
 

 

Os Nativos e a questão de terras na República Velha Sul-Riograndense 

CINTIA RÉGIA RODRIGUES1 

 

As bases para o progresso do Estado Sul-Riograndense a partir do Programa do 

Partido Republicano Rio-Grandense e da Constituição de 1891 estavam alicerçadas nas 

seguintes medidas: a diversificação econômica, o desenvolvimento dos meios de transporte e 

uma preocupação social que estava subentendida no programa de imigração e na incorporação 

do proletário à sociedade. De acordo com essa nova ordem republicana positivista que 

orientava o governo estadual, com o intuito de modernizar o Estado, surgem novas forças 

sociais relacionadas ao setor agrícola, ao comércio e indústria. 

O progresso na República Velha Gaúcha deve ser entendido a partir da Lei dos três 

estados de Auguste Comte. O Comtismo postulava a “lei dos três estados”, segundo a qual a 

humanidade passara pelas etapas: teológica, (que se dividia em três idades sucessivas: a 

fetichista, a politeísta e a monoteísta); a metafísica e a positiva. Assim, o progresso era 

entendido como o estado positivo, a idade industrial conduzida pelos interesses econômicos. 

A partir da doutrina de Comte, sobre a Lei dos Três Estágios, a idade fetichista ou o 

fetichismo de Comte estaria relacionado aos indígenas em nível nacional, mas em especial em 

nosso estudo sobre as populações autóctones do Rio Grande do Sul. O fetichismo é o primeiro 

regime mental da humanidade, a infância da humanidade. Para tanto, mesmo Comte tendo 

realizado estudos sobre os estados mentais das populações africanas e das crianças europeias, 

é pertinente destacar que é possível enquadrar as populações nativas nesse estudo, porque 

tanto as populações africanas quanto as nativas se caracterizavam pelo “nomadismo tribal e 

pela concepção fetichista dos fenômenos que presenciavam”. O período estudado de 1908 a 

1928 compreende o período em que o Rio Grande do Sul marca posição frente ao Governo 

Federal em relação à responsabilidade sobre as populações nativas no estado, estabelecendo a 

Diretoria de Terras e Colonização, a qual, entre outras questões, recebeu a incumbência de 

assumir um projeto de civilização para as populações nativas. 

Foram organizadas reformas pelo governo estadual que contribuíram para o 

desenvolvimento econômico, elaboradas como teses financeiras e econômicas colocadas em 
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prática pelo governo do PRR, com o intuito de diversificar a economia e deter o total controle 

sobre a economia gaúcha. 

O Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), ao longo dos governos de Júlio de 

Castilhos, Antônio Augusto Borges de Medeiros e Carlos Barbosa Gonçalves, buscou firmar 

o projeto político castilhista-borgista dentro da perspectiva de autonomia em relação ao 

governo federal, como ressalta Pinto (PINTO, 1986). O projeto Castilhista-Borgista, que 

estava alicerçado nas ideias de Comte, procurou formular estratégias para o “progresso” na 

República Velha Sul-Riograndense, e a Diretoria de Terras e Colonização ligada à Secretaria 

de Obras Públicas – SOP – foi fundamental, pois tratava da questão fundiária do Estado e 

fazia parte de um dos projetos de modernização no Rio Grande do Sul. 

A política em relação aos nativos do Rio Grande do Sul, no período analisado foi de 

grande efervescência, na construção de medidas estatais para as populações autóctones, como, 

por exemplo, a demarcação de suas terras. Inclusive, quando de seu discurso de posse, o 

presidente Carlos Barbosa em 1908, enfatizou que seu mandato pretendia “sistematizar e 

encaminhar as forças que se exercitam na esfera da atividade prática, tendentes a fins úteis à 

sociedade, mediante interpretação da variedade de desejos coletivos e o acordo de diferentes 

esforços individuais” (GONÇALVES, Carlos Barbosa. Discurso de posse. A Federação, 

Porto Alegre, 27 de janeiro de 1908), comprometendo-se com a “função essencialmente 

social” (GONÇALVES, Carlos Barbosa. Discurso de posse. A Federação, Porto Alegre, 27 

de janeiro de 1908). As práticas dispostas nos sinalizam que o nativo também estava sendo 

preparado para ser agente no processo de modernização do Estado. 

