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"A terra para o 
í ndio significa urna 
máe. Aterra para o 
indio é aquilo que dá 
alimento e água, 
igual a máe que ofe
rece alimento do seu 
carpo para o seu fi
lho. Enquanto que o 
branca já pensa di
ferente. O branca 
pensa que a terra 
para ele é um ins
trumento de gerar ri
queza. Por isso, nes
sa idéia, nessa ótica 
é que ele náo reco
nhece o seu irmáo, o 
seu semelhante e 
discrimina cada vez 
mais aquele que náo 
tem condi~oes de 
enfrentá-lo, de con
correr com ele. Nós 
í ndios náo ternos es
ta visáo. Nós ternos 
urna visáo histórica 
que vem desde a é
poca em que huma
nidade existe. Nós 
somos fruto desta 
humanidade que tem 
muito amor com a 
natureza e com a 
terra. Respeitamos a 
terra, também as 
matas, as florestas e 
as ervas medicinais. 
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APRESENTACÁO 

Cláudio Al mir Dalbosco 1 

No segundo semestre de 1989, firmou-se um 
convenio de 1nútua cooperayao, no ca1npo da pesquisa, entre 
a UPF e o ITEPA. Através deste convenio, a UPF assumiu 
algu1nas horas de pesquisa e o ITEPA responsabilizou-se, 
alé1n de horas de pesquisa, pela cedencia do espayo fisico, 
pela aquisiyao de bibliografia e pelo financia1nento de even
tos. O convenio selou oficiahnente u1na pesquisa que já esta
va e1n anda1nento sobre "Cultura e Religiosidade Popular". 
Tal pesquisa possuía co1no finalidade o estudo das 
manifestayoes culturais populares da regiao. 

Na 1nedida e1n que o projeto "Cultura e Reli
giosidade Popular" desenvolveu-se, surgiu a necessidade de 
se aprofundarem detenninadas te1náticas, entre elas a história 
e a cultura indígena e o processo de urbanizayao. A partir de 
1991 , instituírarn-se dois sub-projetos: o pri1neiro, tratando 
do estudo das práticas sociais populares de saúde, de educa
yao e de religiosidade no processo de urbanizayao e o segun
do, do estudo da história e da cultura indígena. 

Os sub-projetos ganhara1n u1na certa autono1nia e 
passara1n a estudar te1náticas próprias e específicas, 1nan
tendo-se, contudo, vinculados a partir de urna te1nática geral : 
o estudo do processo histórico regional. 

Ao justificar u1na pesquisa é necessário apresentar 
e demonstrar, argu1nentativamente, as razoes que fun
damenta1n sua i1nportancia e sua pertinencia. Duas razoes 

1 Mestrando em Filsofia. professor na Universidade de Passo Fundo e 

pesquisador no projeto da Urbaniza~ao. 
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básicas parecern assegurar a validade do processo de 
investiga9ao e da presente publica9ao: urna razao é de ordem 
ética e a outra de ordem epistemológica. 

, 
1. Justificativa Etica 

E1n pri1neiro lugar, e1n sentido 1nais a1nplo, o estudo 
da história e da cultura indígena é to1nado co1no um re
ferencial elucidativo da prioridade do estudo das culturas, 
das etnias e dos grupos sociais que, historica1nente, foram 
discrirninados e ou violentados. Sob esse aspecto, o estudo 
da história e da cultura indígena representa urna "porta de en
trada" para a te1natiza9ao dos grupos subalternos etn geral .2 

O compromisso com os grupos subalternos e, nesse 
caso, com os indígenas, ganha for9a e se consagra, enguanto 
justificativa ética, pela necessidade de se reconstruírern novas 
interpreta9oes do que representou e representa o processo de 
coloniza9ao para os povos indígenas. 

Etn segundo lugar, no contexto universitário, o 
estudo da história e da cultura indígena representa urna op9ao 
pelo estudo do processo histórico regional. Neste ponto, 
emerge, co1n 1nuita pertinencia, a questao da importancia do 
estudo da história regional e do procedimento teórico-1ne
todológico de tal estudo. Considerando a produ9ao 
historiográfica existente e a contribui9ao que ela representa 
e considerando a existencia de documentos empíricos e de 
vários outros elementos, muito precisa ser feito no sentido da 
"reconstru9ao" do processo histórico regional. O estudo da 
história e da cultura indígena, com sua multiplicidade de rela-

2 Entenda-se por tematiza9ao, neste contexto, a recupera9ao e o resgate 
crítico da história e da cultura destes grupos e, por grupos subalternos, aqueles 
grupos que se encontram excluidos social e economicamente. 
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c;oes com o processo histórico regional e mais amplo, colo
ca-se nesta perspectiva. Trata-se de ver as particularidades e 
as especificidades dos fenómenos regionais e como eles se ar
ticulatn com os acontecimentos mais amplos. E isso já é, de 
¡Jer .\·i , um assunto epistemológico. 

2. Justificativa Epistemológica 

Estudar a questao indígena representa, do ponto de 
vista episte1nológico, a retlexao sobre urna lógica, urna forma 
de pensar e u1na racionalidade diferente da racionalidade que 
orientou o desenvolvimento, a conquista e a hegemonía da 
cultura ocidental e1n relac;ao as demais culturas. A cultura 
indígena, considerada sob o viés ocidental , foi e continua 
sendo vista co1no 1nítica, inferior, selvagem, atrasada etc. 
Vista por dentro, a partir de si mesma, expressa a sua consis
tencia. co1n un1a lógica e urna sistematicidade própr.ias, ou 
seja, revela u1n saber que difere do saber ocidental, embora 
essas diferenc;as tenharn sido muito 1nais perceptíveis em épo
cas passadas. Atuahnente, torna-se difícil avaliar o que os 
grupos indígenas, e especifica1nente o grupo kaingáng, con
seguetn preservar de sua identidade cultural _originária em 
razao do contínuo processo de invasao e destrui9ao que esta 
cultura sofre~1 e continua ainda a sofrer. Daí o desafio episte-
1nológico de .se investigar a história e a cultura indígena a 
"partir de si 1nesn1a", ou seja, a partir de sua lógica interna. 

Un1a da questoes que logo se evidencia, quando se 
discuten1 culturas autóctones, é qual a sua perspectiva <liante 
do progresso técnico-científico, gerado pela fonnac;ao social 
capitalista . En1 outra~ palavras, a questao pode ser resumida 
do seguinte tnodo : E possível a sobrevivencia dos indígenas 
frente ao progresso? 

Norn1allnente se ten1 a tendencia de julgar que nao 
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.. há outra alternativa que nao a integrac;ao completa dessa 
cultura ao capitalismo. Implica, essa integravao, 
evidentemente, o aniquilamento dessa sua cultura. No fundo, 
o que está por trás dessa assertiva é urna análise triunfalista 
do poder da técnica e da ciencia. O mais grave desta análise 
triunfalista é que ela omite os limites e os efeitos destrutivos 
provocados pelo desenvolvimento técnico-científico. Como 
se sabe, e as manifestac;oes ecológicas contemporaneas de
monstram isto, nem tudo o que provém da técnica e da 
ciencia é expressao de progresso e de vida. 

A cultura ocidental alcanc;ou, no século XX, 
principalmente em alguns países, um desenvolvimento téc
nico-científico antes nao imaginado. Muitas sao as 
descobertas e os inventos que proporcionaram, e ainda pro
porcionam, um padrao de vida material confortável para urna 
parcela da humanidade. O domínio e a manipulac;ao do saber 
experimental - base da ciencia moderna - foi, sem dúvida, um 
dos principais elementos que tornou possível a hegemonia da 
cultura ocidental. 

O intenso processo de racionalizac;ao e universaliza
vªº das relac;oes 1nercantis, elementos indicados por Max 
Weber e por Karl Marx, respectivamente, sao características, 
inicialmente próprias da cultura ocidental, que penetraram, 
posteriormente, nas mais diversas culturas e nos mais 
distantes lugares. De posse desse saber, a cultura ocidental 
imp6s-se, conquistando, dominando e destruindo outras 
culturas. Isso ocorreu com os indígenas no continente ameri
cano. 

Sem colocar em questao as conquistas do avanc;o 
técnico-científico e sem negar a sua validarle, setores 
significativos da sociedade contemporanea comec;am a 
interrogar-se sobre o tipo de racionalidade e a própria 
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episteme que orientam a ciencia moderna. Tais interrogac;oes 
possibilitam que se coloquem em evidencia os limites e as 
reduc;oes do modelo epistemico, baseado, fundamentalmente, 
numa razao instrumental cujo interesse básico foi o domínio 
da natureza, da sociedade e do homem. Nessa perspectiva, a 
presente publicayao se insere. 
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.. INTRODUCÁO GERAL 

A publicavao do presente fascículo resulta das 
investigai;oes desenvolvidas no projeto de pesquisa "História 
e Cultura Kaingáng no Rio Grande do Sul" . Desde 1991, 
alguns professores e pesquisadores vem investigando a 
referida temática e siste1natizando as reflex6es produzidas. 
Oeste processo resultaram os textos que ora estao vindo a 
público. 

O presente fascículo conta, ta1nbé1n, co1n a 
colaborac;ao de professores que nao participaratn, direta
n1ente, do projeto, nao fazendo parte, portanto, da equipe de 
pesquisa, n1as que desenvolvera1n estudos referentes ao te1na 
geral. Considerando a contribuic;ao que representan1 ao 
debate, optou-se por incorporá-los ao fascículo. Todos os 
textos passara1n por discussoes na equipe, possuindo, e1n vis
ta disso, u1na di1nensao coletiva. Acredita-se que esse 
procedi1nento representa u1na nova perspectiva 1netodológica 
na produi;ao do conheci1nento. 

Co1npoe1n o conjunto do fascícu lo dez textos, sendo 
que dois aparecen1 co1no apendices. O pri1neiro texto contex
tualiza e conte1npla alguns aspectos do desenvolvirnento do 
projeto, tendo, por eixo básico, a questao n1etodológica. Na 
seqüencia, o texto sobre "A trajetória Kaingáng no Sul do 
Brasil" resgata alguns ele1nentos do processo de colonizac;ao 
no Sul do Brasil e as in1plica96es e conseqüencias dcstc para 
os povos indígenas. Nesta n1esn1a perspectiva, o texto sobre 
"O processo de aldea1nento indígena no Rio Grande do Sul" 
investiga as razóes sócio-econo1nicas e políticas que justi li
caran1 o µroj eto do governo provincial de aldear os nativ?s. 
Posterionnente, o texto sobre o "Scrvic;o de Protec;ao ao 1 n
dio" analisa os conflitos n1otivados por razoes políticas, ideo
lógicas, econo1nicas e sociais, no início do século XX, que 
levaran1 o poder público federal a criar un1 órgao de Protcc;ao 



e Assistencia aos Índios. Outro texto "As transforma96es na 
agricultura e as terras indígenas" trata do processo de trans
f orma96es o corridas na agricultura brasileira, na~ últimas 
décadas, e as implica96es deste processo de moderniza9ao 
para os povos indígenas. Aborda, ainda, a moderniza9ao das 
reservas e as profundas rupturas sócio-econ6micas e cultu
rais, provocadas por ela, no modo de produzir e viver dos 
Kaingáng. 

Na seqüencia, dois textos detem-se em aspectos da 
cultura e da religiosidade Kaingáng. O texto "Considera96es 
em torno da cultura e identidade cultural Kaingáng" discute 
alguns aspectos pertinentes ao conceito de cultura, 
evidenciando a necessidade de que seja compreendida dina
micamente. Este texto trata, também, de elementos referentes 
ao critério de identidade cultural, adotado pelo grupo indí
gena e reconhecido pela antropología social. O texto "O reli
gioso no mundo dos Kaingáng" analisa alguns aspectos teóri
cos do fenómeno religioso e avanc;a no sentido de discutir a 
religiosidade Kaingáng, revelando que vários pesquisadores 
e missionários tiveram inúmeras dificuldade para apreender 
e compreender tal religiosidade em sua lógica própria. 

Por fi1n, o texto "O índio no livro didático" resgata 
alguns conceitos fundamentais que os livros didáticos, utili
zados em sala de aula pelos professores, expressam em rela
c;ao ao índio. Estes textos difundem, em muitos casos, 
cotnpreensoes 1narcadas por preconceitos, ideologías, senso 
comum, além de enfocarem o índio de forma genérica. 

Relativa1nente aos dois textos situados como 
apendice?, cumpre referir que o primeiro deles é resultante de 
u1n longo processo de trabalho de observac;ao junto aos 
agentes sociais e aos índios no Sul do Brasil. A partir do ins
tru1nental do roteiro e do trabalho junto aos agentes sociais, 
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foram sistematizados alguns elementos que resultaram no 
texto. Muitas informa96es, nele existentes, necessitatn de 
maior aprofundamento. O outro texto contém alguns dados 
sobre as reservas no Rio Grande do Sul, possuindo um cará
ter mais didático. Foi elaborado como resposta as insistentes 
solicitac;oes das escotas no sentido de ter algumas infor
mac;oes mais atualizadas sobre a populac;ao, a área de terra, 
a produc;ao etc. de cada reserva indígena no Estado. Sem a 
pretensao de querer esgotar o tema, o texto sistematiza al
guns dados quantitativos elementares sobre as reservas. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA KAINGÁNG 
Telmo Marcon1 

l. CONSIDERA(:ÓES INTRODUTÓRIAS 

A presente retlexao, e1n torno da 1netodologia de 
pesquisa, te1n por base o projeto: "História e Cultura 
kaingáng no Rio Grande do Sul", que, por sua vez, situa-se 
na linha de pesquisa "Cultura e Religiosidade Popular" . A 
partir de l 989, por forc;a do convenio entre a Universidade 
de Passo Fundo - UPF - e o Instituto de Teología e Pastoral 
de Passo Fundo - ITEPA - constituiu-se urna equipe de 
pesquisa que passou a investigar vários núcleos temáticos. A 
partir das investigac;oes, forarn elaborados projetos sobre a 
relígiosidade popular: a saúde e a religiosidade: a cultura 
popular e a educa<;ao: o processo de urbanizac;ao e a "Histó
ria e a Cultura kaingáng" . 

Este texto te1n por objetivo siste1natizar alguns 
aspectos teórico-n1etodológicos e episte1nológicos que 
e1nergiran1 destas investigac;oes. Po11anto, nao é pretensao 
destas considerav6es. un1 aprofunda1nento teórico seja dos 
referenciais questionados pela pesquisa, seja daqueles 
incorporados no processo de investigac;ao. O texto procura 
situar o projeto. os lirnites da historiografía sobre os 
kaingáng, o desenvolvi1nento da pesquisa, incluindo o roteiro 
de observac;oes e as sessoes de estudo, e, também, tecer 
algu1nas considerac;oes e1n torno dos referenciais teórico-

1 Mestre em Histórid pela Universídade de Brasília, professor na Universidade 

de Passo Fundo e coordenador do projeto de pesquisa: "História e Cultura kaingáng''. 



episte1nológicos que estao dando suporte a pesquisa. 

No decorrer das investiga.;5es dos vários projetos, 
colocou-se o problema da metodología, tanto em relavao ao 
levantamento de dados, quanto ao processo de análise e 
interpretavao teórica dos mesmos. Esta questao sempre 
esteve vinculada as possibilidades de construvao de 
categorias científicas de análise que rompessem com os 
referenciais "ortodoxos", que nao dao mais conta da com
plexidade, ne1n das peculiaridades dos novos objetos e dos 
novos proble1nas. 2 

O objeto de investigayao tem colocado em questao 
tanto os 1nétodos quanto os pressupostos teórico
episte1nológicos. A sua co1nplexidade, envolvendo a história 
e a cultura kaingáng, desafia a elaborayao de novas 
categorias analíticas e de pressupostos !eórico-metodológicos 
que déem conta desta realidade. E evidente que essas 
limita<;oes faze1n parte de u1n contexto mais global - o da 
crise dos paradig1nas nas ciencias Humanas e Sociais em 
geral. A co1nplexidade dos "objetos-sujeitos" de investigayao, 
próprios destas áreas do conheci1nento, interrogam 
constante1nente pela possibilidade da apreensao de certas 
di1nensoes do real que foge1n a esfera da objetividade. No 
caso particular da pesquisa indígena, este proble1na apresen
ta-se ainda 1nais co1nplexo por duas razoes: a) a apreensao 
dos dados e1npíricos, condic;ao para a produvao de novos 
conheci1nentos, te1n-se revelado extremamente difícil pelas 
peculiaridades do modo de ser kaingáng~ b) as limitayoes das 
categorías de análise e interpreta<;ao do universo sócio-

2 
Entendem-se por "ortodoxos" os referenciais teóricos elaborados por alguns 

autores marxistas que privilegiam apenas aspectos e dimensOes da base económica 
(classes sociais, Estado etc.}, desconsiderando outras dimensOes da realidade entre 
as quais , especialmente, a cultura . ' 
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cultural deste grupo, que possui u1na lógica e urna dinamica 
própria que escapam aos tradicionais esquemas explicativos. 

O desafio teórico coloca-se, portanto, na 
possibilidade de constru<;ao de referenciais que permitam a 
apreensao dos dados e1npíricos e, ao mesmo tempo, 
contribua1n na análise e interpretavao dos mesmos. A 
produvao de novos conheci1nentos considera a relac;ao dialé
tica entre os dados e1npíricos e a análise e interpretac;ao. 

O presente texto procura, pois, proble1natizar e 
explicitar algu1nas destas questoes, que e1nergira1n no 
desenvolvi1nento da pesquisa, e, ao 1nes1no te1npo, 
siste1natizar alguns aspectos e1n torno da 1netodologia 
utilizada nessas investigav6es. 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 
PESQUISA 

O projeto de pesquisa kaingáng nasceu a partir de 
desafios colocados pelas organizav6es indígenas e pelos 
agentes sociais que atua1n nas reservas. Etn várias reunioes 
e e1n asse1nbléias indígenas, colocou-se a necessidade de u1na 
pesqui sa sobre a história e a cultura kaingáng que 
possibilitasse u1na cotnpreensao 1nais profunda de certas 
questoes que estao sendo explicitadas na atualidade. Este 
desafio tornou-se 1naior co1n a e1nergencia e a consolida<;ao 
das organiza<;oes indígenas. O avan<;o destas suscitou inún1e
ras interroga<;oes que obriga1n a voltar ao passado na busca 
das raízes sócio-culturais. Co1no parte dest~ processo é que 
nasceu o projeto de pesquisa kaingáng. Por causa dessa 
génese, a equipe de pesquisa se1npre n1anteve u1na vinculavao 
organica tanto co1n os indígenas e suas organiza<;oes quanto 
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con1 os agente soc1a1s. Está claro que o processo de 
interpreta<;:ao dos dados <leve-se, fundatnentaltnente, a equipe 
de pesquisa. 

No desenvolvi111ento da pequ1sa, fora111 se 
explicitando os li1nites dos referenciais teórico
episte111ológicos utilizados na apreensao e na interpretavao da 
história e da cultura kaingáng. Daí o desafio de se 
construíre1n novos referenciais que permitisse1n superar os 
conheciinentos produzidos, que nao havia1n conte111plado 
aspectos funda1nentais da cultura <leste povo. Após a reali
za<;:ao de se1ninários, envolvendo a equipe de pesquisadores 
e agentes sociais, e da revisao historiográfica sobre os 
kaingáng, ficou evidente que a epistemología que 
instru1nentalizou a 1naioria dos estudos, observavües e relatos 
foi o positivis1no. Disso resultou u1n conhecitnento parcial, 
fragn1entado e localizado, ou seja, descontextualizado das 
relac;oes 1nais globais, estabelecidas entre os índios e os 
de1nais grupos étnico-sociais, e das próprias instituic;oes go
verna1nentais e religiosas. 

As interrogac;oes, que fora1n e1nergindo, incidira1n 
nao apenas sobre o processo de análise e interpretavao dos 
dados registrados, tnas, principahnente, sobre as fonnas de 
co1no se deu o levanta1nento e a apreensao da realidade 
indígena. Etn geraL as infonna<;:oes obtidas pelos viajantes e 
pesquisadores, principahnente no século XIX, fora1n 
transrnitidas por alguns caciques, por funcionários do 
govemo ou por 1nissionários. O procedi1nento básico foi o da 
interrogac;ao direta, ou seja, através de questoes objetivas 
(próprias de u1na episte1nologia positivista de apreensao do 
real) ou através de observa<;:oes externas, realizadas pelos 
próprios pesquisadores. Em geral, estes estava1n i1nbuídos de 
idéias preconceituosas, sendo a apreensao do real indígena, 
n1ediada por estes preconceitos. O processo de análise e 
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i nterpreta<;:ao ocorreu, funda1nentalmente, a partir desta 
apreensao da realidade. Cumpre observar que ne1n todos os 
pesquisadores fora1n superficiais e insensíveis ao modo 
próprio de ser e a lógica kaingáng. 3 No entanto, a 
episte1nologia positivista, que instru1nentalizou grande parte 
dos pesquisadores, revelou-se extre1na1nente frágil na apre
ensao de u1n universo si1nbólico e cultural complexo, como 
é o dos kaingáng. 

A partir destas consideravoes, a equipe de pesquisa 
passou a questionar a confiabilidade das observac;oes 
apreendidas e registradas no passado. Por outro lado, 
passou-se a discussao de possíveis caminhos alternativos. 