Nesse contexto de tentativa de desenvolvimento da questão social, notamos 

claramente que o governo do Estado pretendia atender aos interesses de grupos sociais que 

sustentavam o governo do PRR; além disso, procurava elaborar medidas para trazer as 

populações nativas à civilização. Dentro da perspectiva de atender a interesses coletivos e de 

distintos grupos, ocorre a demarcação de terras aos nativos, mas esta não proporcionava a 

tomada de posse definitiva das terras por parte dos autóctones, “As terras dos indios devem 

ser demarcadas em globo para cada toldo, conforme a preferência delles próprios, e 

respeitadas sem nenhum documento legal de propriedade, a fim de evitar que elles venham a 

ser vitimas da má fé dos ocidentaes” ( RELATÓRIO de 09/06/1910). 
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A ideia de modernização no Estado perpassava a questão fundiária sul-riograndense e 

a Diretoria de Terras e Colonização, especialmente entre os anos de 1908 a 1928, na figura de 

Torres Gonçalves, foi responsável por organizar a questão de terras no Estado, que era um 

ponto nevrálgico na estrutura político administrativa do RS, além de perpassar a composição 

econômica e social. Visto o grande jogo de interesses dos latifundiários, a própria 

administração pública do PRR, pautada pelos interesses dos latifundiários, além da política de 

colonização/imigração, a questão indígena, a política nacional fundiária, a terra era sem 

dúvida um grande “problema”. A referida diretoria tinha como objetivo primordial a 

demarcação de terras no Estado. Mas, demarcar terras não era uma tarefa fácil em função do 

contexto político-econômico do Estado: 

A chamada questão de terras, no Rio Grande, não é uma simples questão de terras. 

Envolve também, segundo pensamos, uma questão social. Porque nela acham-se em 

jogo múltiplos interesses de natureza diversa, não só interesses materiais dos 

particulares e do Estado, como interesses políticos relativos à tranqüilidade e à 

garantia de uma parte da população do Rio Grande do Sul. E isto faz sentir desde 

logo que a solução de semelhante questão não pode ser obtida mediante as simples 

regras do direito comum (RELATÓRIO de Carlos Torres Gonçalves a Borges de 

Medeiros, 1908. IHGRGS). 

Essas demarcações eram realizadas pelas comissões de terras da Diretoria de Terras e 

Colonização, espalhadas pelo Estado Sul-Riograndense. As comissões funcionavam como um 

mecanismo de modernização do Estado, pois demarcavam terras com o intuito de expandir a 

área agrícola, fomentando a produção e organizando melhorias nos transportes. As comissões 

enviavam relatórios acerca dos serviços que realizavam nas regiões do Estado. A partir do 

relatório de 1925, podemos elencar as ditas Comissões: Erechim, Guarany, Palmeira, Passo 

Fundo, Santa Rosa, Soledade e Guaporé (RELATÓRIO de 31/05/1925).  

Conforme destaca Ribeiro (RIBEIRO, 1962), o Rio Grande do Sul foi o único estado 

da federação que criou um órgão que, entre outras incumbências, era responsável pela questão 

indígena. A Diretoria de Terras de Colonização, submetida à Secretaria das Obras Públicas, 

organizou a “Protecção Fraterna aos Indígenas do Rio Grande do Sul”. Este órgão foi, 

portanto, criado antes da estruturação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais, que se deu em 1910.  

Entende-se por “Protecção Fraterna”  as práticas do Estado Sul-Riograndense para 

com as populações nativas dentro de um processo de modernização, estabelecido pelo PRR( 
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Partido Republicano Sul-Riograndense). A proteção dos nativos passa à categoria de rubrica 

do Estado. Na prática, a proteção fraterna era um mecanismo para “proteger” e inserir o 

“menor”, o “atrasado”, o primitivo na era no progresso do Rio Grande do Sul. 

Durante os primeiros anos da década de 1910, Torres Gonçalves procurou demarcar 

as terras dos 12 toldos2 indígenas existentes no Rio Grande do Sul. Os toldos eram os 

seguintes: toldos do Inhacorá, Guarita, Nonohay e Serrinha (localizados no município de 

palmeira das Missões); toldos de Fachinal e Caseros (localizados em Lagoa Vermelha), toldo 

de Lagoão (localizado em Soledade) e toldos de Carreteiro, Ventarra, Erechim, Votouro, e o 

toldo de Ligeiro (localizados em Passo Fundo). O toldo de Ligeiro era o único que estava 

submetido diretamente ao SPILTN. 