Diante de todas estas interroga<;:oes, justificou-se a 
elabora<;:ao de u1n projeto de pesquisa co1n o obj~tivo de 
fazer u1na revisao historiográfica crítica e ta1nbém de elaborar 
u1n instru1nental de observac;oes que possibilitasse a 
erneroencia de novos dados sócio-culturais, condic;ao para se :o 

produzire1n novos conheci1nentos. O desafio estava no 
desencadean1ento de u1n processo de investiga<;:ao, diverso 
daqueles até entao predo1ninantes, que permitisse trazer a 
tona detenninados dados sobre a história, a cultura e a 
religiosidade kaingáng que, supunha-se, estariatn presentes 
no tti1naginário coletivott. Metodologica1nente a questao era 
de con10 se resgatare1n estas infonnac;oes, nao apreendidas 

3 
Alguns estudiosos dos indígenas no século XIX tiveram urna certa 

sensibilidade em observar as manifestac;:oes culturais e religiosas e. com muita 
cautela. elaboraram algumas conclusóes. No entanto. praticamente todos,. imbuidos 
de concepc;:óes teórico-epistemológicas , e~raídas _das cienci~s natura1s. t1veram 
enormes dificuldades para avanc;:ar em determinadas areas. pnnc1p~lment~ no campo 
da cultura e da religíao. Praticamente ninguém reconheceu que os 1nd1os t1nha~ urna 
concepc;:ao de religiao. entre eles. Mabilde. Taunay. Teschauer e os proprios 
míssionários. 
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pela historiografia e nem registradas pelos índios. 4 

2. l. O Roteiro de Observa~oes5 

A elaborac;ao de um roteiro de observac;oes, 
contemplando os vários momentos da vida kainaáng tinha 

b ' 

por objetivo servir de orientac;ao na observac;ao de algumas 
dimensoes da vida, a partir das a95es e rela95es cotidianas. 
Após inúmeras sessoes de estudos para a elabora9ao do 
roteiro, foram destacados vários aspectos da vida Kaingáng: 
os rituais em torno do nascimento, da inicia9ao a vida 
comunitária, do casan1ento, sobre a morte, as rela96es de 
poder, de trabalho etc. O roteiro propunha-se servir de 
indicativo para a ol:>serva9ao das manifesta96es sócio
culturais na busca de noves dados para que, através de 
posteriores análises e interpreta95es, f os se possível 
co111preender 1nais profundamente a constitui9ao e o modo de 
ser <leste povo. 

A elaborac;ao de um instrumental de observa9ao, 
diverso das técnicas que se serviram da interroga9ao direta 
para a apreensao da realidade, tinha por objetivo o 

4 A transmissao da cultura kaingáng se deu basicamente pela tradi9ao oral. 
Ao contrário . do_s Guaranis que falavam e escreviam a língua. os kaingáng só 
recentemente 1n1c1aram este processo. Além disso. a vida na mata nao deu condi9oes 
para o estabelecimento de "institui9oes" mais estáveis, que pudessem materializar 
características e aspectos cul_turais. Por isso. os ~ados existentes sobre os kaingáng 
foram docum~ntad~s (escritos) por pessoas vinculadas as institui90es eclesiais. 
governamenta1s. m11ttares ou por pesquisadores. 

5 O Roteiro de Observac;;oes foi destinado exclusivamente aos "agentes 

sociais". ou seja. as pessoas que atuam nas reservas e que nao sao indígenas: 
professores, agentes de saúde, agentes de pastoral etc. 
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levantamento de dados que, por suposi9ao, estariam 
pre~entes na cultura indígena, embora nao expressos 
o~~talmen~e. ~ pesquisa partiu, portante, de urna avalia9ao 
cnt1ca da histonografia produzida e da elabora9ao de um ro
teiro de observa96es. Este procedimento, no entanto, nao 
pr~duz}u os resultados esperados no início, isto porque 
mu1tas 1nforma95es já nao fazem mais parte da cultura <leste 
povo. Inicialmente acentuava-se em demasía o papel da 
subalternidade e pressupunha-se que os índios estariam 
escondendo dos brancos as práticas religiosas, determinados 
conhecimentos sobre a saúde e os rituais de preserva9ao da 
cultura. A partir das investiga95es, no entanto, evidencia-se 
que a subaltemidade existe e se constituí numa categoría i1n
portante, mas nao é possível ignorar também que determina
dos conhecimentos dos antepassados desapareceram. lsso 
ocorreu, principalmente, na medida e1n que a colonizac;ao 
avanc;ou sobre as terras indígenas e em que foram surgindo 
novas relac;oes de trabalho e de produc;ao. 

Urna avaliac;ao crítica do próprio roteiro pen11ite 
concluir que ele cumpriu, e1n parte, o seu papel, embora se 
pressupunha, inicialmente, que fosse além. Chegou-se a urna 
conclusao provisória de que as novas formas de vida nas 
reservas, principalmente nas últimas décadas, fizeram cair no 
esquecimento 1nuitos conhecünentos e práticas ritualísticas 
próprias da cultura. Hoje muitos índios idosos sentem-se 
envergonhados de transmitir os conhecimentos e os rituais 
dos antepassados as novas gera96es. 

A estrutura do roteiro fundamentou-se numa 
concepc;ao de conhecimento que pressupoe que as realidades 
histórico-culturais nao sao apreendidas de forma objetiva e 
direta. Por isso o roteiro propós a apreensao da realidade, 
nao pela mediac;ao da interroga9ao direta, mas através de 
observac;oes e1n torno das práticas e do sentido atribuído a 
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avao cotidiana. O esforvo para se penetrar neste universo 
.. cultural e religioso se1npre esteve articulado com a proposta 

de contribuir para u1na cotnpreensao n1ais profunda do 1nodo 
de ser próprio deste povo, tendo e1n vista o fortaleci1nento e 
a reconstru<;ao de u1na nova identidade cultural, exigencia 
das novas rela<;6es sócio-econo1nico-políticas e culturais 
estabelecidas con1 a sociedade envolvente na atualidade. Este 
processo te1n-se revelado extre1na1nente cotnplexo, nao 
apenas no que diz respeito a construvao de noves referenciais 
teóricos para o estudo e a con1preensao da história e da 
cultura kaingáng, n1as tan1bé1n no que diz respeito a 
apreensao da realidade e a proposta de utna aproxi1na<;ao 
entre o inundo acaden1ico e a dina1nica das relav6es sociais 
e da vida real. Para se co1npreender u1na realidade "estranha" 
ao nosso universo sócio-culturaL é necessária rnuita 
sensibilidade, proxitnidade e convivencia co1n estes grupos e 
as suas organizay6es sociais. "Nao se consegue interpretar 
u1n sonho se nao se sonha un1 pouco junto co1n ele~ nao se 
consegue entender a lógica de un1 sín1bolo, se nao se aceita 
e respeita esta lógica ~ nao se consegue co1npreender a fundo 
utn 1novi1nento social, se nao se vive un1 pouco de suas 
raz6es e senti1nentos". r, 

Considerando as lin1itav6es dos n1étodos e das 
técnicas positivistas na apreensao da realidade kaingáng, 
pressupondo utna co1npreensao objetiva do conheci1nento, a 
pesquisa trilhou por outro can1inho . 7 As sessoes de estudo e 
o aprofundan1ento do conceito de subalternidade, entendido 

6 CALDART. Roseh Salete Sem Terra com Poes1a Petrópolis Vozes. 1980. 

p. 13 

7 A proposta do roteiro de observa<;:oes do cot1d1ano cont1nha em seu bojo 

pressupostos teórico-metodológicos que pretend1am superar a concepi;:ao posit1v1sta 
de conhecimento. Sent1a-se a necessidade da contnbui<;:ao de outros referenc1a1s 
teóricos, particularmente da d1alética e da fenomenolog1a 
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numa perspectiva pedagógica e ta1nbém histórico
sociológica, revelou que a apreensao do universo cultural e 
religioso kaingáng nao seria possível através da interrogavao 
objetiva e direta. Por isso, o roteiro apresentou-se como u1na 
alternativa para apreensao do cotidiano e das 1nanifesta<;6es 
sócio-culturais e religosas. 8 Subjacente a esta compreensao 
estava o conceito de subalternidade. 9 

Os pressupostos teórico-1netodológicos do roteiro 
pressupunha1n que a apreensao do inundo real nao se <lava 
direta1nente, n1as pela 1nedia<;ao dos agentes-observadores da 
ayao e do sentido, atribuído a esta avao, pelos indígenas. O 
roteiro pennitiria, nesta perspectiva, o levantamento de noves 
dados, embora as atividades do aprofundamento teórico, da 
revisao historiográfica e da busca de novas fontes 

8 O cotidiano é expressao de urna compreensao histórica mesclada com 

elementos novas. No entanto, apreender o cotidiano nao é tarefa tao fácil. 
Aparentamente a realidade está dada objetivamente, mas determinados níveis dessa 
mesma realidade, principalmente a dimensao da religiosidade e da cultura, nao sao 
explícitos. O cotidiano nao deixa de ser um "entroncamento" onde interferem múltiplas 
determinayóes. Certas práticas sao cristalizadas no tempo e perdem a historicidade, 
o que dificulta a sua apreensao. Romper com estas manifestayoes "reificadas", 
probiematizando-as, é a única forma para se penetrar no núcleo básico de resisténcia 
cultural, que fundamenta um determinado modo de agir. 

9 A complexidade de se apreender o cotidiano indígena decorre. em parte, das 

rela9oes de subalternidade constru idas historicamente. Os dois últimos séculas 
foram marcados por urna violenta ofensiva dos colonizadores sobre os pavos 
indígenas habitantes da regiao. A única forma de fugir ao exterminio e continuar 
sobrevivendo foi a submissao ao projeto oficial, no caso, os aldeamentos. Como 
forma de sobreviver culturalmente, os indígenas foram criando mecanismos de defesa 
que se expressam num comportamento ambiguo: frente aos colonizadores mantém 
urna postura e, distante destes. voltam as práticas e costumes tradicionais do próprio 
povo. Quer dizer que paralelamente as práticas oficiais . que sao abrigados a realizar, 
mantém todo um sistema de rituais que preserva a cultura e transforma-se num 
instrumento de resistencia e de preserva9ao cultural. isto é. continuam mantendo urna 
1dentidade enquanto povo kaingáng. Evidentemente, neste processo, incorporaram-se 
determinados aspectos da cultura dominante. Os elementos básicos, no entanto, 
permanecem. 
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docu1nentais continuassem. Nao se estabeleceu urna 
,. dicotomia e nem urna ruptura entre a proposta do roteiro e a 

historiografía produzida, isto porque nao há mais forma de 
retornar ao passado para se buscare1n dados e informa96es 
que desaparecera1n . Tetn-se valorizado a produ9ao dos 
conhecÍinentos produzidos no passado, etnbora criticamente 
revisados. O roteiro tinha por finalidade resgatar estes dados 
nao apreendidos e nem registrados pela historiografía. 10 

2.2. As Sessoes de Estudo 

Antes e após a elabora9ao e encaminhamento do 
roteiro para as observa96es e o registro dos dados, foram 
realizados se1ninários e várias sessoes de estudo entre a 
equipe de pesquisadores e os "agentes sociais" de várias 
reservas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do 
Paraná. Nestes 11101nentos, foram se explicitando os li1nites, 
os avan<;os e a co1nplexidade da te1nática investigada. A nao 
apropriayao dos referenciais teórico-1netodológicos, 
subjacentes a proposta do roteiro. desafiou a equipe e os 
agentes ao aprofunda1nento das diversas fonnas de se 
apreender o real. O cotidiano indígena reveste-se de urna 
con1plexidade 111uito n1aior do que as outras realidades, na 
111edida e1n que interferiratn na construc;ao da cultura 
ele1nentos do passado provenientes de diversas influencias 
( catequese. atua<;ao do SPL aldearnentos etc.), que se 
1nesclaran1 con1 novas situa<;oes do presente. 

A socializac;ao dos dados apreendidos, processo 
realizado durante as sessoes de estudos. deu condi<;oes para 

10 
Em rela9ao as informa9oes que foram levantadas a partir do roteiro de 

observaiyóes. foi elaborado um "relatório-texto" que contém os dados principais e está 
publicado neste fascículo. apéndice 01 . 
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a identifica<;ao de alguns núcleos fundamentai s da vida 
kaingáng. Cumpre observar que a apreensao de determinados 
aspectos, particularmente as questoes vinculadas a religiao e 
as relac;oes de poder dentro das reservas, ainda permanecem 
corno desafio. 

As sessoes de estudos constituíram-se, portante, em 
1no1nentos privilegiados para o levantamento de dados e 
ta1nbé1n para a análise e o aprofundamento dos mesmos. 
Nu1na relac;ao dialética entre os saber academice e as 
experiencias práticas, desencadeou-se um processo de 
fonna<;ao, tanto dos agentes quanto dos investigadores e, na 
1nedida do envolvimento, també1n dos índios.11 Daí a 
irnportancia das sessoes de estudo na produyao e na 
socializac;ao dos conhecimentos. 

3. OS REFERENCIAIS TEÓRICO
M ETODOLÓGICOS 

O desenvolvimento das investiga<;oes colocou 
detenninadas interrogavoes que esbarraram em problemas 
teórico-episte1nológicos. Questoes que, aparenternente, 
restringe1n-se a academia, apresentaram-se co1no obstáculos 
práticos, tanto no que diz respeito as observac;oes empíricas, 
quanto ao processo específico de análise e interpretayao. 
Entre estes dois rnomentos da produc;ao do conhecimento 
(levanta1nento de dados e análise) há urna diferen9a 
qualitativa (nao distinguida pelos positivistas que para1n nos 
fatos e1npíricos) que i1nplica u1na interrelac;ao pennanente e 

1 1 O agente social nao pode ser apenas um executor de tarefas, ele precisa 

estar instrumentalizado "teoricamente" para observar, registrar. sistematizar e 
compreender a realidade na qual está at_uando. 
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organica. Os referenciais teórico-episte1nológicos perpassarn. 
" nao apenas as análises, 1nas também a observa<;;ao dos dados 

e as a<;;oes concretas. De certa forma, a falta de clareza 
teórico-epistemológica compromete as observa<;;oes, o 
conhecimento e as próprias ac;oes. 

Um dos pressupostos que orienta as investigac;oes 
é o de que os referenciais teórico-epistemológico
metodológicos estao subjacentes e perpassam todo o 
processo de conhecimento, desde a observa<;;ao do real, as 
interpretavoes e a própria ac;ao. Nessa perspectiva, toda a 
a<;;ao é mediada por urna compreensao que, por sua vez, 
pressupoe determinados referenciais, sejam eles explícitos ou 
nao. Daí o papel da investigac;ao no sentido de explicitar as 
bases sobre as quais foi apreendida a realidade kaingáng e 
produzido o conhecimento, historicamente, bem como as 
práticas e interpretac;oes atuais. 

O conhecimento da realidade sócio-cultural 
kaingáng que, em geral, tem-se dado de forma espontanea e 
sem urna abordagem sistemática~ tem servido de base para a 
elaboravao dos planos de atividade desenvolvidos pelas várias 
instituic;oes que atuam junto aos indígenas. A partir destas 
compreensoes fragmentadas, torna-se dificil a elaborac;ao de 
planos de ac;ao consistentes e que respeitem a cultura e o 
modo de ser <leste grupo étnico-cultural. A proposic;ao de se 
investigar a história e a cultura kaingáng coloca-se nao só 
corno desafio ao conhecimento, 1nas tambérn como auxílio 
aos "agentes sociais" e as instituiv6es que atuam junto a estes 
grupos, no sentido tanto de um maior respeito pelo modo de 
ser indígena quanto de evitarem urna postura "basista", 
quando nao paternalista. Na falta de estudos mais globais e 
consistentes, com facilidade supervalorizam-se detenninadas. 
rnanifesta<;oes sócio-culturais do grupo que precisa1n ser 
criticarnente analisadas. A cotnplexidade do estudo kaingáng 
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está exatarnente etn se conhecer e1n profundidade, de um 
lado, o que é próprio do grupo, e que precisa ser preservad~ 
co1no parte da identidade cultural e, de outro, o que for 
incorporado da sociedade envolvente e que destrói com a 
própria cultura. 12 

( OITIO for111a de explicitar algutnas questoes 
apontadas anterionnente, e1n torno dos referenciais t~~rico-
1netodológicos que funda1nentan1 a observa<;;ao, as anahses e 
a própria a<;ao dos agentes, faz-se necessário tecer algumas 
considera<;oes ern torno das principais correntes de 
pensarnento que n1anté1n u1na vinculac;ao rnais espe~ífica c~m 
o processo de investiga<;ao. Evidenternente det~nn1n~da~ rn
terroga<;;oes nao se esgota1n no projeto de pesquisa ka1ngang, 
visto sere1n proble1nas das próprias ciencias hurnanas e so
ciais conte1nporaneas, nao cabendo. por isso. aprofundá-las 
nos lirnites <leste texto. 

3.1. A corren te funcional-positivista 

Urna das principais interrogayoes que instigou os 
positivistas, desde o século passado, foi a de dar un1 caráter 
de "cientificidade" ao conhecirnento nas ciencias hun1anas e 
soc1a1s. Torna-se necessario. portanto, explicitar as 
irnplica<;oes desta concep<;ao de ciencia, visto que ela 
fundan1entou grande parte dos pesquisadores que 
interpretara1n e produziran1 conhecin1entos sobre os kain-

' oano .? o · 

12 
Referindo-se a complexidade que envolve o universo da cultura popular, 

Gramsci destaca que ela é resultante de inúmeros fatores e interferénci~s . Nem t_udo 
o que se manifesta como cultura própria dos grupos subalternos e onginána .e 
"legitima" destes grupos A cultura dominante impoe-se ~ '.11escla-se das forma~ ma1s 
diversas, sendo recriadas pelos diversos grupos soc1ais a partir de determinados 
esquemas e bases histórico-cultura1s 
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A concepyao positivista de cientificidade está 
vinculada profunda1nente a idéia da objetividade, ou seja, a 
afirmayao pela possibilidade da apreensao das realidades 
sócio-hurnanas com o 1nes1no grau de certeza do 
conheci1nento produzido nas ciencias naturais. Neste sentido, 
a investigayao das realidades hu1nanas <leve produzir u1n 
conhecimento co1n o 1nes1no grau de objetividade e co1npro
vayao e1npírica das de1nais ciencias naturais. 

Estes princípios fora1n fonnulados, iniciahnente, por 
Augusto Co1nte, 1nas depois levados adiante por Durkheitn 
e outros positivistas. A elaboravao desta concepyao de 
conheci1nento, iniciahnente presa a acade1nia, foi sendo 
socializada, transfonnando-se e1n "sen so co1nu1n". 
Cotidiana1nente afinna-se a positividade dos fatos, ou seja, a 
certeza, a objetividade e a verdade dos dados e1npíricos, 
evidentes por si 1nes1nos. Estes pressupostos foram 
explicitados em vários 1nomentos, durante os se1ninários e as 
sessoes de estudo. 

Co1nte inaugurou u1na nova concepyao de ciencia e 
de conheci1nento. Partiu do princípio de que a hu1nanidade 
passou por tres grandes etapas na explicayao do inundo: a 
1nítico-teológica~ a 1netafisico-filosófica e a etapa da 
"ciencia", inaugurada por ele. Ora, enquanto na primeira 
etapa os hotnens explicava1n os acontecitnentos a partir dos 
1nitos e da intervenyao dos deuses, na segunda, buscara1n-se 
explicayoes racionais e, por fi1n, no estágio da ciencia, a 
explicayao "científica", baseada nos fatos etnpíricos. Neste 
últi1no estágio, os fatos empíricos sao decisivos para se che
gar a certeza do conhecimento. Esta é a concepyao de 
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cientificidade para os positivistas.13 A maioria das afirmac;oes . 
e juízos, cotidianamente expressos etn relayao aos indígenas, 
sao construídos a partir <lestes pressupostos epistemológicos, 
transfonnados e1n senso comu1n. Por isso, estes 
conhecimentos sao fragmentados, parciais e descontextua
lizados do processo histórico 1nais geral. 

Desta concep«;ao de ciencia e de conhecimento 
decorre1n algu1nas conseqüencias para a pesquisa indígena: 

- A supervalorizavao dos dados exatos e objetivos da 
realidade, 1nenosprezou a ditnensao da vida que envolve as 
1nanifestayoes culturais, da religiosidade, da 1nitologia etc. 
Todos estes aspectos nao fazetn parte, segundo os 
positivistas, do conheci1nento científico, tendo sido, portanto, 
desconsiderados. 

- Os relatos de pesquisadores e viajantes que conviveram 
co1n os kaingáng e que, de un1 1nodo ou de outro, deixara1n 
alguns registros, estao perpassados por utna concep<;ao 
funcional-positivista, que concebe o índio cotn 
potencialidades para chegar aos estágios da civiliza<;ao e da 
ciencia. Os kaingáng estaria1n. ainda, nu1n estágio pri1nitivo. 
Portante. a realidade kaingáng. vista pelos próprios índios, o 
seu 1nodo de ser, a sua cultura, a rela<;ao co1n o sobrenatural 
ou con1 os 1nortos, nao pertenceria ao ca1npo da observayao 
científica. "Científica" era a leitura e interpretac;ao objetiva da 
realidade. que pern1itiria afirn1ar o conheci1ne~to co1n 
seguranc;a e ceneza. 

13 Esta concep9ao de ciencia e de conhecimento parace abstrata. mas nao 

é As 1mplica90es destes pressupostos na prática dos pesquisadores e dos próprios 
agentes sociais explicitam-se numa forma de percep9ao ingenua e espontanea do 
modo de ser indígena. na aceita9ao incondicional dos dados registrados no passado 
e na percep9ao apenas externa das manifestai;;oes sócio-culturais. 
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- ~~1~10 os índios nao tinha1n atingido, segundo os 
pos1t1v1stas. o estágio da ciencia na explicac;ao do seu mundo 
~das sua~ práticas (universo simbólico-cultural), o que eles 
t1nhan1 a d1zer nao era relevante ao investigador. Por isso os 
índios pratica1nente nunca foram ouvidos e nem 
con1~reendido_s na sua lógica interna. So1nente quem 
do1n1na va os 1nstru1nentais teóricos da ciencia é que podía 
apreender a verdade da realidade. i .i A 1naior parte dos relatos 
sobre os kaingáng retlete esta postura e percepc;ao do inundo. 
Foi e1n vista deste proble1na que a pesquisa optou por outra 
perspectiva teórico-1netodológica para o levantamento e 
análise dos dados. 

- As observac;oes e estudos sobre os kaingáng, realizados por 
estudiosos i1nbuídos de u1na concepc;ao funcional-positivista, 
concluíratn, por ca1ninhos diferentes, que o índio constituía 
u1na pec;a deslocada dentro de urna engrenagem. As 
propostas e1nergentes na metade do século XIX e no início 

. do século XX tinha1n, por pressuposto epistemológico, esta 
base funcionalista. Toda a preocupac;ao para com a 
cat~quese, os aldea1nentos e o próprio Servic;o de Protec;ao 
ao 1 ndio tinha1n por 1neta a civilizac;ao do índio. 15 

3.2. Pressupostos teórico-epistemológicos da . 
pesquisa 

Nao cabe, nos li1nites <leste texto, aprofundar as 

. . 
14 

A lógica positivista, própria de urna racionalidade européia, sempre teve 

d1f1cu!dade em reconhecer outras lógicas, particularmente a dos povos indígenas. 
Este e um problema que se estende por cinco séculos e nao está resolvido. 

15 Nos relatórios do governo provincial a Assembléia Legislativa prestando 

contas da administra9ao, sempre era introduzido, ao referir-se aos indios 0 título: 
"C_a~echese ~ .civilisa9ao dos indios". No fundo está presente a mesma co.ncepyao 
teonca. A c1v1llza9_ao ~reposta pr~ssupunha que os indios se adequassem ao modo 
de ser, de produzir e as mst1tu19oes dos brancas (civilizados) . 
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correntes de pensarnento e os pressupostos teórico
episte1nológicos de cada u1na. O objetivo é sistematizar 
alguns aspectos teóricos prsentes na proposta de pesquisa 
envolvendo: a revisao blibliográfica, as observac;oes, as 
sessoes de estudo com os agentes, as interpretac;oes e 
análises dos dados, ou seja, a produc;ao do conhecimento. 

A valiando cnt1camente a concepc;ao de 
conhecimento para o positivismo, tentou-se buscar outras 
contribuic;oes teórico-epistemológicas para fundamentar as 
investigay6es, dentre elas, a fenomenologia e a dialética. 

Quanto as observac;oes empíricas, o desafio estava 
na construc;ao de media96es que desse1n condic;oes para o 
resgate das manifestac;oes subjetivas e vitais do grupo 
kaingáng, vivenciadas e preservadas no agir cotidiano. A 
preocupac;ao nao residía, portante, na descric;ao objetiva de 
determinadas situac;oes, mas na apreensao do sentido, 
expresso ou implícito nas ac;oes individuais ou coletivas ' 
condic;ao para se produzirem novas conhecimentos e para se 
compreender a lógica e a dinamica cultural do grupo kain
gáng. As limitac;oes na apreensao <lestes elementos, que 
escapam a observac;ao direta e imediata, colocaram em 
evidencia a necessidade da apropriac;ao dos instrumentais 
teóricos també1n pelos agentes . 

A elabora~ao do roteiro de observac;oes teve como 
orientac;ao básica esta perspectiva teórico-metodológica. Na 
ansia de se resgatar mais informac;oes sobre a história, a 
cultura e a religiosidade kaingáng foi elaborado o roteiro, 
condic;ao para o desenvolvimento de novas interpretac;oes 
sobre as 1nanifestac;oes vitais. nao apenas dos dados 
e1npíricos isolados, mas como parte constitutiva da exis
tencia. As 1nanifestac;6es cotidianas passara1n a ser 
concebidas como dados que necessitavam ser desvendados 
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para se avan<;ar na análise e na sua cotnpreensao. 

Por outro lado, permanecendo apenas no nível da 
apreensao dos dados e1npíricos, corre-se o risco de cair num 
subjetivismo individualista. Daí a necessidade da pesquisa de 
incorporar outras contribui<;oes que perm1t1ssem 
contextualizar o objeto específico no contexto global. 
Enquanto a feno1nenologia permite adentrar no objeto e 
apreende-lo na sua "subjetividade", a dialética possibilita u1na 
interpretac;ao 1nais global do objeto, onde entra1n e1n questao 
as relac;oes sociais. os interesses dos grupos sócio-e
conó1nicos e políticos, o papel das instituic;oes privadas ou 
governa1nentais, enfin1, situar a proble1nática indígena nu1na 
perspectiva 1netodológica de totalidade. 

U 111 dos princípios básicos a ser considerado na 
análise e na interpretac;ao da proble1nática indígena é o de 
que as representa<;oes que este grupo social te1n e faz do 
inundo, da vida. da sociedade. do trabalho e da religiao
sobrenatural estao vinculadas a detenninadas fonnas de pro
duc;ao da subsistencia e das rela<;oes de poder. O estudo do 
grupo kaingáng necessita de 1nedia<;6es hi stóricas e socioló
gicas que ajude1n a situá-lo no contexto das relac;oes estabe
lecidas co1n outros grupos étnicos-sociais, con1 os aparelhos 
repressivos e ideológicos do .Estado. be111 con10 co111 as 
institui<;oes. a catequese etc. E dentro deste contexto 111ais 
global que foran1 sendo construídas as rela<_:t>cs de 
subalternidade. dado i111portante par~ se co111preendere111 
detenninados con1por1an1entos atuais. E nestc processo 111aís 
global de relac;oes que os indígenas. de posse de u1na cultura 
originária, incorporara1n elen1entos da ideología don1inantc 
e dos den1aís gn1pos cotn os quais estabclccera1n relac;oes. () 
universo sócio-cultural na atualidade está perpassado por in
fluencias internas e externas e, por isso, apresenta-se ex
tre1na1nente co1nplexo. 
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O desenvolvitnento do estudo sobre o kaingáng 
apontou para a necessidade de se conjugare1n as 
contribuic;oes da feno1nenologia, enquanto instrutnento de 
apreensao do cotidiano e do "subjetivo-social" do grupo, 
cotn as contribuivoes da dialética, particularmente no que diz 
respeito as possibilidades da contextualiza<;ao do objeto 
específico num processo maior de rela<;oes. Nesta pers
pectiva, há nao só urna especificidade e1n cada enfoque, mas 
ta1nbé1n urna co1nple1nentariedade que vai além dessa 
especificidade 1netodológica, chegando a inter
disciplinariedade. A pesquisa kaingáng está exigindo urna 
investigayao interdisciplinar. 

Nutna abordage1n feno1nenológico-dialética do tema 
etn questao, é fundamental a categoría de subalternidade, 
nao apenas enquanto expressao de rela<;oes imediatas entre 
grupos sociais. 1nas ta1nbém como resultante de relacoes 
históricas e1n que entratn em. questao os projetos 
sócio-econ6micos e políticos. As fonnas de resistencia que 
os kaingáng fora1n criando, inclusive na negavao dos dados 
sobre o seu jeito de ser e de viver, somente sao compreen
didas nuina perspectiva histórica. So1nente co1n a negayao, ao 
colonizador, das formas peculiares de séu 1nodo de ser, é que 
foi possível sobreviver enquanto grupo étnico-cultural. 

A categoría de subalternidade ganha destaque ao se 
discutir a questao metodológica. Desconsiderando este 
ele1nento, 1nuitos observadores deixaram de apreender 
aspectos fundainentais da cultura e da religiao kaingáng. 
Aléin disso, o conceito de subalternidade permite que se 
ultrapassem os limites das interpretavoes ortodoxas, que 
considera1n apenas as relav6es económicas, as classes sociais 
e o Estado. O resgate da idéia de subalternidade traz presente 
nao só a di1nensao da dominayao, que efetivamente ocorreu, 
1nas ta1nbém resgata a di1nensao da resistencia dos grupos 
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"dominados" que foram criando novas formas de 
sobrevivencia, enquanto grupo étnico-cultural. As 
intérpreta~oes rnecanicistas, mesmo dentro do marxismo, nao 
conseguirarn apreender e resgatar as contradi~oes deste 
processo. Os grupos subalternos nao sao passivos, mas criam 
fonnas de resistencia que, na medida em que ocorrem 
determinadas condi~oes externas favoráveis, explicitam-se. 
Urna análise dialética pressupoe a apreensao do social como 
u1n todo. Por trás da do1nina~ao dos colonizadores, os 
kaingáng criara1n u1na série de 1necanis1nos de prote~ao e 
defesa da cultura e da religiao. Por isso, ainda hoje, embora 
nao e1n grande escala, continua1n praticando reservada1nente 
os seus ritos de nascimento, de batismo, de morte etc. 

Nesta perspectiva, a dialética abre novas 
possibilidades para a apreensao do 1nodo de ser e viver 
kaingáng. Captar as contradi~oes e situá-las nu1n contexto 
1naior de relavoes sociais é o grande desafio do processo de 
investigavao. En1 vista disso, o trabalho coletivo e 
interdisciplinar apresenta-se co1no urna das alternativas pos
síveis e 1nais seguras para 1naior aproxi1navao da verdade. i r, 

Concluindo pode-se dizer que a trajetona de 
pesquisa sobre os kaingáng deu alguns passos significativos. 
No entanto. ainda persisten1 questoes fundatnentais sen1 
respostas e que desafian1 ao aprofunda1nento e a constru~ao 
de referenciais interpretativos que dee1n conta da 

16 
O conceito de verdade resgata a concepyao grega que aponta para o sentido 

do desvelamento. O real . particularmente do kaingáng. envolvendo o universo sócio
cultural. é complexo e vai se desvendando no processo de investiga9ao. A verdade 
é um esfor90 permanente de busca. Neste sentido, sentiu-se a necessidade 
de ampliar o objeto de pesquisa para os movimentos sociais na regiao como forma de 
se compreender mais globalmente os indígenas. Esta perspectiva de conhecimento 
nao chega a determinados pontos absolutos. findos os quais. tudo pára. A verdade 
do conhecimento, como processo. pressupóe urna busca contínua. 
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complexidade do "objeto de e'studo", permitindo a com
preensao das tramas e rela95es sociais. O universo simbólico
cultural kaingáng é extremamente complexo. A experiencia 
do roteiro de observa95es permitiu alguns avan9os, mas a 
realidade está a exigir muito mais. Nesta perspectiva coloca
se, cada vez mais, a necessidade de um trabalho 
interdisciplinar como forma de, em conjunto, se apreender o 
real com maior amplitude e seguran9a. As contradi96es e as 
rupturas, tanto na perspectiva histórica quanto na constitui
yao e reconstru9ao de urna nova identidade, estao exigindo, 
na atualidade, novos referenciais que captem as contradi95es 
e o movimento do real. 
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A TRAJETÓRIA KAINGÁNG NO SUL DO BRASIL 
Telmo Marcon 

l. CONSIDERA<;ÓES INTRODUTÓRIAS 

O presente texto tem por objetivo tra9ar algumas 
linhas gerais do processo de colonizayao no sul do Brasil e as 
suas implica9oes e conseqüencias para a organizayao e a 
cultura dos povos indígenas. Interessa resgatar o envolvi
mento e a participayao dos vários grupos e classes sociais, 
neste processo de consolida9ao das rela9oes entre os colo
nizadores e os indígenas durante a colonizayao e o processo 
de "integrayao" do índio a Sociedade global. 

O texto propoe-se abarcar um longo período 
histórico, dando urna visao global das diretrizes políticas e 
das principais características do projeto de coloniza~ao, com 
destaque as contradi9oes e aos interesses próprios dos grupos 
colonizadores e dos povos autóctones. A perspectiva 
metodológica é abordar este processo, constantemente 
exaltado pelos colonizadores e pela literatura dominante, a 
partir da ótica dos povos indígenas. A apreensao do real é 
sempre parcial e mediada por determinadas concep9oes teóri
co-epistemológicas e políticas. Toda a interpreta9ao demarca 
urna posi9ao e u1n lugar social. Na medida em que algumas 
interpreta9oes históricas consolidam-se ao nível do "senso 
comum", procuram apresentar urna determinada 
co1npreensao co1no sendo única e "científica". Desta forma, 
nada mais se faz do que consolidar determinadas compreen
soes, a partir da ótica dos colonizadores, que se 



,. 
transformaram em posic;oes dominantes e "reificadas". 1 

A proposic;ao do texto é complexa por envolver u1n 
longo período. Corre-se o risco de apresentar u1na 
interpretac;ao genérica e linear. No entanto, cabe destacar 
nestas consideracoes introdutórias que urna leitura linear nao 
coloca um problema norteador que possibilite a apreensao do 
movimento e das contradivoes. Dessa forma, tem-se 
consciéncia da necessidade de aprofundar determinados 
aspectos conjunturais ~ contudo, isto de1nandaria n1aiores 
investigac;oes e extrapolaria os objetivos do texto. Além 
disso, considerando que o texto ta1nbé1n tem urna 
preocupacao didática, optou-se pela análise de alguns 
aspectos do processo, sem perder de vista as questoes 
fundamentais . O eixo central do texto situa-se, portanto, na 
co1npreensao das relacoes estabelecidas entre os vários 
grupos étnico-sociais, be1n con10 o papel do Estado no pro
cesso de colonizac;ao e na incorporac;ao da regiao, onde se 
situam os índios no Rio Grande do Sul, ao rnercado inter
nacional. Oeste processo buscam-se destacar as 
conseqüencias para os povos indígenas. 

O texto analisa, na pri1neira parte, o processo de 
colonizacao no Rio Grande do Sul, vinculando-o a 
colonizacao na regiao de Palmas e Guarapuava no Paraná, 
pelas implicacoes existentes e o envolvimento dos índios 
kaingáng. A hipótese básica, orientadora <leste trabalho, é a 
de que a disputa dos territórios, ao sul do Brasil, entre a 
Espanha e Portugal, foi a razao funda1nental que orientou 
todo o processo de colonizacao. Mes1no que, en1 deter-

1 
O processo de reificac;;ao implica a perda da historicidade dos fatos. As 

interpretac;;óes que exaltam os colonizadores consolidaram-se no decorrer do tempo, 
tornando-se "naturais" e dominantes. Muitos estudos sobre os estanceiros e sobre os 
imigrantes europeus exaltam o heroísmo, o desejo de vencer e de progredir na vida 
destes grupos. Estas idéias consolidaram-se e transformaram-se em "senso comum". 
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minados momentos, os conflitos entre as Coroas nao tenham 
sido explícitos, ao nível do poder Central, na regiao sul do 
Brasil eles sempre estiveram latentes. Por essa razao Portugal 
procurou, através da cotonizac;ao, assegurar a posse dos 
territórios em questao, destruindo todas as formas de 
resisténcia, principalmente dos povos indígenas. A política de 
colonizac;ao "luso-brasileira" sobrep6s-se aos interesses dos 
povos indígenas e dos demais grupos subalternos. 

Numa segunda parte, destacam-se alguns aspectos 
da realidade indígena na atualidade. Sao abordadas, entao, as 
políticas agrícolas e indigenistas nas últimas décadas, o 
processo de incorpora9ao da regiao ao mercado internacional 
e as implica9oes para os povos indígenas. Este novo contexto 
gerou determinadas contradic;oes cujo conhecimento é funda
mental para se compreender a situacao atual das reservas. 
Observe-se que, quando parecía que as reservas iam ser des
truídas e incorporadas definitivamente pelos colonos, os 
indígenas reaparecem no cenário político, enquanto 
movimento, exigindo dos órgaos públicos as terras que 
haviam sido demarcadas, mas que foram expropriadas e 
destinadas a colonizacao. O movimento de reconquista das 
terras aliado as Jutas para o resgate da cultura do povo kain
gáng sao dois núcleos básicos para se compreenderem as 
comunidades indígenas no sul do Brasil na atualidade. 

2. A COLONIZACÁO E AS REDUCÓES 
NO SUL DO BRASIL 

Muitos séculos antes do estabelecimento dos 
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portugueses e paulistas no sul do Brasil2 havia inúmeros 
" poyos indígenas habitando a regiao de campo, as matas e a 

costa litoranea. Segundo Porto, na Província de Sao Pedro, 
havia 20 tribos divididas em tres grupos raciais: Tape, Ge e 
Guaicuru (Mbaya) que estavam distribuídos em tres grandes 
províncias: lbiayá, Tape e Uruguai. 3 

Todas essas tribos mantinham seus costumes 
próprios e sobreviviam de acordo com as condiyoes 
económicas de cada regiao: caya, pesca, coleta e agricultura. 
No entanto, o quadro foi se alterando na medida em que 
chegaram os colonizadores. Estes, representando a Coroa 
Lusa, realizaram durante o século XVI incursoes esporádicas 
ao sul do Brasil, sem pretensoes de se estabelecerem defi
nitivamente. As próprias experiencias de catequese dos 
padres jesuítas lusitanos, junto aos índios da costa litoranea, 
nao foram bem sucedidas. Moisés Vellinho é um dos que 
defende a tese de que os padres jesuítas portugueses 
precederam os castelhanos na catequese ao sul do Brasil. 
Afirma o autor que: "entre 1605 e 1637 os jesuítas portu
gueses, descendo a orla marítima tentaram mais de urna vez 
estabelecer-se no antigo Rio Grande, em pontos nao distantes 
da bacia do Guaiba com o propósito de reduzir o gentiu que 

2 A expressao "sul do Brasil" refere-se especificamente aos trés Estados do 

Sul do Brasil : Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

3 PORTO. A. História das Missoes orientais do Uruguai, p. 21-46; SILVA, 

Riograndino Costa e. Notas a margem da História do Río Grande do Su/. p. 12-15. 
Segundo SILVA, a provincia do Uruguai localizava-se a margem esquerda do Río 
Uruguai; a do lbiayá ao longo da costa do Litoral (desde a ilha de Santa Catarina até 

0 Río da Prata) e a do Tape ficava entra as duas. Na provincia do Uruguai e na do 
Tape habitavam várias tribos, entre as quais as de origem Guaranítica. enquanto que 
na provincia do lbiac;:a habitavam as tribos do grupo Gé (Guaianases, Gualachos ou 
Coroados) de onde provém algumas tribos (Coroados) que foram incluidas na 
denomina9ao genérica de Kaingáng. no final do século passado. 
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aí estanceava ... ".4 

2.1. A primeira fase das redu~óes e o 
bandeirismo 

O trabalho catequético efetivo e mais sistemático f oi 
desenvolvido pelos missionários jesuítas castelhanos, 
particularmente junto aos índios Guaranis na província do 
Tape e do Uruguai. A catequese desenvolvida por estes 
missionários ocorreu concomitantemente a organiza~ao das 
várias redu~oes, em duas fases distintas: a primeira de 1626 
a 1636 e a segunda de 1687 a 1756. Cabe, no entanto, 
ressaltar que o projeto das redu~oes f oi implementado 
também em outras regioes de domínio castelhano, 
particularmente na Província do Paraguai e na Província do 
Guairá (PR). Após os ataques bandeirantes e a destruivao das 
reduv5es no Guairá (a partir de 1628), as reduv5es do Tape 
ganharam maior importancia. Entre 1626 e 1636, foram 
organizadas várias reduv5es sob a coordenavao do Padre 
Roque Gon~alez de Santa Cruz. 5 

No início do século XVII, aumentou 
significativamente a procura pela fon;a de trabalho escrava 
para as lavouras da cana de a~úcar na Capitanía de Sao 
Vicente (Sao Paulo)~ entretanto, era muito difícil obte-la. Em 
vista disso, organizaram-se as bandeiras que, partindo de Sao 
Paulo, iam em busca de índios para transformá-los ern 
escravos. Evidentemente, junto a prea do índio, havia outros 
interesses, entre os quais, a conquista de territórios para além 
da linha definida pelo Tratado de Tordesilhas. Todas as gran-

" VELLINHO, Moysés. Capitanía d 'B Reí, p. 25.59. 

5 
PORTO, A. Op. cit. p. 51-53. 
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.. des incursoes bandeirantes no século XVII ultrapassaram a 
linha definida pelo referido tratado. 

A acao armada dos bandeirantes arrasou com as 
reducoes, matou muitos índios, forcou a migracao dos 
sobreviventes e escravizou os prisioneiros. Em 1629, urna 
Bandeira chefiada por Manuel Preto e Antonio Raposo 
Tavares destruiu 11 reducoes no Guairá. Estima-se em 
1O.000 o número de índios aprisionados nos ataques 
realizados entre 1628 e 1632, além dos mortos e foragidos. 6 

Os bandeirantes, sempre que possível, 
incorporavam, em seus quadros, alguns indígenas. Fala-se 
muito na presenca e participa~ao dos índios Tupis nas 
bandeiras. Como estes conheciam bem os segredos das matas 
e da organizacao das tribos, eram utilizados como guias. 
Com significativos contingentes humanos, fortemente 
armados, as bandeiras · enfrentavam com facilidade a 
organizacao dos indígenas, principalmente nas reducoes, 
onde os nativos estavam concentrados e já desenvolviam 
atividades agrícolas. 