No Relatório sobre os indígenas do Rio Grande do Sul, de 9 de junho de 1910 

(Relatório, 09/06/1910), o diretor Torres Gonçalves, de forma conclusiva, aponta alguns 

procedimentos necessários, entendidos aqui como práticas da proteção fraterna. É importante 

lembrar que este relatório é anterior à regulamentação do SPILTN, de 20 de junho de 1910: 

a) Demarcar as terras aos nativos e reprimir os que atentaram contra os mesmos; 

b) Proporcionar auxílio aos nativos, fornecendo artigos de primeira necessidade; 

utensílios em geral, além da construção de casas; 

c) Fornecer uniforme militar para os caciques e seus ajudantes; 

d) Em se tratando da questão da educação junto aos toldos, neste ponto o diretor 

acreditava que deveria se aguardar os nativos evoluírem naturalmente, mas também destaca 

uma possível inserção na cultura ocidental, a partir do próprio interesse dos nativos; o 

problema que cita é a falta de profissionais capacitados para o mesmo. 

Torres Gonçalves conclui, em seu relatório, que se deveria dar tempo ao nativo, para 

que este adquirisse confiança junto aos ocidentais. 

Observarmos, através dos relatórios da DTC, a população total de nativos no Estado 

entre os anos de 1908 a 1928. Em 1910, a população nativa era de 2.940 habitantes, já em 

1918 era de aproximadamente 2.800 habitantes, sendo que no ano de 1919 era de 2.517. Em 

                                                           
2 São aldeamentos indígenas assistidos pelo estado do Rio Grande do Sul, sobre os quais o estado era 

responsável por protegê-los. Informações sobre os toldos podem ser encontradas no AHRGS, no Relatório da 

Secretaria dos Negócios das Obras Públicas.  
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1920 totalizou 2.534, em 1922 baixou para 2. 468, já em 1923 e 1924 se manteve na média de 

2.470.  

Isto nos faz refletir sobre os motivos pelos quais a população diminuiu, ou oscilou 

tanto no período trabalhado. Sabe-se que os conflitos entre nativos e imigrantes eram 

constantes, sendo noticiados inclusive na imprensa sul-riograndense. Os conflitos eram uma 

preocupação permanente nos relatórios da DTC, visto que em várias ocasiões, quando da 

demarcação das terras dos nativos, ocorriam tentativas de invasão por parte de colonos que 

não tinham terras. 

A questão indígena é fundamental para entender melhor a questão de terras no 

Estado Sul-Riograndense e também nacional. Os indígenas eram vistos como um entrave ao 

projeto de modernização, que desembocaria no progresso do Estado e do governo federal. Isto 

porque, com o avanço das frentes nacionais e as melhorias nos setores dos transportes e 

comunicações, não tardaram a aparecer as inúmeras reclamações, por parte de nacionais, 

quanto aos encontros com os nativos. Nesse sentido, o Rio Grande do Sul promoveu a 

inserção do nativo ao projeto de modernização, organizando os toldos no Estado. 

Com a instalação do SPILTN, Serviço de Proteção ao Índio e Localização de 

Trabalhadores Nacionais, em 1910, em Porto Alegre, é estruturada a sede da Inspetoria, que 

seria dirigida por João Pereira Parobé e depois por Raul Abbott, pessoas ligadas à Secretaria 

das Obras Públicas, amistosos em relação aos planos de Torres Gonçalves. A DTC pretendia 

realizar a Proteção Fraternal aos nativos do Rio Grande do Sul, mas, como o Estado Sul-

Riograndense não apresentaria maiores problemas em se tratando da questão dos nativos, a 

inspetoria seria instalada em Santa Catarina. 