Após a destruicao das reducoes no Paraná, cientes 
da existencia de índios reduzidos na província do Tape, os 
bandeirantes organizaram novas bandeiras e partiram na 
direyao sul. A primeira delas partiu de Sao Paulo em 163 6 e, 
no final do ano de 1636, dia 02 de dezembro, Antonio 
Raposo Tavares deu início aos ataques as reducoes no Tape7

. 

F oram destruídas, nesta primeira investida, as redu~oes de 

6 TAUNAY, Afonso de. Indios! Ouro! Pedras!, p. 5-8. 

7 Nao há consenso entre os pesquisadores sobre a data de partida desta 

primeira bandeira e nem o trajelo por ela percorrido. 
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Jesus-Maria, Santa Ana, Sao Cristovao e Sao Joaquim. 8 

Logo em seguida urna nova banderia destruiu outras 
reducoes, entre as quais, a de Santa Tereza. Nos anos 
seguintes, entraram, no território da Província de Sao Pedro, 
mais bandeiras como mesmo objetivo. Segundo Porto, ainda 
em 1669, havia bandeirantes apreendendo índios nas aldeias, 
visto que as reducoes haviam sido destruídas. 9 Com a 
destruicao das reducoes organizadas, entre 1626 e 1636, 
muitos índios que conseguiram sobreviver, refugiaram-se na 
margem direita do río Uruguai. 

No final do século XVII, o contexto brasileiro 
apresentava outras características. A forca de trabalho estava 
sendo suprida pelo elemento negro ( escravo ), sendo 
dispensada a caca ao índio. As próprias bandeiras 
continuaram partindo de Sao Paulo, mas para outras dire<;oes 
em busca de ouro, prata, pedras preciosas e diamantes. Dá-se 
início a urna nova fase da economia brasileira, vinculada a 
mineracao. Para tanto a "Província de Sao Pedro" e, 
particularmente, a regiao das Missoes passam a desempenhar 
um papel significativo no fornecimento da forca de tracao 
animal. Este havia se reproduzido "espontaneamente" a partir , 
das reducoes. E em torno do gado que a regiao sul do Brasil 
passa a despertar maiores interesses económicos~ 
conseqüentemente, surge a preocupacao cotn o povoamento. 

8 PORTO, A. Op. cit. p. 96. 

9 Id. ibid. p. 129-131. A distinvao entre redu9ao e aldeia é fundamental, visto 
que a primeira foi iniciativa dos padres jesuítas e pressupéis a reuniao de indios de 
várias aldeias. Portanto. a aldeia é o grupo social originário e com menor número de 
indios. 
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2.2. Os sete povos das missoes 

Após a destruü;ao das reduv5es da primeira fase, os 
índios Guaranis, que haviam fugido para a margem direita do 
Rio Uruguai, retornaram e, junto com os missionários, 
reorganizaram novas reduv5es, dando origem aos Sete 
Povos: Sao Borja (1682); Sao Nicolau (1687), Sao Luiz 
Gonz.aga (1687); Sao Miguel Arcanjo (1687); Sao Lourenvo 
(1690); SÁo Joao Batista (1697) e Santo Ángelo (1706) .10 

Cabe ressaltar, também, que a conjuntura brasileira 
e internacional mudara muito, a partir da primeira metade do 
século XVIII, ao ponto de exigir urna nova definivao nos 
limites territoriais. O Tratado de Madrid (1750) foi decisivo 
para a redefinic;ao dos novos limites territoriais entre as duas 
Corcas. O Tratado previa que Portugal receberia o 
território das Missoes, e a Espanha, além de se livrar deste 
território, ficaria com a Colonia de Sacramento. A rea9ao e 
a resistencia dos Guaranis a este projeto resultou na Guerra 
Guaranítica onde se uniram os exércitos da Espanha e de 
Portugal, interessados na questao, para combater os Guara
n1s. 

A demarcavao dos limites definidos pelo Tratado de 
Madrid avanc;ou sobre a regiao das Missoes, em outubro de 
1752. No início do ano seguinte, os Guaranís enfrentaram as 
equipes demarcadoras na altura da reduvao de Sao Miguel. 
Diante da resistencia, os Exércitos das duas Corcas se 
uniram e declararam guerra aos nativos reduzidos. Após 
intensos conflitos, os dois Exércitos, que possuíam muito 
mais recursos bélicos e humanos, arrasaram os Sete Povos. 
Em janeiro de 1756, ocorreram os últimos combates que 

10 Id. lbid. p. 298-338. As datas de fundayao das redu90es nao coincidem 

entre os autores. 
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sepultaram definitivamente a última experiencia de reduvoes 
no Sul do Brasil. 

3. A COLONIZACÁO LUSO-BRASILEIRA NO 
SUL DO BRASIL 

3.1. Contexto economico 

Nos primeiros dois séculos de colonizac;ao no Brasil, 
a regiao sul nao despertou maiores interesses económicos aos 
colonizadores. Nas primeiras décadas do século XVIII, no 
entanto, o contexto é outro. Evidentemente nao foram apenas 
os fatores económicos que motivaram as novas situavoes, 
embora eles sejam fundamentais . O garlo que se reproduziu 
espontaneamente e de forma extensiva pelos campos, a partir 
das reduv5es da primeira fase, transformou-se num negócio 
altamente lucrativo. A necessidade deste produto no centro 
do país, principalmente nas regioes de mineravao e 
posteriormente nas regioes cafeeiras, abriu um novo mercado 
consumidor importante para a integravao do extremo sul ao 
contexto brasileiro. 

3.2. A geopolítica portuguesa no contexto do 
Tratado de Madrid (1750) 

O Tratado de Madrid, assinado entre as duas Corcas 
em 1750, revogou os limites definidos pelo Tratado de 
T ordesilhas. O Tratado de Madrid fez parte da nova 
geopolítica. Até 1750, havia urna certa flexibilidade na 
interpretavao dos li1nites previstos no Tratado de Tordesilhas, 
embora o avanvo luso, para além da linha que tinha seu 
ponto, no extremo sul, em Laguna (Florianópolis ), tenha sido 
causa de muitos conflitos. Os bandeirantes foram os que mais 
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.. avanc;aram na direc;ao dos "territórios castelhanos" . 

A nova geopolítica estava a exigir urna ocupa9ao 
efetiva dos territórios, condi9ao para assegurar as posses dos 
mesmos. Daí o incentivo a colonizac;ao. O processo de 
expansao lusa foi se consolidando desde o século XVII, 
quando os portugueses avanc;aram pelo litoral sul até o 
estuário do Prata e construíram "fortes" que foram várias 

11 Ai d vezes destruídos nos confrontos com os castelhanos. n a 
que estas experiencias ainda nao se tenham constituído numa 
coloniza9ao sistemática, elas faziam parte de um projeto que 
viria a se consolidar no século XVIII . A hipótese da 
geopolítica lusa, que pretendia assegurar a posse dos 
territórios no extremo sul do país para seus domínios, é 
fundamental para se compreender o processo da colonizac;ao 
no sul do Brasil e as implicac;oes, daí decorrentes, para os 
povos indígenas. A proposta do Tratado de Madrid é, 
portanto, um marco fundamental nao só na redefinic;ao dos 
limites territoriais, principalmente na regiao em questao, até 
entao pertencente a Espanha, mas também na definic;ao de 
urna política de colonizac;ao no sul do Brasil. 

3.3. A coloniza~ao oficial 

Antes da coloniza9ao oficial na Província de Sao 
Pedro em 1725 os "lusitanos-paulistas" realizaram inúmeras 

' ' incursoes em busca do gado "chimarrao", existente em 
grande quantidade e fácil de ser aprisionado. Em 1725, por 
ordem do governador de Sao Paulo, urna expedic;ao 
penetrou pelo litoral sul em busca de gado, tendo sido o canal 

11 As disputas entre as duas coroas foram tao fortes e intensas que, em Passo 

Fundo, na dire9ao de Lagoa Vermelha, está situado o Mato Castelhano (Espanha), 
entrecortado pelo Campo do Meio, e depois o Mato Portugués (Portugal). 
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de Rio Grande o local escolhido para o embarque do mesmo . 
Dali, "aportavam as tropas arrebanhadas nas campanhas do 
sul e que iam abastecer Laguna, Curitiba, Sao Paulo e Rio" .12 

A atra9ao economica, vinculada ao gado, foi 
decisiva para a colonizac;ao oficial da regiao de campo 
voltada a pecuária. Ainda em 1725 foi instalado, nas 
proximidades da atual cidade de Sao José do Norte, um 
posto para a fiscalizac;ao do gado que era embarcado no 
canal de Rio Grande. Por ordem do governo de Sao Paulo, 
esta frota, comandada por Joao Magalhaes, chegou ao local 
em novembro de 1725 e estabeleceu-se ao norte do canal, 
dando início a colonizac;ao oficial. 13 

Estritamente vinculada ao transporte do gado, 
principalmente o que seguia por terra, passando por Viamao
S anto Antonio da Patrulha-Vacaria-Lages-Sorocaba, foi-se 
consolidando urna economia ligada a pecuária e também urna 
nova classe social, a dos estancieiros. Ao longo do caminho 
por onde cruzavam as tropas, f oram se estabelecendo as 
invernadas onde o gado permanecia temporariamente para a , 
recupera9ao das longas viagens. E a partir <lestes núcleos que 
se intensifica o povoamento, através da concessao das . 
sesmanas. 

Nos requerimentos de sesmarias, as justificativas 
apresentadas vinculam-se, basicamente, a disponibilidade de 
extensas áreas de terras devolutas e a existencia de gado em 

12 MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. Domína~§o Espanho/a no Río 
Grande do Su/: 1763-1777, Vol. IV, p. 20-21 . Os resultados econOmicos destes 
empreendimentos revelaram-se altamente compensadores. 

13 Id. lbid. p. 28-30. Esta tese nao é partilhada por FORTES na obra Río 
Grande de Sáo Pedro. Ele menciona que o inicio da coloniza~ao ocorreu em 1737, 
coma funda9ao do forte Jesus-Maria-José em Rio Grande. 

~ 
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grande quantidade. Francisco Xavier, um dos pioneiros a 
requerer urna sesmaria na Província de Sao Pedro, em 1732, 
justificou sua peti9ao dizendo ter: "nos campos da praya de 
Tramanday bastante gado vacum e cavalar e por se acharem 
d l . " 14 evo utas as quena povoar.. . . 

3.4. A Coloniza~ao A~oriana 

Como parte da geopolítica lusitana de intensificar o 
povoamente e assegurar a posse dos territórios das ameac;as 
dos castelhanos, foi organizada a imigrac;ao e a coloniza9ao 
a9oriana com famílias provenientes das Ilhas dos Ac;ores e da 
Madeira, próximas a Portugal. O projeto previa o 
deslocamento <lestes casais para Santa Catarina e Ria Grande 
do Sul, o que, de u1n modo geral, ocorreu. A atividade 
básica, prevista para os mesmos, era a produc;ao agrícola com 
base na pequena propriedade. 15 Sendo a coloniza9ao 
a9oriana parte do projeto de ocupa9ao dos territórios per
tencentes aos castelhanos, havia a previsao do 
estabelecimento de um dos núcleos no local da reduc;ao de 
Sao Miguel. Por for9a do Tratado de Madrid esta área ficaria 
livre dos Guaranis e em condi96es de ser colonizada. No 
entanto, o projeto <leste núcleo nao avanc;ou por causa da 
resistencia indígena. 

Através da coloniza9ao ac;oriana, tentou-se 
constituir um novo segmento social em rela9ao aos 

14 ·"Regto de HOa Sesmaria de Mel Glz' Ribeiro de tres legoas de terra em 
comprido nos campos de Tramanday na paragem chamada Conchas". In: 
Documentos ínteressantes para a hístória de Sao Paulo, vol. XXXVIII. p. 331 -335. 

15 A área de terra destinada para cada casal pode ser definida como pequena, 

em rela~o as sesmarias. O projeto de coloniza~ao estabeleceu urna área de 272 ha 
para cada casal. 
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estancieiros. No entanto, a experiencia revelou-se frustrante. 
Por várias razoes, os colonos a<;orianos foram se desligando 
das atividades agrícolas e buscando outras alternativas. 
Alguns anos depois da coloniza9ao, muitos casais, <liante das 
precárias condic;oes de trabalho e de comercializac;ao da 
produ<;ao, migraram para os territórios castelhanos e outros 
passaram para as atividades da pecuária. Essa experiencia de 
coloniza9ao revelou as dificuldades da pequena e da média 
propriedade sobreviverem em meio ªº latifúndio e as 
estancias. 

3.5. A Coloniza~ao com base nas Sesmarias 

Na segunda metade do século XVIII) intensificou
se a apropria9ao de extensas áreas de campo por 
estancieiros. A distribui<;ao destas terras nem sempre seguiu 
os tramites e as instancias legais. Alguns caudilhos locais, 
pela posi<;ao social e pelo poder militar, concederam 
ses1narias para "quem as solicitasse". Segundo Fortes, o 
coronel André Ribeiro Coutinho, comandante de Rio Grande, 
concedeu "Sesmarias, mas nao as da lei régia, as quais 
dependiam de autoridade superior, porém, fomentou 
amplamente o aproveitamento das terras pelo 
estabelecimento de novas estancias a quem as pedisse" . 16 

Outro caudilho que doou terras, a revelia da lei, foi 
Rafael Pinto Bandeira. Na regiao ao Centro-Sul da Próvíncia, 
ele distribuiu terras para "oficiais de Dragoes e ordenan9as, 
funcionários do Estado, simples for<;a das tropas de 
milicianos, os amigos e colaboradores do bravo chefe da 

16 FORTES, Joao Borges. Op. cit. p. 68 
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fronteira". 17 

Mas f oi, segundo F brtes, o Marques de Alegrete 
quem assinou o maior número peti96es de sesmarias: "ten:i a 
sua assinatura o maior vulto de cartas de sesmanas 
registradas nos arquivos desse Estado do Río Grande; doou 
ele terras em todos os recantos da capitania, nas fronteiras do 
Sul e do Oeste, na regiao da Vacaria e nas Missoes 
Jesuíticas". 18 

A concessao de sesmarias e a colonizayao a9oriana 
foram as duas formas oficiais de acesso a propriedade da 
terra, na província, durante o século XVIII e nas primeiras 
décadas do século XIX. De um modo geral, as sesmarias 
solidificaram-se nas regioes de campo, apropriadas por 
estancieiros que desenvolveram urna economía baseada na . ~ . 
pecuária. Na medida em que as sesmanas e as estancias 
consolidaram-se, os grupos indígenas, habitantes destas 
regioes, foram dc~aparecendo. No início do século XIX, 
subsistiam, fundamentalmente, os índios que habitavam as 
matas e pequenas áldeias de índios Guaraní. 

O processo de consolidavao das sesmarias e da 
grande propriedade traz duas grandes conseqüencias para a 
vida económica da Província e para a colonizavao no século 
XIX: a) a ocupayao das terras de campo pelos estancieiros
pecuaristas co111 urna economia baseada na pecuária e 
voltada ao 1nercado interno; b) a apropria9ao e o controle do 
poder político provincial (Executivo e Legislativo), por 
representantes do latifundio co1n seus projetos e interesses. 

17 Id. lbid. p. 96. 

18 Id. lbid. p. 147. 
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3.6. A coloniza~io na regiao de Palmas e 
Guarapuava 

Nas primeiras décadas do século XIX, consolidou-se 
a ocupa9ao das terras de campo por estancieiros-pecuaristas, 
nas regioes ao centro, oeste e sul da Província de Sao Pedro. 
O mesmo processo ocorreu na província do Paraná nas 
primeiras décadas do século XIX, onde a colonizayao tomou 
a direyao centro-su!, particularmente na regiao de Palmas e 
Guarapuava. Esse processo tem urna grande importancia para 
o presente estudo, na medida em que a expansao da pecuária, 
nesta regia.o, representou a expropriavao das terras dos índios 
que, em conseqüencia, f oram f or9ados a migrar para o u tras 
regioes, principalmente para a Provfncia de Sao Pedro. 

A conquista dos campos de Palmas e Guarapuava 
teve início nas últimas décadas do século XVIII, 
consolidando-se nas primeiras décadas do século XIX. Este 
processo assume, no entanto, características específicas em 
rela9ao a província de Sao Pedro. As terras de campo, 
disputadas pelos estancieiros-pecuaristas, estavam densa
mente povoadas por várias tribos indígenas. Dentro do 
projeto de coloniza9ao do111inante era necessário, portanto, 
expulsá-los. A regiao de Palmas e Guarapuava, próprias para 
a cria9ao do gado, apresentava grandes vantagens, em 
relayao a Província de Sao Pedro, principalmente pela maior 
proximidade com os centros consumidores, o que facilitaría 
o transporte dos animais, um dos maiores obstáculos dos 
tropeiros. 

O projeto de coloniza9ao na regiao de Guarapuava 
e de Palmas (Paraná) foi sendo gestado nas últimas décadas 
do século XVIII, mas as primeiras incursoes resultaram em 
graves conflitos com os indígenas existentes. Após a vinda da 
Família Real ao Brasil, em 1808, o projeto de consolidar a 
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coloniza9ao nessa regiao ganhou um aliado fundamental , o 
rei D. Joao VI. Logo após a chegada da corte ao Brasil, Dom 
Joao VI enviou urna Carta Régia, datada de 05 de novembro 
de 1808, ao governador de Sao Paulo em que fez um 
apanhado do potencial economico da referida regiao, dando, 
ao mesmo tempo, as instru96es de como proceder <liante das 
resistencias dos "índios denominados bugres". 

A posi9ao da Coroa, em rela9ao a estes índios, 
habitantes dos campos disputados pelos 
fazendeiros-pecuaristas, foi de urna a9ao armada por parte 
dos colonizadores e do poder público. A forma como a Carta 
descreve a a9ao dos índios contra os fazendeiros revela a 
parcialidade do poder público em tratar o problema e, ao 
mesmo tempo, a posi<;ao política da Corca que era a de dar 
prote9ao aos fazendeiros. Diz um trecho da carta que os 
índios "matam cruelmente todos os fazendeiros e 
proprietários, que nos mesmos países, tem procurado tomar 
sesmarias e cultivá-las em beneficio do Estado ... ". 19 Por outro 
lado, a Coroa destacou o grande potencial economice da 
regiao, apontando para a riqueza existente e as perspectivas 
economicas vinculadas a agricultura, a pecuária e a minera-
9ao. 

Dom Joao VI apresentou urna única alternativa para 
"civilizar" os índios botocudos: "ligá-los a urna escola severa, 
que por alguns anos os force a deixar esquecer-se de sua 
natural rudeza e lhes fa9a conhecer os bens da sociedade ... ". 

19 O texto da Carta Régia de D. Joao VI de 5 de novembro de 1808 está na 

obra de Silvio Coelho dos SANTOS. O Indio sobrevivente do su/, p. 19-24. A carta 
também faz referéncias ao antigo caminho para o sul que cruzava por Lages (SC) 
passando por Vacaría (RS) e Viamao que estavam despovoados por causa dos 
ataques dos Indios aos brancos. A referéncia "nos mesmos paises" diz respeito a 
regiao de Palmas e Guarapuava. 
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Após várias tentativas frustradas, por parte do poder real, 
para "~m~nsar os. nativos", a través da denominada "guerra 
de~e~s1va , , o re1 declara guerra oficial aos índios que 
res1st1ssem a penetra9ao dos colonizadores. 

O ataque aos botocudos de Guarapuava deveria ser 
executado, segundo a Carta Régia, da seguinte maneira: a) 
através da organiza9ao de "milícias" de Curitiba e do resto da 
capitanía de Sao Paulo que, voluntariamente, quisessem 
armar-se contra os índios, coma ressalva de gastar o mínimo 
possivel dos cofres da Real Fazenda~ b) perseguí-los~ c) 
aprisionar os que resistissem, com direito a transformá-los em 
prisioneiros e escravos durante quinze anos, a servi90 do 
miliciano que os capturasse: d) possibilidade de aldear os que 
se submetessem as leis da Coroa~ e) ocupayao dos campos 
de Guarapuava, na medida em que fossem liberados, através 
da autoriza9ao para "passar sesmarias proporcionais as 
for~as. e ~abedaes dos que assim as quiserem tomar ... " ~ f) 
O dire1to a Real Fazenda de todo o diamante que porventura 
fosse encontrado. 20 

Com o respaldo legal para a destrui9ao dos índios e 
com o respectivo poder para a concessao de ses1narias os , 
ca1npos da regiao centro-sul do Paraná foram sendo 
apropriados por grandes pecuaristas. No entanto, esse 
projeto nao foi implementado apenas pelos colonizadores e 
suas milícias armadas. Foi funda1nental a participayao de 
algumas tribos indígenas que se aliaram aos colonizadores. 
Dessa forma, algumas lideran9as indígenas, principahnente o 
índio Condá, mediaram as relav6es entre os colonos e os 

20 
A destruiyclo dos indios, com respaldo legal da Corte, foi levada a efeito 

pelos yários grupos inter~dos em conquistar os novos territórios. A partir de entelo, 
in~ens1~icaram-se os conflitos e as martes. (D'ANGELIS, Wilmar. Toldo Chimbangue: 
H1stóna e /uta Kaingáng em SC, p. 9). 
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grupos hostis a presen9a do branco.21 As tribos que resistiram 
a presen9a dos colonizadores, nao sendo destruídas, tiveratn 
de migrar; as demais cederam a proposta de aldeamento na 
própria Província do Paraná. 

Na medida em que a coloniza9ao avan9ou sobre os 
territórios indígenas, intensificou-se o movimento migratório 
da regiao de Palmas e Guarapuava, no Paraná, para Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Essa corrente migratória 
intensificou-se já nas primeiras décadas do século XIX. 
Segundo Jacques, Apud Becker, "há mais de cem anos 
passaram os índios kaingáng ou coroados, o Rio Uruguai, 
para aterra Sul-Rio-Grandense ... ".22 A migra9ao mais intensa 
de índios para o Río Grande do Sul ocorreu, portanto, no 
final do século XVIII e início do século XIX, no contexto de 
expansao das frentes pastoris em Guarapuava e Palmas, no 
Paraná. 

21 
A coopta9ao de lideran9as indigenas "pacificadas" foi urna prática muito 

utilizada pelos colonizadores desde os primeiros contatos. No caso de Guarapuava 
e posteriormente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esse procedimento foi 
estimulado inclusive pelos govemos provinciais. É clássico o caso do cacique Vitorino 
Condá que fez a media9ao entre os agentes do governo da Provincia de sao Pedro 
que abnam a Estrada inter1igando Ponta Grossa no Paraná a Cruz Alta no Rio Grande 
do Sul e os indlgenas que resistiram a essa iniciativa, nas imedia90es dos campos 
do Cacique Nonoai. sao várias as fontes que registraram a presen9a e atua9ao de 
indios em atividades desenvolvidas por governos provinciais ou mesmo por inciativa 
dos colonizadores. Em troca, recebiam salários ou espécies, em geral presentes, 
alimentos, vestuário ou ferramentas. A história do Cacique Condá é típica desta 
prática do coopta9ao. Seu papel fundamental foi sempre de apaziguar os conflítos e 
as rela9oes tensas entre os próprios indios e os colonizadores . Em determinados 
períodos , ele foi contratado pela governo Provincial para reunir indios para os 
aldeamentos e recebia um salário. O texto sobre os "Aldeamentos no Ria Grande do 
Sul" aprofunda esta questao. 

22 
BECKER. ítala B. O Indio Kaingáng no Río Grande do Su/. p. 16 e 59. As 

informa90es de Cezimbra Jacques sao de 1912. Retroagindo em torno de 1 oo 
anos conforme tala Jacques, é possível localizar esse movimento migratório no inicio 
do século XIX. 
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3. 7. A imigra~ao e coloniza~ao européia no sol 
do Brasil 

A imigra9ao e a subseqüente coloniza9ao européia 
no século XIX e XX deu continuidade ao processo de 
ocupa9ao dos territórios nas Províncias de Sao Pedro e de 
Santa Catarina. Desde a chegada da Família Real ao Brasil, 
em l 808, cresceu a preocupa9ao de povoar extensas áreas 
consideradas pelo poder central despovoadas. Na visao da 
Corca, a presen<;a indígena nao se constituía em ocupa9ao 
efetiva dos territórios. Um levantamento demográfico, 
realizado na província de Sao Pedro em 1803, revelou que 
havia 59.442 habitantes.23 Trinta anos depois, o vasto 
território de Passo Fundo, entao quarto distrito de Sao Borja, 
contava co1n apenas 104 fogoes (famílias).24 

Estes dados revelam o baixo percentual da 
popula9ao, comparativamente a extensao do território. Daí 
que todo o fluxo migratório, que foi dirigido para o Sul do 
Brasil, passou a ser encaminhado para a coloniza9ao. O 
mesmo nao ocorreu com os imigrantes em Sao Paulo que 
foram dirigidos para outras atividades. Pelas condi9oes 
dadas e impostas aos colonos, na Província de Sao Pedro foi
se constituindo um novo segmento sócio-economico com 
base na pequena propriedade, no trabalho familiar e na 
produ9ao agrícola de subsistencia. 

23 REVISTA do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Ano X, 

11 trimestre. p. 166. 

24 OLIVEIRA, Francisco A. Xavier e. O elemento estrangeiro no povoamento 
de Passo Fundo, p. 7 . Do mesmo autor a obra: Annaes do municlpío de Passo 
Fundo. p. 12-13. Esses dados. que nao fazem referencia aos indios. evidenciam a 
baixa densidade populacional para urna área tao extensa. (ver nota 44 do presente 
texto). 
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A colonizac;ao alema iniciou em 1824 com o 
,., estabelecimento de quatro núcleos: Sao Leopoldo, Torres, 

Tres F orquilhas e um outro na regiao das Missoes, na ex
reduc;ao de Sao Miguel. Destas experiencias a que mais 
prosperou foi a de Sao Leopoldo, que foi tomada como 
referencia para a retomada do processo, após o findar da 
guerra civil Farroupilha. 

Os núcleos coloniais foram sendo estabelecidos na 
direc;ao aposta a regia.o de campo, onde predominavam os 
latifúndios. Seguem pela Encosta Superior e Inferior do 
Nordeste e chegam a regiao Norte, no Planalto Médio e Alto 
Uruguai onde ainda havia extensas áreas de terras cobertas de 
matas e povoadas por indígenas. Por causa disso, os colonos 
que mais se adentraram nas matas foram os que mais 
conflitos tiveram com os índios. Entre 1829 e 183 1, na regiao 
de Sao Leopoldo, foram assassinados 19 colonos, além dos 
feridos e das crianc;as raptadas. 25 Esses dados evidenciam as 
conflitivas relac;oes existentes entre os colonos e os nativos. 
Esse problema nao se restringe apenas ao início da 
colonizac;ao, estando presente em todo o processo, 
principalmente até a consolidac;ao dos aldeamentos, 
estendendo-se, contudo, até os dias atuais, mesmo que de 
formas diversas. 

Concomitante1nente a colonizac;ao alema na regiao 
de Sao Leopoldo, a extensa regiao de Passo Fundo, povoada 
pelos índios "corcados", também foi sendo colonizada por 
estancieiros, provenientes de Sao Paulo e de Laguna. Estes 
apropriaram-se de extensas áreas de terra, <loadas em forma 

2 5 
REVISTA do Instituto Histórico e Geográfico do Río Grande do Su/, Ano 

X, 11 trim. p. 198. É interessante observar que os dados disponiveis referem-se aos 
colonos e nada falam dos indios que morreram nesses conflitos. Os dados referentes 
aos indigenas nao foram computados. 
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de "sesmarias", dedicando-se a pecuária26
. o estabelecimento 

de grandes propriedades no Planalto Médio e Alto Uruguai 
marcou urna forma peculiar de apropriac;ao do espac;o. Além 
dos índios, havia ainda os posseiros ( caboclos ), os 
estancieiros e depois os colonos. Em conseqüencia disso, a 
regiao foi colonizada de urna forma intensiva, 
predominantemente pela pequena propriedade, e as relac;oes 
entre os vários grupos étnicos-sociais sempre foram tensas e 
complexas. 

Ao findar a guerra Farroupilha, o govemo provificial 
passou a enfrentar duas questoes básicas: a recuperac;ao 
económica da província e a colonizac;ao, envolvendo o 
problema dos colonos e o dos indígenas. Em vista disso, é 
fomentada a formac;ao de novos núcleos e sao asseguradas 
as condic;oes para acabar com os conflitos existentes entre 
índios e colonos, que tiveram profundas repercussoes, tanto 
no país quanto no exterior. Urna das alternativas foi a 
elaborac;ao do projeto dos aldeamentos.27 

A partir de 1850, a questao fundiária passou a ter 
urna nova legislac;ao, a denominada de Lei de Terras, 
regulamentada em 1854. Num contexto de mudanc;as 
profundas na vida sócio-económica brasileira, a Lei de Terras 
trouxe inúmeras implicac;oes para a colonizac;ao e para a vida 
dos povos indígenas no sul do Brasil. 

2 6 As terras, a partir de 1822, nao puderam mais ser doadas em forma de 

sesmarias, pelo menos ao nivel da legislayao agrária. Desde entao até a lei de Terras 
de 1850 e a sua regulamentayao em 1854, predominaram as posses. 

2 7 As repercussOes dos conflitos entre Indios e estancieiros na regiao de 

Palmas e Guarapuava, no Paraná, e entre Indios e colonos, na regiao de Sao 
Leopoldo, foram muito fortes. Em relayao a esta temática especifica ver o texto sobre 
"O processo de aldeamento Indígena no río Grande do Sul" , desta mesma coletanea. 
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3.8. A lei de Terras 

Considerando as vincula96es existentes entre o 
processo de aldeamento dos indígenas e a questao da terra, 
torna-se necessário situar algumas diretrizes norteadoras 
desta política fundiária. Desde o ano de 1500 até as primeiras 
décadas do século XIX, o acesso a propriedade da terra no 
Brasil pautou-se pela legislac;ao das capitanías hereditárias e 
principalmente, pela das sesrnarias. No entanto, pel~ 
resolu9ao nº 76, de 17 de julho de 1822, ficaram suspensas 
~o.vas conces.s6es de terras de sesmarias. Diz a resoluc;ao: 
Fique o suplicante na posse das terras que tem cultivado e 

suspendarn-se todas as sesmarias futuras até a convocac;ao da 
Assembléia Geral, Constituinte e Legislativa". 2x 

O periodo que se estende de 1822 até 1850 nao teve 
urna le~isla9ao específica sobre o acesso a propriedade da 
terra. E, entao, que proliferaram as posses, nao apenas dos 
pequenos posseiros, prática que já existia, mas envolvendo, 
também, grandes extens6es. Segundo Cirne Lima, após o fim 
da doac;ao das sesmarias, passarn a predominar as posses. Diz 
ele: "A posse passou a carnpear livre1nente, a1npliando-se de 
zona a zona a proporc;ao que a civilizac;ao dilatava a sua 
expansao geográfica" . 29 

Na ausencia de urna legislac;ao regula1nentando o 
acesso as novas terras "devolutas", o que predominou foi a 

, _
28 

BRASIL: Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários. Legisla<;ao 

Agrana. p. 356. Mesmo após a suspensao da concessao de Sesrnarias elas 
cont inuararn sendo "concedidas". na Provincia de sao Pedro até 1825 · v · 
MARCON, Telrno. Acampamento Natalino: Encruzilhada de Cont~adi<;oes, p:24.er. 

29 
LIMA, Ruy C1rne. Pequen a História Territorial do Brasil: sesmarias e terras 

devolutas, p. 47. 
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imposic;ao do poder dos "coronéis" locais, que se 
apoderaram de enormes extensoes de terras ou que criaram 
um poder paralelo para doá-las a terceiros. O dado 
significativo é que a apropriac;ao de extensas áreas de terras 
continuaram existindo mesmo na ausencia de urna base legal. 
Informa o próprio Cirne Lima que, após 1822, "as posses 
passam a abranger fazendas inteiras e legoas a fio" .3º 

' E nesse periodo que inicia a apropriac;ao de extensas 
áreas no Planalto Médio e Alto Uruguai. As concessoes de 
terras, no município de Passo Fundo, a Rodrigo F elix Martins 
( 1824 ), Bernardo Paes de Proenc;a, Alexandre da Motta e 
Manuel José das Neves (1827), entre outros, ocorreram neste 
período. Segundo Oliveira, elas foram autorizadas pelo 
comando da Fronteira de Sao Borja, que era, "a autoridade 
a quem pertencia a distribui~o dos campos devolutos desta 
regiao das missoes".31 Ve-se, portanto, que, mesmo nao 
havendo urna legislac;ao específica que regulamentasse a 
doa9ao ou venda de terras, o processo de apropria9ao, em 
forma de posses, continuou existindo. 

A Lei de Terras de 1850 legislou, em grande parte, 
para resolver este problema. Diz ela em seu art. 5°: "serao 
legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por 
ocupa9ao primária, ou ha vidas do primeiro ocupante ... ". 

No entanto, nem toda a posse era a condi9ao 
suficiente para a legitima9ao. Diz o art. 6º da mencionada Lei 
que: "os simples ro9ados, derribadas ou queimadas de matas 
ou campos, levantamentos de ranchos ou outros 

30 
Id. lbid. p . 54. 

31 
OLIVEIRA, Francisco Antonino Xavier e. Terrados Pinhaes, p. 11 . (O grifo 

é nosso). 
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semelhantes" nao sao meios suficientes para assegurar a 
legitima9ao das posses. Era necessário, segundo a Lei de 
Terras, a "cultura efetiva e morada habitual" das mesmas.32 

A legitima9ao das posses, definida nos tennos da Lei 
de Terras, excluiu os caboclos, pequenos posseiros, e os 
indígenas, particularmente o habitante das matas na regiao do 
Planalto Médio e Alto Uruguai. As características culturais 
<lestes grupos étnicos estao profundamente vinculados a 
coleta, a ca9a, a pesca, e naoªº cultivo dos campos nema 
vida sedentária, exigencias da referida lei. A cultura efetiva 
e a morada permanente nao faziam parte, portante, do 
universo cultural e material dos caboclos e dos indígenas que 
viviam na regiao das matas. 

I 

E importante compreender que a Lei de Terras foi 
elaborada em 1850, numa conjuntura histórica marcada por 
vários acontecimentos: a expansao "capitalista" no campo, as 
novas relac;:oes de trabalho; o fim do tráfico de escravos da 
África~ a coloniza9ao com imigrantes europeus etc. 33 

Neste contexto, a Lei de Terras consolidou a 
posi<;ao da aristocracia rural que, além do controle da grande 
propriedade, manteve sua posi9ao hegetnonica no 
parla1nento, itnpondo, dessa fonna, limites legais na própria 

32 
Lei de Terras. In: BRASIL: Ministério Extraordinário Para Assuntos 

Fundiários. Op. cit. p. 358. 

33 
Os dados históricos revelam que. a partir dos anos quarenta do século 

passado, foram desenvolvidas as primeiras experiencias de parceria, portante, nao 
mais com trabalho escravo, mas com fon;:a-de-trabalho em parte assalariada. Além 
disso, foram sendo desenvolvidas novas tecnologias de produc;:ao para o 
benefic iamento ~ transporte do café. A "racionaliza9ao" da produc;:ao e o 
desenvolvimento das fon;:as produtivas expressam as novas rela9óes capitalistas no 
campo. A própria terra, segundo a lei de 1850, foi transformada em mercadoria e, 
conforme o art. 1 º, passivel de compra e venda. 
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fonna9ao das pequenas propriedades34
. Como conseqüencia, 

ocorreu a libera9ao dé urna parte da mao-de-obra, "livre da 
escravidao", que foi dirigida para o trabalho assalariado. Para 
o escravo já era quase impossivel obter os recursos necessá
rios para sua alforia, muito mais dificil era conseguir 
recursos para comprar terras. 

Por outro lado, a partir de 1845, ficou mais dificil a 
compra de escravos por causa da proibic;:ao do tráfico 
externo. No relatório a Assembléia Legislativa, o Presidente 
da Província, Conde de Caxias, apresentou a proposta de 
que se aproveitasse o trabalho dos índios, considerando que 
a compra de escravos negros era difícil e dispendiosa, além 
de nao estar mais disponível no mercado. Diz Caxias em sua 

I 

análise e proposi<;ao: "E urna grande desumanidade os 
deixarmos vagar por esses desertas índios sem os socorros da 
religiao e da civilisa9ao esses restos dos primeiros habitantes 
do nosso paiz, que tao uteis nos podiam ser, como muitos 
delles nos tem sido, enquanto que a custa de tantos perigos 
e despesas vamos buscar bra<;os africanos que nos aju
dem .. . ". 35 

A questao fundiária brasileira já estava sendo 
discutida no parla1nento muito antes da consolida<;ao da Lei 
de terras em 1850. Em 1842, o Conselho de Estado elaborou 
um projeto sobre a questao da terra, que foi apresentado ao 
Parlamento no ano seguinte. A elabora9ao <leste primeiro 
projeto fundamentou-se no princípio de que: "a única maneira 
de se obter trabalho livre, seria criar obstáculos a 

34 
A limita~ dos lotes dá-se em duas dimensóes: a) na formac;:ao dos núcleos 

de colonizac;:ao com base na pequena propriedade familiar; b) no acesso a 
propriedade, definido no art. 1 º, somente através da compra. 

35 
Relatório Anual da Presidencia da Provincia (RS) a Assembléia Legislativa, 

1846, fls.45v e 46. 
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propriedade rural, de modo que o trabalhador livre, incapaz 
de adquirir terras, fosse foryado a trabalhar nas fazendas" . 36 

De um lado, havia os partidários da tese de que a 
única forma de se obter forya-de-trabalho, livre ou escrava, 
seria através da criayao de mecanismos que dificultassem o 
acesso a terra~ por outro lado, havia urna tendencia 
parlamentar que destacava a necessidade do incentivo a 
colonizayao voltada para a ocupayao da terra. Segundo 
Costa, para os defensores deste segundo projeto, "a questao 
nao era suprir os fazendeiros de trabalho, mas de colonizar o 
país. Eles viam os imigrantes como agentes da 
civilizavao ... ".37 

Ora, a partir da explicitayao da existencia dessas 
duas grandes tendencias no debate sobre a elaboravao de urna 
legislayao fundiária, evidencia-se que a primeira estava 
profundamente vinculada aos interesses dos cafeicultores, 
enquanto a segunda refletia os interesses das regioes ainda 
nao totalmente colonizadas, como era a situayao de grande 
parte da província de Sao Pedro. 

A lei de Terras refletiu e incorporou estas duas 
tendencias dos debates parlamentares. Ao mesmo tempo nao 
pode deixar de tocar num outro problema crítico e polemico 
que era a questao indígena. Esse problema nao podia passar 
desapercebido pelas suas implicayoes políticas. A este 
respeito, a lei de Terras definiu, no art. 12°, que o governo 
deveria reservar, das terras devolutas, as que fossem 

36 
COSTA, Emilia Viotti da. Da monarquía a República: monentos decisivos, 

p. 146. 

37 
Id. lbid. p. 149. 
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necessanas para a "colonizayao dos indígenas". 38 A 
regulamentayao da Lei de Terras, decreto nº 1.318 de 30 de 
janeiro de 1854, definiu, no seu art. 72º, que: "serao 
reservadas terras devolutas para a colonizayao e aldeamento 
dos indígenas nos distritos, onde existirem ordas selvagens" .39 

A regulamentavao de 1854 reafirmou a tese de que 
as posses dos caboclos e dos indígenas nao fo~am 
contempladas no processo de legitima9ao, previsto na let de 
1 8 5 O. A fixayao dos indígenas so mente foi possível pela 
existencia de terras devolutas. Tanto a lei quanto a sua 
reoula1nentavao reafirmaram explicitamente que os aldea-
1n:ntos indígenas somente seriam passíveis de realizac;ao 
onde houvesse terras devolutas40

. Em rela9ao ao caboclo, a 
situayao ficou ainda mais crítica, pois sequer a Lei fez 
referencias, tanto em rela9ao a legitimac;ao quanto a posse. 

3.9. A integra~ao da regiao a economia brasileira 

A integra9ao da regia.o do Planalto Médio e do Alto 
Uruguai, bem como da província de Sao Pedro, ao contexto 
brasileiro deu-se basicamente pelo comércio do gado. O 
processo de integra9ao da regiao ocorreu, inicialmente, 

38 
Lei de Terras. Op. cit. p. 359 

39 Regulamentar;:ao da Lei de Terras. In: BRASIL. Ministério Extraordinário 

para Assuntos Fundiários. Op. cit. p. 371 . 

40 o conceito de "terras devolutas" diz respeito as terras que, legalmente, nao 

haviam sido concedidas (doadas) em forma de sesmarias e nao estavam sendo 
"ocupadas" por ninguém. A dificuldade em definir concretamente quais eram as terras 
devolutas está na defini~o dos cñtérios, ou seja, as terras indlgena~ e as posses dos 
caboclos constituíram-se em critérios de posse ou foram consideradas também 
devolutas? 
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através da abertura de estradas por onde cruzavam as tropas. 
Mas este processo nao constituiu urna ocupayao efetiva. 

O transporte de gado para as feiras de Sao Paulo 
está intimamente vinculado a expansao da cafeicultura, 
principalmente na primeira metade do século passado. 
Deslocando-se do Vale do Paraíba para a província paulista, 
o café foi conquistando um espayo importante na economia 
brasileira e representando um significativo percentual na 
pauta das exportayoes. Ora, esta expansao deu-se com a 
incorporayao de novas terras, favoráveis a cultura, pela 
disponibilidade da forya-de-trabalho escrava, pelo 
desenvolvimento das foryas produtivas (tecnologías novas) 
e pela disporúbilidade de animais, tanto para a trayao quanto 
para o alimento dos escravos41

. Neste contexto, intensifica-se 
o transporte das tropas do sul para Sao Paulo. 

Mes1no nao sendo objeto <leste texto aprofundar as 
relac;oes sócio-econ6micas entre a província de Sao Paulo e 
a de Sao Pedro, elas constituem a problemática de fundo para 
se co1npreender a incorporayao da regiao ao contexto 
brasileiro. Deste novo quadro decorrem urna série de 
implicac;:oes e conseqüencias sócio-culturais para os povos 
indígenas que habitavam as matas, em meio as quais foram 
abertas as novas estradas. No confronto de interesses, ocor
reram muitos conflitos entre os indígenas e os tropeiros. 42 

4
.
1 

Após a aprovac;ao da leí Bill Aberdeen pelo Parlamento Inglés em 1845, 
interrompe-se o tráfico externo de escravos. mas. ao mesmo tempo intensifica-se o 
tráfico interprovincial, ou seja, o "deslocamento" de escravos da r~giao ac;ucareira 
para a regiao do café. 