A DTC tinha uma série de incumbências que perpassavam a questão fundiária no 

Estado. Durante o período de sua existência, ocorreu um novo processo de colonização que 

visava à modernização a partir dos ideais positivistas, pois, como era colocado pelo Diretor: 

O interesse do Estado não é conservar em seu poder essas terras, mas que elas sejam 

aplicadas em proveito social. Ë natural e mesmo conveniente que elas vão passando 

lentamente ao domínio privado, somente cabendo ao Estado presidir essa 

transformação, evitando por todos os meios a exploração industrialista, entre outras 

coisas, não concedendo terras em grosso, a não ser em casos excepcionais, quando 

for isso do interesse público ( RELATÓRIO de 09/03/1910). 
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A colonização era uma prática necessária, uma vez que proporcionaria, em termos 

econômicos, a ocupação e a exploração de terras, principalmente na região centro-norte do 

Estado. A Política de Imigração e Colonização, vinculada às Companhias Colonizadoras no 

período trabalhado, ocorreu de duas formas: a colonização subsidiada pelo governo e a 

colonização espontânea ou privada. Sendo que, a partir de Roche, “realmente espontâneos ou 

tendo gozado da viagem gratuita oferecida pela União, os imigrantes não interessam ao estado 

senão quando se destinam às suas colônias e nelas praticam a agricultura” (ROCHE, 1969: 

123). 

A política de imigração, que tinha como finalidade trazer mais braços para o projeto 

de modernização do Estado, vai por muitas vezes estabelecer imigrantes em áreas antes 

ocupadas apenas por populações nativas. Isto nos remete à ideia de que tanto o colono quanto 

o nativo estavam nos planos do Governo Estadual, dentro do movimento de progresso que 

estava em marcha. O nativo deveria se adaptar a este novo contexto. Para tanto, são 

estabelecidas as zonas de contato. 

A prática da colonização privada, assim como da oficial, pretendia explorar e ocupar 

economicamente regiões do Estado, especialmente a região norte. É relevante lembrar que a 

demarcação de terras para os nativos se dá em larga escala na mesma região norte. Dessa 

forma, percebem-se possíveis conflitos em torno da questão da terra, uma vez que, os nativos 

não recebiam registro oficial das terras demarcadas.  

Além disso, a grande concentração de colonos e nativos na região norte tinha o 

propósito, a partir da convivência, de proporcionar a evolução do estágio de fetichismo em 

que se encontravam os nativos ao estágio de civilização. Este processo também pode ser 

interpretado como uma prática de tutela do Estado, no caso sul-riograndense, para os nativos, 

tendo como objetivo enquadrar rapidamente os nativos à civilização, pois na região onde se 

concentravam os toldos havia as colônias e as estradas, símbolos do progresso. 

Visualizamos um distanciamento entre o pensamento moderno de empreender a 

“Proteção Fraterna” aos Índios e sua ação. Além do próprio contexto político, econômico e 

social vigente no Estado, quando estão em franca efervescência os demais projetos 

modernizantes do PRR, o desenvolvimento dos núcleos coloniais, projetos de viação. Pode-se 

imaginar que as populações nativas, em vez de serem enquadradas na sociedade regional 

gradativamente, quando atingissem o estado positivo, deveriam aos poucos ser rechaçadas dos 



7 

 

 

seus toldos. É pertinente observar o processo de estruturação de colônias no Estado, no 

mesmo período de implantação dos toldos dos nativos; portanto, era necessário abrir espaços 

para os colonos, para o progresso, ou tornar os nativos sedentários, para que pudessem exercer 

a função de pequenos agricultores. 

O diretor Torres, em 1916, inicia a elaboração de instruções para o “Serviço de 

Proteção aos Indígenas”, aprovadas em 1917, nas “Instruções para o Serviço Estadual de 

Proteção aos índios”. Nessas instruções, ele estabelece a prática da “proteção fraterna” aos 

nativos, ou melhor, a política indigenista a ser efetivada no Estado Sul-Riograndense.  

Ainda tratando da “proteção fraterna” aos nativos do Estado Sul-Riograndense, em 

um relatório elaborado pela Secretaria das Obras Públicas ao Presidente Borges de Medeiros, 

em 1919, Gonçalves explica como deve se empreender a prática desta, aguardando a evolução 

natural dessas populações. 

O documento nos remete ao Código Civil de 1916, no qual os nativos são tutelados: 

“Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e 

regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do 

país” (CÓDIGO CIVIL, Lei n. 3.0701, 1 de janeiro de 1916). Se nos voltarmos ao mapa, 

notaremos que os toldos se situam entre as colônias, estradas de rodagem e férreas; assim, 

esse empreendimento se constituía em mais uma tática de inserção do nativo ao processo de 

modernização do Estado, tornando-o preparado, ou melhor, insuflando seus braços de 

“civilização”, educando-os para o trabalho (LEITE, 1989). 

Em 1919, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, indaga ao governo 

do Estado sobre a possibilidade de receber novos colonos advindos da Europa. O governo de 

Borges de Medeiros recusa tal iniciativa, e reforça a ideia de que os colonos já existentes 

seriam suficientes e, ainda mais, faz menção à ação do governo do Estado para com as 

populações nativas, que seriam incorporadas à sociedade sul-riograndense3. É muito 

importante lembrar que Torres Gonçalves era contrário ao processo de colonização, que trazia 

bons resultados econômicos, mas apresentava mazelas no que tange à interação entre 

                                                           
3 No mês de dezembro de 1919, através do jornal A Federação, que era um órgão do PRR, organizou-se uma 

série de críticas em torno da política federal em relação aos nativos e a questão da colonização. Além disso, entre 

os dias 12 a 18 do referido mês, o jornal publicou um artigo que tinha como título: “O Serviço de Proteção aos 

Índios”. É importante lembrar que Torres Gonçalves era um seguidor fervoroso dos ideais de Comte. 
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imigrantes e nacionais. No jornal A Federação, no artigo “Serviço de Proteção aos Índios”, 

entre os dias 12 e 18 de dezembro de 1919, é elogiada a prática do Estado Sul-Riograndense 

para com os nativos, pretendendo reforçar a ideia de que o Estado era distinto em relação aos 

demais estados da federação no trato dos nativos e, ainda mais, ressalta que em outros estados 

haveria uma incoerência doutrinária em relação às práticas para com as populações nativas. 

Isto nos remete aos ideais comteanos que, na teoria, regiam as práticas do Estado Nacional e 

dos demais estados da federação para com os nativos. No Estado do Rio Grande do Sul só 

havia um toldo sob incumbência do governo federal, o toldo de Ligeiro.  

Torres ressalta em seus escritos que se pretendia facilitar a introdução da vida 

sedentária ao nativo. Mas, vislumbra-se uma tensão na prática da proteção fraterna, ocorrendo 

um distanciamento entre os ideais positivistas e sua prática.  

Na demarcação de terras residia a própria essência da proteção aos nativos. Um fato 

confirma esta situação: em 1908, quando Antonio Pedro, cacique de Nonoai, representando 

um grupo de nativos vai ter com o Sr Presidente do Estado, na época Carlos Barbosa, para 

negociar junto ao presidente a demarcação de terras para os nativos (RELATÓRIO de 

31/07/1911. p. 155). Conforme relatório de 1918, observamos novamente esta situação, onde 

nativos reclamam pela demarcação de suas terras. 

Outra prática em relação aos nativos, que se enquadrava dentro da proteção fraterna, 

era o incentivo para os nativos construírem suas casas com o apoio de carpinteiros, de acordo 

com o segundo artigo das Instruções para o Serviço de Proteção aos Indígenas, aprovadas em 

1917. 

A construção de casas, com seus móveis, era uma contradição quanto à prática dos 

preceitos de Comte. Isto reforça a questão de que ocorreram interpretações das ideias do 

positivismo para a ação com os nativos. Tratando ainda da indução de tornar o nativo 

sedentário, observamos no relatório de 1923, fazendo referência ao ano de 1922, no item do 

“Toldo dos Índios e sua producção” (RELATÓRIO de 15/08/1923), os gêneros agrícolas 

produzidos pelos nativos nos respectivos toldos. Sobre a produção realizada nos toldos, é 

relevante destacar que “a cultura que fazem em maior escala é de milho, a qual consomem, na 

maior parte, enquanto verde, escapando ao calculo das colheitas”(RELATÓRIO,1921). 

As propostas elaboradas nas Instruções para o serviço de proteção aos indígenas de 

1917 são integradas ao Novo Regulamento de Terras introduzido em 1922. Tratando dessas 
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instruções: “3º – Serão fornecidas aos Índios as ferramentas e sementes necessárias. As 

ferramentas não serão propriedade individual deles, porém fornecidas nas ocasiões em que 

elas careçam, e em seguida recolhidas ao depósito” (RELATÓRIO, 1917). Se observarmos o 

relatório de 5/09/1910, quando da proposta de orçamento das questões dos nativos, a quantia 

deveria ser disposta nos “auxílios de ferramentas, roupas, sementes, ensino profissional”.  