42 
Vários autores referem-se aos conflitos entre os tropeiros e os índios. 

Francisco Antonino Xavier e OLIVEIRA nas obras: Annaes do Municipio de Passo 
Fundo, Vol.1, p. 73, e O municipio de Passo Fundo na Exposi9§0 Nacional de 1908 
p. 5-6, refere que, na regiao do Mato Castelhano e no Mato Portugués, os tropeir~ 
semente cruzavam as matas durante odia e como acompanhamento dos "bugreiros". 
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Para tanto, foi necessária a mediavao do poder público, no 
sentido de criar as condic;oes para a solidificavao das novas 
relac;:oes sócio-economicas e políticas. 

No final do século passado, com a intensificayao do 
fluxo migratório externo, os colonos foram dirigidos para as 
fronteiras agrárias existentes, situadas, fundamentalmente, na 
regiao do Planalto Médio e Alto Uruguai. AJém disso, 
cresceu nesta regiao, o movimento migratório interno 
proveniente das colonias velhas, ao que se deveu a 
multiplicac;ao dos núcleos, a partir de 1870. O incentivo e a 
participac;ao das empresas privadas neste processo fez com 
que, entre 1871 e 1890, fossem criados 19 noves núcleos. 

No período republicano, a colonizayao avanc;:ou, 
basicamente, na direc;ao norte e noroeste do Estado. Toda a 
regiao costeira ao rio Uruguai ainda apresentava um grande 
potencial económico, principalmente vinculado a extrayao da 
madeira e da erva-1nate. A explorac;:ao <lestes recursos 
económicos atraiu grandes contingentes populacionais. Por 
essa razao a regiao concentrou, num curto espac;:o de tempo, 
um grande fluxo migratório. AJguns colonos se deslocaram 
"espontaneamente", mas outros fizeram parte dos projetos 
de colonizayao. 

O impulso decisivo para a colonizavao <lestes 
territórios de matas ocorreu com a construc;ao da ferrovia 

o antigo caminho seguido pelos tropeiros, que apanhavam o gado nas MissOes e o 
conduziam para Sorocaba, seguía o caminho de Viamao, Santo Antonio da Patrulha, 
Vacaría . Lages, Castro e Sorocaba. No inicio do século XIX, foí aberto um novo 
caminho que, partindo das MissOes, seguía para Cruz Alta, Passo Fundo, Lagoa 
Vermelha, Vacaría e dal retomava o caminho para Lages até Sorocaba. Nao há 
consenso entre os autores sobre a data da abertura desta última estrada. Além destes 
dois caminhos, foi aberto um terceiro, na metade do século XIX, que seguía a regiao 
a Oeste da Santa Catarina. Partindo das MissOes até Cruz Alta, vinha pelo caminho 
normal e dali seguia para Nonoai, cruzava o río Uruguai, na altura do Goio-en, e 
seguía para Ponta Grossa e Sorocaba. 
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que in.terligava Santa Maria (RS) a Sao Paulo, passando por 
'" Caraz1nho, Passo Fundo, Erechim e Marcelino Ramos. Após 

a c~~gada da ferrovia em Passo Fundo (1894), mu1tas 
familias se deslocaram para o extenso município.43 

. , . Após a emancip~9ao (1857), a popula9ao do 
mun1c1p10 cresceu progress1vamente, mas, semente no final 
do século, multi~licaram-se os núcleos coloniais. Entre eles, 
dest~cam-se : SAo Miguel (1889); Ijuí (1890); Saldanha 
Mannho ( 1895), Alto Jacuí ( 1897), Barra Colorada (1897); 
New Wüterberger [Pananbi atual] (1897); Ernestina (1900); 
Selbach (1906) ~ Boa Esperan9a (1909)~ Dona Júlia (1912), 
Marau (1912) e Sarandí (1912). 

As últimas áreas colonizadas no Alto Uruguai 
apresentam um qua?ro muito mais complexo. Nesta regiao, 
concentram-se prat1camente todos os indígenas do Estado. 
Com . o aumento da participac;ao do setor privado na 
colon1zac;ao, aumentou, também, a especula9ao fundiária. Os 
últimos núcleos foram estabelecidos nas primeiras décadas 
deste século: Erechim (1908); Rio do Peixe ( 1911 ); Quatro 
Irmaos (191~), Barrao do Cotegipe (1913); Barro [atual 
G~~rama], ~o Novo, Dourado e Santa Rosa (1914); Nova 
Itaha [Sevenano de Almeida], Marcelino Ramos e Tres 
Arroios ( 1917) etc. Posteriormente formam-se novos 
núcleos a partir <lestes maiores. 

Na regiao do Planalto Médio e do Alto Uruguai, 

43 o .. . d 
munrcrpro e Passo Fundo abrangia urna extensa área. Por ocasiao de 

sua emancipa9ao (1857), a área do município limitava-se com Lagoa Vermelha
Alfredo Chaves (leste); Soledade e Guaporé(Sul); Cruz Alta-Palmeira das MissOes 
(Oeste) e ao Norte com ~ R~o Uruguai. Segundo Francisco Antonino xavier e 
OLIVERIRA, na obra O mumcfp10 de Passo Fundo na Exposi~~o Nacional de 1908 
p. 9-11 , a área er~ de 15.000km2 de campo e 20.000 km2 de mata, totalizand~ 
35.000 km2, o equivalente a 12,39% de todo o território rio-grandense. 
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além da presen9a de vários grupos étnicos, predominou a 
pequena propriedade e o minifundio. Cumpre observar que 
se constituíram, também, grandes propriedades, mas a 
característica predominante é a da pequena propriedade. 
Sendo urna das últimas áreas colonizadas no Estado, a regia.o 
catalizou os vários fluxos migratórios. AJém dos posseiros, 
dos índios e dos estancieiros, existentes antes da chegada dos 
colonos, .continuou intenso o fluxo migratório dos núcleos 
coloniais antigos, além dos imigrantes que chegaram da 
Alemanha, da ltália, da Polonia, Rússia, Áustria, Suécia, 
Espanha, Fran9a, Portugal, Inglaterra etc. Essa regiao 
condensou, portanto, as contradi96es básicas da estrutura 
fundiária. Poucas décadas após a colonizai;ao, essas 
contradi96es come9aram a se explicitar, principalmente atra
vés dos movimentos sociais. 

4. A INCORPORA<;ÁO DA REGIÁO AO 
MERCADO INTERNACIONAL 

Após o intenso processo de coloniza9ao, que se 
estendeu até a primeira metade deste século, a regiao passou 
a incorporar-se ao mercado internacional. Com a 
consolida9ao da hegemonía dos Estados Unidos, no período 
posterior a segunda Guerra, gestou-se o projeto da 
"Revolu9ao Verde", orientado pela perspectiva de 
multiplica9ao da produtividade, via mecaniza9ao e utiliza9ao 
de "insumos modernos". É neste contexto que os governos 
brasileiros, principalmente após o golpe militar de 1964, 
elaboraram urna série de políticas agrícolas e agrárias no 
sentido de implementar este projeto no sul do Brasil, 
vinculado a produc;ao de trigo e soja. 
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Neste processo, as comunidades indígenas passaram 
a sofrer fortes pressoes externas, no sentido de 
"modernizarem" a produvao nas reservas e, também, de 
absorverem parte dos contingentes expropriados das terras e 
das atividades agrícolas, em consequencia destas mudanvas 
nas relac;oes de produc;ao. Já nao era mais o processo de 
coloniza9ao que ameavava as reservas, como nos anos 
passados. E a pressao sobre as terras indígenas continuou. A 
diferenva fundamental residía na entrada de colonos para 
dentro das reservas, o que constituía urna situavao muito 
mais complexa. A partir de entao, intensificou-se a prática 
dos arrendamentos das terras das rese.rvas e a transf ormac;ao 
das mesmas em "empresas rurais", voltadas também a 
produ9ao de soja e trigo. 44 

As transfonnac;oes agrícolas, que ocorreram a partir 
da segunda metade <leste século na regiao, trouxeram 
profundas implica96es na vida das comunidades indígenas. 
Neste contexto, as terras de algumas áreas indígenas foram 
destinadas a "coloniza9ao" e ao assentamento de colonos 
sem-terra. Em meio a estas mudan9as alteraram-se também 
as rela96es de podu9ao entre os indígenas. Atualmente, 
alguns deles, que conseguiram se capitalizar mais, 
expropriam a for9a de trabalho dos menos capitalizados. 
Tudo isto criou determinadas contradi96es que se 
explicitaram no final dos anos setenta, nao apenas no Rio 
Grande do Sul, mas também nos Estados de Santa Catarina 
e no Paraná. 

A situa9ao dos índios agravou-se, portante, a partir 
dos anos cinqüenta com a emergencia de novas rela96es 
capitalistas de produvao na agricultura. Em conseqüencia 

44 
O texto sobre "As transforma~Oes na agricultura e as Terras Indígenas", 

neste mesmo fascículo, aprofunda estas questOes. 
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desse novo quadro, muitos agricultores, pequenos 
proprietários, meeiros, parceiros e assalariados, e~propriados 
de suas terras ou de suas atividades, migraram para as 
cidades, para outras regioes ou para dentro das reservas. A 
abertura de "novas fronteiras agrárias" tanto no Estado 
quanto em outras regioes do País serviu para absorver as 
tensoes sociais. A colonizac;ao para outros Estados, tanto a 
"espontanea" quanto a dirigida, passou a ser a alternativa 
imediata para o esvaziamento das tensoes sociais. Está claro 
que, sem esse canal, catalizador das tensoes sociais no 
campo, as contradic;oes e os conflitos teriam se manifestado 
de outras formas. 

No contexto da expansao capitalista no campo e da 
emergencia de novas rela96es sociais é que se situa a nova 
fase de vida das comunidades indígenas, onde a expropriac;ao 
das terras e das riquezas é urna amea9a constante. Para 
agravar ainda mais este quadro, contribuíram, de forma 
decisiva, as orienta96es de políticas agrícolas dos governos, 
principalmente após 1964. As áreas indígenas foram sendo 
incorporadas ao processo da produ9ao para o mercado 
externo (trigo e, principalmente, soja), com a utiliza9ao em 
larga escala de máquinas agrícolas e de insumos "modernos" . 

As reservas indígenas passaram a desempenhar urna 
dupla fun9ao : de um lado, absorver parte dos contingentes 
populacionais expropriados de suas terras e de seus trabalhos 
e, de outro, voltar a produ9ao agrícola ao mercado externo. 
Abriu-se, dessa forma, urna nova fronteira agrária e agrícola 
dentro das reservas, com respaldo legal, ao mesmo tempo em 
que ocorria a incorpora9ao da regiao, inclusive das terras 
indígenas, ao mercado internacional. 
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,. 4.1. Os movimentos indígenas e a reconquista 
das terras 

A crescente intrusao de colonos nas reservas criou 
novas rela9oes de produ9ao entre os índios e entre estes e os 
colonos. Em parte, estas rela9oes foram "harmoniosas" mas, 
também conflitivas. Dentro das reservas, sempre existiram 
grupos de índios, em geral minoritários, que mantiveram 
posi9ao contrária tanto a presenc;a de colonos nas reservas 
quanto as políticas da FUNAI de arrendar as terras. As 
marúfestac;oes destes índios e até mesmo de alguns chefes de 
Postos, que solicitavam a retirada dos colonos, nunca tiveram 
ressonancia. 45 

O quadro das reservas, nos tres Estados do sul do 
Brasil, no final dos anos setenta, era praticamente o mesmo. 
Nesse período, a FUNAI estimava em 8.000 as famílias de 
colonos que viviam nestas reservas de forma "ilegal" . Nos 
documentos da FUNAI, há urna distin9ao fundamental entre 
os "intrusos", os colonos que entraram nas reservas sem 
contratos, e os "arrendatários", que mantinham vínculos ofi
c1a1s como órgao. 

A progressiva penetrac;ao de colonos nas reservas 
foi transformando o modo de ser e de produzir dos índios e, 
também, as reservas. Diante desta situac;ao, houve casos em 
que os índios trabalhavam para os colonos em troca de 
remunerac;ao em forma de dinheiro, em espécies, ou mesmo 
por cachac;a. Dessa forma, os índios trabalhavam como 

45 
CIMI. "Nonoai: Cemitério de Gente Viva" , 1975. Neste texto sao citadas 

várias denúncias dos chefes de postos indigenas, contrários a intrusao, embora 
nunca tenham sido atendidos. 
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assalariados dos arrendatários de suas terras. 46 

Mesmo após a expulsao dos colonos da reserva de 
Nonoai, em 1978, os problemas permaneceram. A forma de 
produzir e de explorar as terras, próprias de um determinado 
modelo de desenvolvimento, esgotou rapidamente com a 
fertilidade das terras e os seus recursos naturais. Hoje sao 
necessários grandes investimentos para recuperar o solo, para 
torná-lo produtivo. Os índios estao descapitalizados, e a 
FUNAI nao recebe recursos para tais investimentos. Além de 
tudo isto, problemas como o da explorac;ao ilegal da madeira 
e de outros recursos naturais ainda subsistem. 

As transformac;oes que ocorreram na agricultura nos 
últimos anos interferiram profundamente no modo de 
produzir dentro das reservas. De espac;os extrativos para a 
subsistencia, a regiao foi colonizada e as reservas 
transformaram-se em empresas rurais, voltadas a produc;ao 
para a exportac;ao, em grande parte com a utilizac;ao de 
máquinas agrícolas. Dessa forma, alteraram-se as tradicionais 
relac;oes de trabalho e de produc;ao, enquanto novas situa9oes 
foram sendo criadas. O relacionamento interno, e também o 
externo as reservas, os interesses na explorac;ao das terras 
indígenas, ou mesmo na liberac;ao total das mesmas, criam 
urna situac;ao pennanente de conflitos, explícitos ou latentes. 

Os conflitos que eclodiram, no final dos anos setenta 
e na década de oitenta, em várias reservas no Rio Grande do 
Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em outros Estados do 
País, dao conta das complexas relac;oes que foram criadas. O 
conflito de Guari ta em 1983, mesmo se explicitado 

46 
MARTINS, José de Souza. A Militarizayao da Questao agrária no Brasil, 

p. 100. 
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A internamente na diviao de grupos indígenas, tinha, no fundo, 
o problema da explorayao da madeira e o envolvimento dos 
madeireiros. 

De um modo geral e de formas diversas, as reservas 
no sul do Brasil continuam intrusadas por colonos que, além 
de explorarem as terras indígenas e os seus recursos naturais, 
utilizam, em alguns casos, a própria forya de trabalho 
indígena em suas atividades. Foi a partir <leste quadro que os 
índios de Nonoai se organizaram e partiram para a luta da 
expulsao dos colonos em 1978. Ali enfrentaram-se dois 
segmentos sociais subalternos: os índios e os sem terra. No 
entanto, mesmo após a expulsao dos colonos, as contradiyoes 
internas, na reserva, continuaram latentes, colocando frente 
a frente os próprios índios. Alguns deles, que conseguiram se 
capitalizar e criar urna estrutura de produc;ao forte, 
transformaram os demais em empregados. 

Estes sao alguns dos problemas enfrentados pelos 
indígenas na atualidade. Está claro que as questoes 
propriamente vinculadas a cultura precisam ser analisadas em 
maior profundidade, mas sempre dentro <leste contexto. A 
identidade de um grupo étnico se constrói a partir das 
relac;oes reais que se estabelecem com a natureza e com os 
de1nais grupos sociais. O contato direto com os colonos e a 
convivencia com urna cultura diferente trouxe implicayoes 
profundas na vida das comunidades indígenas. A introduyao 
de novas tecnologías de produyao deu origem a novos 
valores e a urna nova forma de pensar. Nesse processo, foram 
se forjando novas relayoes de dominayao económica e 
também ideológica que transformaram alguns indígenas "mais 
capitalizados" em dominadores dos demais. Muitos índios 
acusam outros de serem "vagabundos e preguic;osos" e de 
nao saberem produzir. 
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O rompimento da visao de mundo tradicional e a 
falta de urna identidade solidificada deixam muitos índios 
nutna situac;ao muito complexa. A questao indígena atual 
situa-se na encruzilhada entre um universo que nao mais 
existe e um outro que ainda nao está consolidado. Daí a 
complexidade para se discutir a questao da cultura e para se 
entender a própria história kaingáng. 

Urna rápida passada pelos cinco momentos 
fundamentais da trajetória kain,gáng permite concluir que, 
cada vez mais, os índios mantem vínculos estreitos com os 
brancos. De um estágio inicial de vida migrante, eles foram 
foryados a se estabelecerem em aldeamentos. No entanto, 
mesmo com a demarcayao, estas terras nao lhes foram 
asseguradas. A intervenc;ao do próprio poder público, através 
do SPI, dentro das reservas, marca a terceira fase do 
processo de "integrac;ao" do índio a sociedade. Esta interven
yao oficial nas reservas foi criando, em alguns casos, as 
condic;oes para a expropriac;ao das terras. O estágio inaugura
se com a entrada de colonos para dentro das reservas e o 
estabeJecimento de novas relac;oes sociais e de produc;ao. Os 
problemas daí decorrentes levaram os índios a expulsarem os 
colonos e a reconquistarem as terras demarcadas. A partir da 
reconquista das terras, estao se delineando novos elementos 
que envolvem o universo cultural kaingáng. Os movimentos 
indígenas que nascem da luta pela reconquista. das terras e da 
preocupac;ao como resgate cultural sao trac;os característicos 
da construc;ao de urna nova identidade cultural, própria do 
estágio atual. 
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CONCLUSÁO 

O presente texto, sobre a coloniza9ao e as 
implica96es para os povos indígenas, procurou evidenciar os 
atores sociais envolvidos neste processo com seus 
respectivos projetos e interesses e o papel desempenhado 
pelo Estado. Este tem atuado como um instrumento básico 
ao nível político e coercitivo, a servic;o, fundamentalmente, 
dos grupos dominantes. Sao vários os níveis e formas de 
atuac;ao do Estado na questao indígena, mas, de um modo 
geral, tem favorecido os grandes proprietários e os colonos 
imigrantes. Os grupos subalternos, particularmente o índio e 
o caboclo, nao foram contemplados nos projetos sócio
económicos e políticos, a nao ser enguanto necessidade para 
a consolida9ao dos grupos e dos projetos dominantes. 

As transforma96es que ocorreram durante a 
colonizac;ao no Sul do Brasil, principalmente no século XIX, 
sao fundamentais para a contextualizac;ao e a compreensao da 
trajetória e da vida dos povos indígenas sobreviventes, de 
modo especial do kaingáng. Compreender este povo implica 
situá-lo no quadro de urna convivencia cada vez rnais 
progressiva e intensa com os colonizadores. Das esporádicas 
relac;oes iniciais, mantidas durante a ayao dos bandeirantes e 
nas primeiras décadas do tropeirismo, estes indígenas 
passara1n a manter relayoes mais sistemáticas, na medida em 
que a colonizac;ao foi se consolidando no século XIX e nas 
pri1neiras décadas do século XX. Neste século, 
principalmente a partir dos anos cinqüenta, as relac;oes da 
sociedade envolvente com os indígenas nas reservas intensi
ficam-se e, em alguns casos, ocorrern dentro das próprias 
áreas, em conseqüencia da "intrusao de colonos" . 

Compreender os povos indígenas, sobreviventes na 
atualidade, implica conhecer as diretrizes básicas norteadoras 
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da colonizayao e as formas de como se deu a apropria<;ao da 
11 terra no Sul do Brasil e, de modo especial, no Rio Grande do 

Sul, que mais interessa a est.e , t_rabal~o . Os agentes 
interessados em colonizar o terntono suhno, que era um 
território indígena, partiram do pressuposto da e~istencia de 
grandes áreas de terras consi~eradas dev?lu~as, ~1sto qu~, ~a 
ótica do Estado e dos colonizadores, o 1nd10 nao const1tu1a 
um ocupante efetivo. 

Para o desenvolvimento da colonizac;ao foi 
fundamental e decisiva a mediac;ao do Estado. Por iss~ , _é 
necessário levar em considera<;ao os grupos soc1a1s 
envolvidos a fim de se apreenderem os interesses defendidos 
pelo própri

1

0 Estado e também para se fazer ~ma anál~se mais 
global e consistente dos interesses e d~s proJetos ~ubJacente~ 
e constitutivos do processo de colon1zac;ao. Ass1m sendo, e 
possível apreender as formas e as características básicas .que 
tal processo assumiu no Rio Grande do Sul e, p~rt1cu
lannente, na regiao do Planalto Médio e Alto Urugua1, onde 
estao concentradas as atuais reservas no Estado. 

A constituic;ao de urna classe dominante, vinculada 
a pecuária, consolidou-se, inicialmente, ao nível econ~mico, 
mas passou, progressivamente, a controlar tambero . os 
aparelhos polí~icos, tanto o Legislativo q~anto o Execut1vo 
da Província. E evidente que ocorreram disputas pelo poder 
entre fra9oes desta classe dominante, mas ist? na.o invalida a 
tese de que o poder Executivo e o Le~1.slat1vo ten~am 
permanecido sob a hegemonia dos estanc1e1~os por mu1tas 
décadas. Esse dado é importante na medida em que o 
Executivo e o Legislativo elaboram as diretrizes básicas da 
ac;ao do Estado, particularmente no que diz respeito a 
colonizac;ao. A partir dos seus interesses, defin~m. a fo.r~a de 
acesso aterra, as rela96es de produc;ao e a propna at1v1dade 

produtiva. 
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Da constituic;ao e consolidac;ao das estancias 
resultou urna econo1nia vinculada a pecuária e voltada ao 
mercado interno brasileiro. Por outro lado, a colonizac;ao 
passou a produc;ao agrícola, com base no trabalho familiar e 
na pequena propriedade. Esta forma de organizac;ao do 
trabalho e da produc;ao, centrada numa concepc;ao de 
propriedade e de acumulac;ao, consolidou urna nova 
economía e um novo segmento social, intermediário entre os 
estancieiros e os demais grupos subalternos ( escravos, os 
caboclos e os índios ). Pautando-se no princípio da ocupac;ao 
das terras, para torná-las produtivas, o Estado criou as 
condi<;oes básicas para a colonizac;ao, tanto da pequena 
propriedade quanto das estancias, constituídas a partir da 
concessao de sesmarias. 

A colonizac;ao priorizou e atendeu aos interesses dos 
grupos sociais dominantes e, conseqüentemente, com maior 
poder de barganha: os fazendeiros e os colonos imigrantes. 
Os projetos, envolvendo os indígenas, ( aldeamentos) so mente 
foram implementados, na medida em que estes impuseram 
resistencias e constituíram-se em "obstáculos" ao avanc;o da 
colonizac;ao, através das "correrías" e dos conflitos com os 
colonos. Em relac;ao aos caboclos, a situac;ao foi ainda pior, 
porque nao houve um projeto de maior repercussao oeste 
sentido. Assim sendo, a regiao sul do Brasil, particularmente 
o Rio Grande, apresenta duas grandes formas de apropriac;ao 
da terra, distintas espácio-temporalmente. Na regiao de 
colonizac;ao, onde predotninou a pequena propriedade, 
localizam-se também as reservas indígenas. Enquanto isto, a 
regiao de predominancia das estancias continuou senda 
caracterizada pela grande propriedade voltada a pecuária. 
Nestas áreas de campo, as tribos, existentes antes da 
colonizac;ao, simplesmente desaparacera1n com o avanc;o 
desta. 
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,. A fonna como se deu a apropriavao da terra no Rio 
Grande do Sul gerou urna contradivao básica ao nível 
estrutural que comevou a se explicitar, de modo mais intenso, 
na década de sessenta, com o movimento dos sem terra. 
Após um longo período de "silencio", este movimento 
renasceu no final a partir da expulsao dos colonos de dentro 
da reserva indígena de Nonoai. Os focos de luta dos sem 
terra, que inicialmente ocorreram na regiao do Alto Uruguai, 
foram tomando a direyao da grande propriedade. Enquanto 
isto, os índios continuam resistindo para preservar os espavos 
delimitados nos aldeamentos e demarcados nas reservas. 
Entretanto, parte destas áreas também foram alienadas pelo 
poder público e destinadas a colonizayaO. 

Quando se menciona que, na regiao onde estao 
localizadas as reservas indígenas (regiao de matas), 
predominou a pequena propriedade, nao significa que esta 
tenha sido exclusiva. No Planalto Médio e no Alto Uruguai, 
a colonizavao ocorreu com a participayao de vários grupos 
sociais, principalmente dos estancieiros e dos colonos, que se 
apropriaram das terras até entao exploradas, de forma exten
siva, pelos indígenas. Neste espayo, concentraram-se, 
portanto, grandes proprietários, colonos provenientes 
diretamente da Europa e também dos núcleos coloniais mais 
antigos, caboclos, além de indígenas, particularmente o 
kaingáng. Neste quadro e entre estas forvas sociais é que a 
regiao foi colonizada. 

Além das contradiv5es históricas, próprias da forma 
de apropriavao da terra através da colonizavao, torna-se 
necessário destacar as políticas agrícolas e o modelo de 
desenvolvimento implementado nas últimas décadas, no 
quadro geral da incorporavao d,a regiao ao contexto 
económico-político internacional. E neste quadro que se 
situam os indígenas nos Estados do Paraná, de Santa Catarina 

- 88-

e do Río Grande do Sul, atualmente. E1n meio a estas 
contradi<;oes estruturais e conjunturais é que emergiram os 
vários 1novimentos indígenas, vinculados a recuperayao da 
terra e da cultura, a partir do final dos anos setenta. É neste 
processo que os indígenas, premidos pela sociedade 
envolvente que, em alguns casos, está dentro das próprias 
áreas, criam mecanismos de resistencia. Os movimentos 
indígenas que surgiram, inicialmente, co1no luta pela 
reconquista da terra fora1n incorporando outras questoes, 
entre elas, a da cultura, a da ''integra~ao" e a da solidariedade 
entre os índios das várias reservas. Como resultado destas 
lutas, foran1 recuperadas várias áreas de terra expropriadas 
pelo próprio Estado, que as destinara a colonizavao. 

( onclui-se, por1anto, que, a partir da coloniza\aO, 
ocorreu urna progressiva "integravao" do índios a sociedade. 
Este processo deu-se, num primeiro rno1nento, através de 
contatos esporádicos e localizados, quando ainda os índios 
sobrevivia1n da cava, da pesca e da coleta. Na medida em que 
a coloniza<;ao avanvou, foi necessário criar os aldeamentos 
indígenas, e1n vista da libera<;ao das terras e ta1nbé1n para se 
evitarem conflitos. Este processo ocasionou urna das 1nais 
radicais rupturas no modo de viver e de produzir a subsisten
cia <lestes povos. A partir do estabeleci1nento dos aldea1nen
tos, os índios passara1n a sofrer interferencia externa, através 
dos órgaos do governo e da própria sociedade envolvente. As 
relavoes passara1n a ser 1nais siste1náticas, atingindo um 
ponto culminante nas décadas de sessenta e setenta <leste 
século. Co1n a incorporayao da regiao ao 1nercado 
internacional. os indígenas e as próprias reservas foram 
envolvidas neste processo, seja através da produ~ao para a 
exportavao, da intrusao de colonos nas reservas, ou mesmo 
da venda da for~a-de-trabalho para os colonos. Os colonos 
passara1n a disputar tanto aterra das reservas quanto a for~a
de-trabalho dos indígenas. Este quadro vem forvando os ín-
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.. 
dios a buscarem urna nova identidade étnico-cultural, própria 
das exigencias atuais. Daí o duplo desafio da busca: de um 
lado, a volta ao passado, pelo resgate das raízes culturais dos 
antepassados ~ de outro, o enfrentamento, através das suas 
próprias organiza95es, dos problemas atuais e concretos. 

A partir dessas considera95es, coloca-se em 
questao um problema metodológico. Como dar conta de um , 
contexto e de urna realidade tao complexos? E necessário 
situar e compreender a regiao e o processo de colonizavao 
numa perspectiva metodológica de totalidade. Isto implica, 
de um lado, nao só a problematiza9ao da própria regiao, as 
suas contradiv5es como também a emergencia e a correlavao 
de for9as entre os vários grupos e classes sociais e, de outro 
lado, a compreensao do processo sócio-económico e político 
de forma mais global. 
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O PROCESSO DE ALDEAMENTO INDÍGENA 
NO RIO GRANDE DO SUL . 

Telmo Marcon 

1 - PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 

A razao fundamental que motivou a . produ9ao do 
presente texto é a necessidade de se compreender, de forma 
mais globalizante e sistemática, o processo de aldeamento 
dos índios na Província de Sao Pedro, na regiao do Planalto 
Médio e do Alto Uruguai. Os trabalhos existentes sobre o 
tema, além de inf orma95es fragmentadas, nao destacam 
suficientemente os grupos, as classes sociais e os interesses 
presentes neste processo. Urna das grandes limita~oes da 
historiografia situa-se, portanto, na ausencia de urna 
abordagem que destaque de forma mais profunda e explícita 
a emergencia das novas foryas sociais na primeira metade do . 
século XIX. Toma-se necessário explicitar e compreender os 
projetos e os interesses sócio-económicos dos gn1pos sociais, 
bem como do Estado, ou seja, resgatar os conflitos e as. 
contradi9oes subjacentes ao processo de colonizayao e .. 
dentro dele, o projeto dos aldeamentos. 

Urna das razoes fundamentais que justifica a 
investigayao <leste tema reside no fato de que os aldeamentos 
marcaram urna ruptura radical no modo de s~r e de viver dos . 
índios kaingáng. A importancia dos aldeamentos está no fato 
de estes constituírem urna ruptura radical na vida dos 
kaingáng. Esta observa9ao ficou mais explícita após a revisao 
historiográfica do tema e após as investigayoes junto aos 
agentes sociais e aos próprios indígenas na atualidade. A par
tir desta constata9ao, ganhou ainda maior importancia a pro
posta de se estudar mais profundamente o processo dos 
aldeamentos como forma de se compreender melhor a 



" própria visao de mundo dos indígenas no século atual. Nao 
se está a afirmar, no entanto, a existencia de um 
determinismo histórico e muito menos a idéia de que o 
passado explica o presente. Entretanto, o estudo dos aldea
mentos é fundamental para urna interpreta9ao mais 
consistente e profunda das manifesta9oes culturais e das 
rela9oes de subalternidade que se expressam na atualidade. 

A metodología do presente estudo procura articular 
organicamente a temática indígena específica com o contexto 
histórico e o desenvolvimento sócio-economico da Província 
e, na medida das necessidades, com contexto imperial na 
metade do século XIX. Dessa forma, pretende-se centrar a 
análise na constituiyao dos aldeamentos, procurando 
contextualizá-los no quadro das rela9oes entre os vários 
grupos sociais, com destaque ao papel do Estado e a media-
9ao da religiao, através da catequese dos missionários, na 
prepara9ao das :condiyoes "subjetivas" para os aldeamentos 
e também para a convivencia pacífica con:i os demais grupos. 
Torna-se necessária, portanto, urna vincula9ao organica 
entre o objeto específico e o contexto mais geral da província 
e do País. É impossível urna abordagem histórica consistente 
do tema em questao, desvinculando-:-o da base económica 
geral e, de modo particular, da expansao da coloniza9ao "nao 
dirigida" e do desenvolvimento sócio-economico da regiao 
Norte da Província, onde foram estabelecidos os aldeamen
tos.1 

A carencia de estudos e informayoes mais 
consistentes sobre o tema limita muito o propósito de urna 
investiga~ao mais exaustiva. A contribui9ao <leste texto, no 

1 Entende-se por "coloniza~ao nao dirigida" o deslocamente de colonos e de 
fazendeiros, dos núcleos antigos ou de outras regiOes tora da Provincia, para a regiao 
do Planalto Médio e Alto Uruguai "espontaneamente", ou seja, nao fazendo parte da 
coloniza~ao dirigida e previamente organizada. 
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entanto, está na explorayao de urna documentavao pouco 
referida e, em parte, ainda inédita sobre os indígenas da 
regiao, que sao os relatórios do Governo Provincial a 
Assembléia Legislativa, prestando contas da administra9ao, 
no período de 1846 a 1857. O caráter deste trabalho é 
essencialmente bibliográfico e documental. Por esta razao o 
texto procura levantar o máximo de dados, deixando de lado, 
por ora, urna análise mais profunda. Determinadas questoes, 
que emergem dos discursos e das propostas do Govemo 
Provincial, dos missionários, bem como as formas de rea9ao 
dos índios, merecem um estudo mais sistemático. No entanto, 
considerando a originalidade de parte da documenta9ao, o 
texto busca trazer presente o discurso, as preocupayoes, os 
interesses e os meios utilizados para aldear os índios. Em 
parte, este processo também pressupoe urna análise, embora 
preliminar. O trabalho procura resgatar o dircurso oficial, 
tanto do governo provincial quanto dos missionários, em 
relayaO aos aldeamentos e as formas de 11integra9ao" do índio 
a "civiliza9ao". Nao é pretensao do texto aprofundar as 
formas de resistencia e rea9ao dos nativos aos aldeamentos, 
embora o problema esteja presente. 

Cabe destacar, nestas considerayoes introdutórias, 
que a relevancia atribuída aos dados empíricos e as 
informayoes nao reside no fato de serem estes suficientes 
para a compreensao do processo, mas de que sem eles é 
impossível qualquer avan90. A constru~ao de referenciais 
explicativos sobre a regiao e os aldeamentos, partindo 
apenas do contexto geral, pode encobrir ou mesmo nao 
apreender as peculiaridades regionais. Daí a relevancia atri
buí da aos dados empíricos. Entretanto, a compreensao do 
particular somente é possível no contexto da província e do 
Império. Neste prisma, a articula~ao organica entre o 
particular e o geral apresenta-se como o caminho possível 
para urna apreensao mais global do objeto investigado. 
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2. A ABERTURA DE ESTRADAS E OS 
TERRITÓRIOS INDÍGENAS 

A abertura de estradas f oi o primeiro pass o para a 
conquista dos territórios indígenas na regiao do Planalto 
Médio e do Alto Uruguai. Urna das primeiras estradas que 
interligou Sao Paulo e a Província de Sao Pedro, partía de 
Sorocaba (SP), passando por Castro (PR), Lages (SC), 
Vacaría (RS), Santo Antonio da Patrulha e Via1nao. No 
início do século XIX, abre-se um novo caminho que, partindo 
das Missoes, passava por Cruz Alta, Passo Fundo, Lagoa 
Vermelha e daí retomava o antigo ca1ninho, na altura de 
Vacaría. Na metade do século passado, abriu-se urna outra 
estrada interligando Cruz Alta e Sorocaba, passando por 
Nonoai, pela regiao Oeste de Santa Catarina, o Centro-Oeste 
do Paraná, Ponta Grossa e chegando a Sorocaba. 

A abertura destas estradas nao ocorreu 
aleatoriamente, n1as co1no parte de um projeto de integravao 
económica entre as provincias de Sao Paulo e as do Sul. 
Torna-se necessário analisar o processo e as formas de co1no 
se efetivou a integravao entre estas Provincias e as 
vinculayoes existentes co1n os aldeamentos, que passara1n a 
ser constituídos no contexto de solidifica9ao do setor 
cafeeiro na província paulista. O café passou a ser, a panir da 
década de trinta do século XIX, o produto mais significativo 
na pauta das exportayoes brasileiras. Este fator, de ordein 
econ6n1ica, vincula as duas províncias na 1nedida e111 que o 
transporte de anin1ais que seguia do Sul para as fazendas do 
café en1 Sao Paulo, trazendo. ao n1esmo te1npo, urna série de 
conseqüencias e i1nplicayoes sócio-culturais para os povos 
indígenas, principahnente co1n a intensificayao dos contatos 
co1n os tropeiros que cruzavan1 os seus territórios. 
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Nao é pretensao deste texto aprofundar as 
vinculavoes económicas entre a produvao cafeeira na 
Província Paulista e o transporte das tropas da Província de 
Sao Pedro para Sao Paulo, mas destacar os vínculos que 
possibilitaram urna relavao mais organica entre as duas 
províncias e as implicavoes daí decorrentes para os povos 
indígenas e para a coloniza~ao da regiao do Planalto Médio 
e do Alto Un1guai . A coloniza9ao <leste espavo intensificou
se na 1nedida em que os tropeiros foram abrindo novas 
estradas. É <leste contexto mais global que serao analisados 
os novos grupos sociais emergentes, com seus interesses 
sócio-econ6micos que, as vezes, se conflituam com os dos 
grupos nativos. Diante dos conflitos entre os índios, de um 
lado, e os colonos e os fazendeiros, de outro, foi necessária 
a media9ao do poder público, no sentido de se criarem as 
condi\:oes para a pacifica9ao e a consolidavao das novas 
relavoes. Para se compreender esse novo contexto, é 
fundan1ental a análise do papel desempenhado pela pecuária 
e a conseqüente abertura de estradas, condivao para o 
transporte do gado e a integravao económica entre as duas 

I • prov1nc1as. 

Em relavao ao transporte do gado, cabe ressaltar 
que os vínculos entre as províncias intensificaram-se já a 
partir do desenvolvimento das atividades da minera9ao 
(Minas Gerais) no século XVIII, mas tomaram-se mais 
siste1náticos com o desenvolvimento da produyao cafeeira 
(Sao Paulo), a partir da década de trinta do século passado. 
Este quadro económico abre um novo mercado que é a 
utiliza9ao do animal enquanto for9a de tra9ao e também 
co1no ali1nento. Nesse contexto é que os indígenas entram 
e1n questao. Sao vários os autores que relatam as rela9oes 
conflitivas entre os tropeiros (transportadores de gado) e os 
indígenas, principalmente os do Campo do Meio, regiao por 
onde passavam as tropas provenientes da regia.o das Missoes 
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~ e que seguiam pela nova estrada, aberta na segunda década 
do século passado, até reencontrar o antigo caminho, na 
altura de Vacaría. 

A outra estrada, aberta no final da primeira metade 
do século XIX, interligando as duas Províncias é de extrema 
relevancia para o estudo dos aldeamentos. A referida estrada 
que interligou Sorocaba (SP) e Cruz Alta (RS), passando por 
Ponta Grossa (PR), pela regiao Centro-Oeste das Províncias 
do Paraná e de Santa Catarina, cruzou o Rio Uruguai na 
regiao do Goio-en, seguiu por N onoai até Cruz Alta. Desta. 
forma a estrada penetrou nas matas da regiao do Alto 

· Uruguai, densamente povoadas de índios que reagiram, 
dando origem a inúmeros conflitos. Além disso, a abertura 
desta estrada trouxe profundas implicav5es na vida dessas 
tribos, tanto pelo envolvimento de índios, enquanto 
for~a-de-trabalho na abertura da estrada, quanto pelos 
contatos sistemáticos que se estabeleceram, a partir de entao, 
entre os índios e os tropeiros. 

Portanto, é no contexto da produ~ao cafeeira e do 
transporte de gado que as estradas, cruzando os territórios 
indígenas, passam a desempenhar um papel fundamental. 
Sendo do conhecimento dos tropeiros as ameayas, os 
enfrentamentos, as mortes e até a perda de animais, quando 
da passagem em territórios povoados por índios, o poder 
público criou mecanismos que dessem condiv5es de seguran
ya ao gado e aos tropeiros. Entre as alternativas de proteyao 
aos tropeiros, principalmente os que cruzavam pelo Mato 
Castelhano e o Portugues, encontram-se o alargamento <leste 
caminho2 e a utiliza~ao de "bugreiros" que orientavam e 

2 
Urna das aternativas do poder público para amenizar os conflitos entre os 

tropeiros e os indios no Mato Portugués e Castelhano foi abrir mais a picada para a 
passagem do gado e para a prote~ao dos tropeiros. 

- 98 -

davam guarida aos tropeiros, quando da passagem nestes 
locais "perigosos". Além disso, o poder público investiu na 
abertura da estrada que cruzava na regiao de Nonoai, pois 
ambas faziam parte da mesma estratégia sócio-economica e 
política. 

O projeto da nova estrada passando por Nonoai, que 
é a que mais nos interessa no momento, foi idealizado 
após as conquistas dos campos de Palmas e de Guarapuava 
no Paraná, nas primeiras décadas do século passado3

. Foi o 
Alferes Francisco F erreira da Rocha Lo u res, designado pelo 
presidente da Província de Sao Paulo, quem travou os planos 
do novo ca1ninho. Num oficio, Loures descreve o trajeto e a 
finalidade da estrada que, "partindo da freguesia de Ponta 
Grossa, passando pelos campos de Palmas em direvao a vita 
de Cruz Alta, comunicasse esta província com a do Rio 
Grande do Sul" .4 

O trabalho de abertura desta estrada iniciou em 
1845. O relatório da presidencia da Província de Sao Pedro 
a Assetnbléia Legislativa, em 1846, refere-se ao 
empreendirnento dizendo que: "Por este mesmo tempo 
( 1845) veio ter a esta província o Tenente Francisco Ferreira 
da Rocha Loures, encarregado pelo governo de Sam Paulo 
de explorar o terreno e abrir urna nova estrada por conta 
d'aquella província, no seu regresso mandei-o acompanhar 

3 o processo de ocupa9ao da regiao de Palmas e Guarapuava no Paraná foi 

analisado no texto "A T rajetória kaingáng no Sul do Brasil", desta mesma coleta nea. 

4 Ofício de Francisco da Rocha Loures a presidéncia da provincia de Sao 
Paulo, in: O'ANGELIS, Wilmar. Toldo Chimbangue: história e /uta kaingáng em Santa 
Catarina. p. 12. As cita90es dos documentos e das fontes primárias, no presente 
texto, seguem a grafía original. 
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.. pela 1nes1na que seguia com o padre Penteado ... ". 5 

A abertura dessa estrada trouxe inúmeras 
conseqüencias para a vida dos pavos indígenas da regiao das 
matas, dentre elas: 

a) o cruzamento pelo meio das terras povoadas por várias 
tribos indígenas, cada qual com sua organizac;ao e com seu 

. 
cacique ~ 

b) a intensifica9ao das relayoes entre índios e brancas, decor
rentes de urna presenc;a sistemática dos tropeiros quando da 
passagem pela regiao~ 

c) a utiliza<yao da forva-de-trabalho indígena, como 
assalariados do govemo provincial, nas atividades de ab~rtura 
da mesma. 