Outra prática da “proteção fraterna” proibia fornecer bebida ou substância inebriante, 

com o fim de embriagar, para qualquer indivíduo em local público. No edital (Lei nº 4.294, de 

6 de julho de 1921), fica claro que o Estado, através de sua administração, fará respeitar as 

disposições descritas, “especialmente na Protecção aos Indígenas”. Isto é interpretado a partir 

do edital publicado em fevereiro de 1922. 

Em 1925, através do Decreto nº 3.524, o governo estadual elabora “Instruções para o 

Serviço Florestal”, que na verdade pretendiam complementar o Regulamento de Terras de 

1922, no que se refere à proteção das matas do Estado. Nesse decreto, entre as disposições, 

estabeleciam-se áreas para implantação do reflorestamento, ou manutenção de florestas, em 

um percentual de 25% das terras destinadas à colonização, “de preferência constituídas das 

melhores matas e dos terrenos mais acidentados, além isso, apanhando sempre que possível 

áreas de toldos silvícolas”. Dessa forma, percebe-se nessa prática, pelo que já foi descrito, 

uma certa inviabilidade do projeto de inserir o nativo ao processo de modernização a partir da 

“proteção fraterna”, visto que a colonização, a busca de terras no Estado era incessante, e 

vários grupos que estavam no topo das estruturas permeavam a disputa por áreas de terra, uma 

vez que o progresso causava, impreterivelmente, a abertura de várias frentes para as estradas 

de rodagem e férrea, e as colônias. Mas, se observarmos sob outro prisma, pode-se sinalizar 

que a prática da proteção fraterna foi elaborada de acordo com os interesses de distintos 

grupos de poder, notando, então, que a própria elaboração do Serviço Florestal era mais uma 

prática da “proteção fraterna”, pois, aos poucos, o nativo integrado ao processo de 

modernização e inserido a sociedade nacional, no caso a sul-riograndense, não necessitaria 

mais áreas especificamente demarcadas. 

Portanto, a prática da “proteção fraterna”, no Rio Grande do Sul, às populações 

nativas, a partir do processo de modernização elaborado pelo governo estadual, que tinha 

como uma das frentes de progresso a Diretoria de Terras e Colonização, esteve condicionada 

ao próprio contexto político, econômico e social do Estado, relacionando-o com o contexto 
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nacional. Ainda é relevante destacar que a Diretoria de Terras e Colonização desenvolveu a 

prática da “proteção fraterna” aos nativos do Estado, antecedendo a criação efetiva do 

SPILTN, em 1910, pelo governo federal. 

Nesse sentido, se apresentam, ao longo da pesquisa, duas situações acerca do projeto 

de modernização elaborado pela DTC, no qual os nativos estavam inseridos: a prática da 

proteção fraterna a partir dos preceitos comteanos que esbarravam no próprio contexto 

político e econômico do Estado e as forças que estavam em volta da DTC, que queriam 

empreender o progresso no Estado; e os próprios interesses dos colonos, que em vários 

momentos requeriam terras, ditas por eles pertencentes a suas famílias, muitas vezes 

localizadas nas áreas demarcadas para os nativos. 

Observando este contexto, citamos Sahlins: “a realidade é um belo lugar para se 

visitar mas ninguém nunca morou lá”(SAHLINS, 2004: 8). As culturas das populações 

nativas do Estado Sul-Riograndense, quando da elaboração da política indigenista do Estado, 

não foram levadas em conta, pois estas deveriam se emoldurar aos padrões culturais europeus 

e ao contexto político e econômico do Rio Grande do Sul. A sociedade europeia e a nativa 

eram contemporâneas, mas traziam consigo padrões culturais construídos ao longo do tempo; 

para tanto, o “moderno”, a colonização e o primitivo, o nativo, estavam em constante 

transformação, na concepção de Sahlins. Os padrões culturais produzidos pela sociedade 

nacional não reinterpretaram os padrões culturais produzidos pelos nativos. Por isso, foi 

necessário implantar a “Protecção Fraternal” aos nativos para poderem sobreviver. 
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