Segundo dados do CIMI, na medida em que o 
caminho foi senda aberto e cruzou o Río Uruguai, 
avanvando, portanto, sobre os territórios indígenas, estes 
reagiram, principalmente os índios do Cacique Nonowoyn, 
que i1npunham forte resistencia a presenya dos brancas no 
passo do Goio-en6

. Surgiu, entao, a figura do Cacique 
Victorino Condá que se apresentou como mediador entre os 
índios resistentes e os brancas que trabalhavam na abertura 
da estrada. Condá já havia mediado os conflitos entre 
pecuaristas e índios na regiao de Palmas e Guarapuava, 

5 
Relatório da Presidencia da Provincia (RS) a Assembléia Legislativa, 1846, 

fl. 46v. A expressao do texto "acompanhar pela mesma", refere-se a escolta que foi 
designada para acompanhar o Pe. Penteado na sua viagem pelo Alto Uruguai. Havia 
muito temor de que os índios reagissem a presen9a do branco e, por isso, foi 
indicada urna escolta militar para acompanhá-lo. 

6 
O'ANGELIS, Wilmar. Op. cit. p. 12-13. 
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Paraná, no início do século. Foi, entao, que ele se deslocou 
para a regiao de Nonoai, a fim de pacificar os índios. Para 
tanto, foi contratado pelo governo da Província de Sao 
Pedro, do qual passou a ser empregado, recebendo, em 
recompensa, um salário pago com recursos dos cofres 
públicos. 

Condá desempenhou o papel de "bugreiro", ou seja, 
o de ajudar os brancos nas suas empreitadas. As re1ac;5es 
estabelecidas por Condá com os governos das províncias de 
Sao Paulo, do Paraná e de Sao Pedro, se1npre foram boas.7 

Etn 1846, o governo da Província de Sao Pedro fez um 
acordo com Condá. Em seu relatório, o presidente diz: 
"Ha vendo-se ajustado com o índio Victorino Condá 
dar-se-lhe u1na gratificavao mensal de 50$000 reis logo que 
a aldea reunisse 500 almas, modificou-se esse ajuste, 
dando-se-lhe urna mensalidade de 5$000 reis de cada 50 que 
apresentasse". 8 

Os contatos e as relac;oes entre os índios e os 
brancos intensificaram-se durante a abertura da referida 
estrada, tornando-se mais sistemáticos, posteriormente, 
quando as tropas que seguiam das missoes para Sorocaba, 

7 U m dado a presentado por T eschauer sobre o papel desempenhado por 

Condá é muito ilustrativo. Ao referir-se aos coroados diz : "Podem-se distinguir em 
mansos e em selvagens. Aquelles debaixo do mando immediato de Victorino Condá 
amansaram-se em Guarapuava e em Palmas, aldeas donde vieram, dizem elles para 
amansar os "sueros" ou os selvagens ... " (TESCHAUER , Carlos. Poranduba 
Riograndense, p. 295). A palavra "bugre" que deriva de "bugreiro" (pelo menos é urna 
das interpreta9oes do termo) tem urna receptividade muito negativa entre os 
indígenas, ainda na atualidade. A expressao tem um caráter depreciativo. 

8 Relatório da Presidencia da Província (RS) a Assembléia Legislativa , 1847. 

fl. 76v. 
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cruzavam os campos indígenas9
. Além dos tropeiros que 

cruzavam pela regiao, come9aram a destocar-se também 
alguns colonizadores com o objetivo de nela se fixarem. 

A presenva de colonizadores (colonos provenientes 
dos núcleos antigos e de grandes proprietários) data de antes 
dos aldeamentos. O pe. Teschauer, referindo-se ao modo de 
vida dos índios, descreve as rela96es entre estes e os 
colonizadores comerciantes de Passo Fundo. Diz que os 
índios freqüentemente se deslocavam para este local, onde 
bebiam cachava, dando origem a conflitos, desordens etc. E, 
continua, dizendo: "nao falta quem diga que seria útil intro
duzir esse vício e já se tem pensado estabelecer tal negócio. 
Dahi se ve como seria útil fiscalisar os especuladores, que 
se dizem civilisados e civilisadores, mas nao para introduzir 
a moralidade e a civilisa9ao entre os selvagens" .10 Ve-se, 
portante, que, antes de 1850, já eram intensas as rela96es 
entre os índios, os tropeiros e os colonizadores. Para tanto, 
as novas estradas foram decisivas. 

O terceiro aspecto diz respeito ao envolvimento dos 
indígenas na abertura das estradas e a utiliza9ao de sua 
forva-de-trabalho nessas obras. No relatório do Presidente da 
Província de 1857, consta que: "Os índios estao empregados 
nos trabalhos da picada que sai de Nonoai para a Palmeira, na 
qual já tem evoluído 4 legoas de urna boa estrada, he 
vantajoso conserval-os ocupados, com a ambic;ao da 

9 No contato que mantivemos em 1990 com um Indio da área de Nonoai, 
mais de 80 anos, ele relatou que sua mae era India, mas que o pai era um tropeiro 
de gado de sao Borja. O dado, embora sendo do inicio do século XX, revela que os 
contatos intensificaram-se após a abertura das estradas, estreitando as rela<;Oes 
entre os tropeiros e os Indios. 

10 TESCHAUER, Carlos. Op. cit. p.284. O dado que nos interessa do relato 

é a presenya de colonizadores e as rela<;Oes que foram sendo estabelecidas com os 
índios. 
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gratificavao que se lhes paga applicao-se em gesto ao servic;o 
e nao pensao nos vicios ... ". 11 

A abertura de novas estradas f oi a estratégia 
utilizada para a conquista dos índios e das suas terras. Daí o 
projeto do governo provincial para abrir urna estrada 
entrecortando toda a regia.o das matas. Pelo projeto inicial a 
mesma partiria de Sao Borja, seguindo a margem esqu~rda 
do Rio U ruguai até a regiao do Pontao onde estavam 
localizados os índios do Cacique Doble, as margens do Río 
Pelotas. 12 O objetivo desta nova estrada fica claro no discurso 
da própria presidencia da província quando afirma que: 
"Nesta estrada á medida que ella avanc;ar, se poderao demar
car muitas colonias, e pelas promptas a receberem 
moradores" .13 

3. O PROJETO DOS ALDEAMENTOS 

O projeto dos aldeamentos indígenas na província de 
Sao Pedro passou a ser discutido, de forma mais sistemática, 

11 Relatório da Presidencia da Provincia (RS) a Assembléia Legislativa, 1857, 

fl. 30v. Mesmo sendo um dado de 1857, essa prática já vinha de antes. Os Indios 
eram envolvidos em atividades "públicas", recebendo, para tanto, salários. 

12 O projeto foi apresentado pela primeira vez em 1849 (ldem, 1849, fl. 18) e 
novamente no ano seguinte (ldem, 1850, fl 30v.), sendo que, desta vez, o governo 
propunha que as obras partissem do Pontao para sao Borja. O projeto anterior previa 
o caminho inverso. 

13 ldem, 1849, fl. 18. A coloniza<;ao da regiao das matas é o grande objetivo 
do poder executivo. A respeito desta questao ver o texto "A Trajetória Kaingáng no 
Sul do Brasil", na presente coletanea. 
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,. no ano posterior ao final de guerra Farroupilha, ou seja, em 
1846. Yárias razoes económicas, sociais e políticas levaram 
o poder executivo provincial a propor o aldeamento co1110 
fonna de acabar co111 os proble111as envolvendo os indíoenas o , 

os colonos e os fazendeiros. 
O projeto de aldea111ento na província de Sao Pedro 

está situado nu111 contexto n1ais global em que entratn em 
cena várias torvas sociais con1 os seus interesses econ6111icos 
particulares. Na 111etade do século XIX, ganha forte itnpulso 
o projeto de "integravao" da regiao do Planalto Médio e do 
Alto Uruguai ao território provincial. A expansao da 
colonizavao nestas regioes faz parte da "geo-política" do 
governo imperial e Provincial que previa a intensifica{(ao do 
povoamento de extensas áreas. Para tanto, foi funda1nental 
o papel do Governo Provincial na criavao de un1a infra
estrutura envolvendo, principaltnente, a abertura de estradas 
e a retaliavao das terras indígenas. Na realizavao deste proje
to, o próprio poder público utilizou-se da forya-de-trabalho 
indígena. 

A prioridade do governo nao era proteger os 
indígenas, pelo contrário, todas as avaliav5es, inclusive as da 
presidencia da Província, revela111 que isso teria urn alto 
custo, com poucas perspectivas de retorno desses 
investimentos aos cofres públicos. A abertura das novas 
estradas, no entanto, além de encurtar significativamente os 
ca1ninhos para o transporte do gado, serviria1n també1n para 
a "integravao" dos indígenas a "civilizavao" . As estradas 
tornara1n-se u1na das únicas alternativas para a penetravao 
nas 1natas do Alto Uruguai . O acesso por via pluvial ocorreu 
tardia1nente, apenas no final do século passado e, mes1no as
si111, com inúmeras dificuldades para a navegavao no Rio 
Uruguai . 

As razoes fundamentais que justificaram o 
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aldeamento dos índios devem ser apreendidas e inferidas a 
partir dos discursos e dos documentos existentes. Ali estao 
subjacentes os interesses que permite1n apontar para algumas 
dessas razoes. Assim é possível destacar pelo menos tres 
aspectos básicos: 

a) a libera9ao de terras para serem colonizadas por imigrantes 
europeus~ 

b) a necessidade de · aldear os índios para evitar a 
continuidade ou o agravamento dos conflitos com os colonos 
e fazendeiros, intensos desde a conquista de Palmas e 
Guarapuava, Paraná, no início do século XIX~ 

c) a inser9ao do indígena no mundo da produ9ao dos 
colonizadores, de tal modo que os investimentos, realizados 
pelo governo provincial, tivessem um retorno económico. 

. ·., Após os r~sultados otimistas obtidos com a 
coloniza~ao a.lema em Sao Leopoldo (a partir de 1824), o 
governo provincial justificou a necessidade de continuar o 
processo de ocupa9ao das terras por imigrantes europeus. As 
terras . disponíveis para tal fim localizavam-se, 
fundamentalmente, na regiao ao Norte e Noroeste da Provín
cia. Para tanto, tornava-se imperioso enfrentar vários 
problemas, entre os qua.is : abrir estradas pelas matas, criar 
:urna infra-estrutura necessária para o povoamento e resolver 
os conflitos entre os colonos e os indígenas. 

Pelos relatos existentes, percebe-se que o processo 
de aldeamento ocorreu nesse contexto e que a diretriz básica 
orientadora foi a libera<;ao dos territórios indígenas para o 
desenvolvi1nento da colonizavao. O governo provincial, em 
seu relatório anual de 1849, destacou os principais obstáculos 
na constitui9ao das colonias, destacando: a questao dos 
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limi'tes dos lotes e a ausencia de urna infra-estrutura 
necessária para abrigar os colonos quando chegassem. Em 
vista disso afirma ser indispensável, "ter sempre as terras 
medidas com os rumos bem abertos e gravados no terreno 
para se poderem distribuir logo que hum colono se 
apresente". 14 

O presidente refere-se, ainda, ao grande contingente 
de colonos interessados em se dirigir a Província: "De várias 
partes se ine tein mostrado desejos de virem estabelecer-se 
famílias nesta província, ou como colonos, ou · como 
proprietários, dispostos alguns a pagarem as terras que 
precisarem. A medida que acabo de propor ainda se torna 
mais necessária para estes casos, devendo também a adminis
tracao da Província ter á sua disposicao terras compradas ou 
das devolutas para as distribuir" .15 

Existe, portanto, urna orientacao política clara, por 
parte do executivo, que nem sempre é partilhada pelo 
legislativo, particularmente quando envolve investimentos 
económicos na criacao de urna infra-estrutura nos núcleos 
coloniais. No mesmo relatório de 1849, o presidente propoe 
a abertura da estrada interligando Sao Borja e Pontao, para 
dar condicoes de colonizar a regiao das matas. Diz o 
pr_esi?~nte : "Tendo-ine habilitado o governo Imperial a 
pnnc1p1ar urna abertura de huma estrada desde o municipio 
das Missoes16 seguindo e subindo a margem esquerda do Rio 

14 . 
ldem, 1849, fl. 16v. 

15 
ldem, 1849, fl. 17. 

16 
Numa outra referéncia a esse mesmo projeto, fala-se do ponto de Partida 

do municipio de Sao Borja. 
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Uruguai; 17 nesta estrada e a medida que ella avancar se 
poderao demarcar muitas colonias e promptas a receberem 
moradores" .18 

Como houve muita resistencia da Assembléia ao 
referido projeto, a presidencia insistiu na necessidade da 
implementa9ao desta estrada, argumentando que ela poderia 
trazer bons resultados aos cofres públicos dos investimentos 
realizados. O governo justificou o projeto, dizendo que: "Os 
cargueiros que pagarao com uzura em poucos annos os 
sacrificios feitos em abrir e povoar a todas as hordas de 
selvagens que ficarem envolvidas por este prompto rom
pimento dessas mattas e pelas estradas que desta se 
comunicarem com a estrada actual da Cruz Alta, e Santa 
Victoria, nao terao outro remedio que entregar-se á 
civilisa9ao e todos esses terrenos despresados até agora 
serao povoados e úteis. Podiam tao bem por esses lugares, 
marcarem-se muitas colonias e distribuirem-se a quem vier 
vindo" .19 

O objetivo do poder executivo é claro. A 
coloniza9ao das terras "despovoadas e despresadas" nao se 
justifica pela ausencia de índios, pois eles sao reconhecidos 
como existentes, mas pela necessidade de tornar as terras de 
matas produtivas e valorizadas. A idéia da producao e do 
trabalho está sempre presente e, por isso, será aprofundada 
posteriormente neste trabalho. 

17 A referencia a margem esquerda diz repeito a quem segue o curso do rio 
e nao para quem sobe, como deixa a entender o texto. O território referido pertence 
a Provincia de Sao Pedro e, portanto, é subindo a margem direita, ou descendo a 
esquerda. 

18 ldem, 1849, fl. 18. 

19 ldem, 1849, fl. 34. 
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O segundo aspecto diz respeito aos conflitos 
existentes entre índios, colonos e fazendeiros, que exigiram 
do poder executivo alternativas e novas formas de integrac;ao 
do índio a "civiliza9ao". Em vista disso, a necessidade de 
povoar os referidos territórios. Dois fatores contribuíram de 
modo decisivo na elaborayao desta nova orienta9ao política: 

a) a trágica experiencia da guerra de extermínio 
desencadeada pelos estancieiros e pecuaristas na regiao de 
Palmas e Guarapuava no Paraná, nas primeiras décadas do 
século XIX; 

b) Os intensos conflitos entre os colonos alemaes e os índios . . ' 
nos pnme1ros anos de coloniza9ao na regiao de Sao 
Leopoldo. 

Quanto ao primeiro aspecto, cabe ressaltar que foi 
extremamente negativa a repercussao da guerra declarada 
por pecuaristas aos índios no Paraná, no início do século 
XIX, com apoio da Corte, recém estabelecida no Rio de 
Janeiro e também do govemador da Província de Sao Paulo. 
Parte dos índios, que resistiram a investida dos fazendeiros 
com sua~ milícias particulares, acabaram sendo destruídos, 
alguns mtgraram para o Sul e os demais cederam a pressao e 
estabeleceram-se em aldeamentos na própria Província do 
Paran~. As sistemáticas referencias, por parte do poder 
execut1v~ provin~ial a este incidente, chama a aten9ao para 
q~e. se evtte urna s1tua9ao semelhante e apela para que sejam 
ut1hzados outros meios, que nao as armas de fogo.2º 

Quando, em 1845, o govemo designou urna escolta 

20 
A respeito dos conflitos entre Indios e fazendeiros na regiao de Palmas e 

Guarapuava no Paraná, ver o texto: "A trajetória Kaingáng no Sul do Brasil" nesta 
mesma coletanea. ' 
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policial para acompanhar o Pe. Penteado, que pretendía 
conhecer os índios do Alto Uruguai, o próprio executivo 
alerta para alguns procedimentos necessários. Diz que se 
deveria evitar a utilizac;ao da f orva de trabalho indígena em 
atividades da escolta que acompanhava o padre, e ordenou 
que: "os acariciasse para melhor atrail-os á civilisavao, e 
dissipar toda a má suspeita a nosso respeito" . 21 

Em relayao aos conflitos entre índios e colonos 
alemaes na regiao de Sao Leopoldo, os relatórios das 
atividades do poder executivo a Asse1nbléia Legislativa fazem 
várias referencias. No relatório de 1848, diz o presidente: 
"Tendo os índios selvagens feíto albYUtnas correrías sobre o 2° 
destrito da Villa de Sao Leopoldo, caso for authorisar-se o 
Tenente Comandante da Companhia destacado no Passo da 
Esperanc;a para augmentar a forva em dita Companhia com 
mais um cabo e doze soldados ... ". 22 

No relatório de 1853, faz-se referencia ao rapto de 
urna família no núcleo de colonizavao alema de Mundo 
Novo, em Sao Leopoldo. Neste caso, aparece u1n dado novo 
que é a participayao dos próprios índios, ini1nigos dos que 
promovera1n a correría, para resgatar a família raptada. Diz 
o relato : "Depois do resgate da fa1nília alle1na do Mundo 
Novo efetuada pelo cacique Doble, de cujo encontro resultou 
a derrota de Joao Grande e sua horda, pretendí aldear aquelle 

21 Relatório da Presidencia da Província (RS) a Assembléia Legislativa. 1846. 

fl 46. É necessário entender, para a compreensao da afirma<;ao do presidente da 
proví~c ia , que os indios do Paraná e da Província de Sao Pedro migravam muito e 
~a.ntinham co~tatos sistemáticos. Por isso era do conhecimento desses grupos os 
incidentes ocomdos no Paraná. Segundo o Presidente, havia urna "má suspeita" dos 
indios em rela9ao aos poderes públicos que precisava ser dissipada. 

22 ldem, 1848, fl.42. 
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fiel chef e e sua tribo nos mattos do Pontao ... ". 23 

Outro conflito de grande repercussao ocorreu em 
1854, na regiao da Nonoai, resultando na morte de quatro 
pessoas. Diz o relatório sobre o incidente: "No destrito de 
Passo Fundo perto do aldeamento de Nonoahy foram 
assassinados em princípios de julho por alguns índios nao 
aldeados, residentes nos campos do Portella, quatro 
pacíficos moradores d'aquelles lugares: Joaquim de Macedo, 
e um seo filho, um genro e um peao ... ".24 

O poder público encarregou alguns índios, inimigos 
dos assassinos, para perseguí-los e matá-los. Diz o relatório 
que os assassinos foram alcanyados no interior das matas e 
"todos cahirao victimas do rancor de seus inimigos". O índio 
Luiz Portella, que liderou a perseguiyao, acabou sendo 
assassinado em seu próprio rancho pelo índio Agostinho, que 
se vingou da perseguiyao. Dessa forma, o poder público 
estimula as divergencias entre os grupos indígenas inimigos 
com o objetivo de foryá-los ao aldeamento e destruir os que 
resistissem a esta proposta. 

Após um curto período sem maiores incidentes, os 
índios dos caciques Pedro Nicofé e Manuel Grande atacaram 
a fazenda do Capitao Clementino dos Santos Pacheco, onde 

23 
ldem, 1853, fl. 41v. O grupo do cacique Joao Grande realizou inúmeras 

correrías e acabou sendo destruido na regiao da Serra por um grupo de indios de 
Nonoai e do Cacique Doble. O próprio presidente da provf ncia se oferece para cobrir 
os custos do resgate da familia raptada. Ver relatório de 1853, fl 42v. 

24 
ldem, 1854, fl. 06. Os dados referem-se somente as mortes dos brancos e 

dificilmente as mortes dos indios sao contabilizadas. 
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morreram seis pessoas, inclusive o capitao Pacheco.25 Após 
o assassinato, iniciou a perseguiyao, sob o comando dos 
próprios índios. Diz o relatório de 185 7, que: "Depois da 
morte de Clementino dos Santos Pacheco, forao perseguidos 
os assassinos deste, alguns se achao presos e outros forao 
mortos pelos mesmos índios, havendo-se escapado o chefe 
Manuel Grande e mais 3 ou 4, os quaes sen do descobertos na 
Serra Geral no dia 22 de julho do corrente anno, e 
perseguidos por urna partida dos índios de Nonoahy, forao 
mortos no encontro o chefe, dois índios e urna china, 
evadindo-se somente dois do grupo desta horda de assassi
nos ... ". 26 

Para concluir, embora outros conflitos ainda tenham 
ocorrido, é importante ressaltar que o governo provincial 
destacou urna "Companhia de Pedestres", com poder militar, 
para atuar junto aos aldeamentos, com a finalidade de evitar 
os conflitos entre as tribos indígenas rivais e entre os 
indígenas, os fazendeiros e os colonos. Em 1847, fala-se da 
necessidade de aumentar para l 00, o número de prayas da 
Companhia de Pedestres que atua em Nonoahy. 27 

No relatório de 1854, o governo solicita un1a 

25 ldem. 1856, fls. 181 e 181v. O incidente está referido no livro de 

D'ANGELIS, Wilmar. Op. cit . 21. O oficio enviado ao presidente da Província pelo 
Diretor Geral dos Aldeamentos, detalha como ocorreu o confronto e as martes. 
OLIVEIRA na obra Annaes do Municipio de Passo Fundo, p. 16, fala que os 
envoMdos nesse conflito, refugiaram-se no Mato Castelhano onde foram destruidos. 
A partir de entao os indios que sobreviveram. buscaram os aldeamentos, "prestando 
fiel submissao ao governo da Província". 

26 Relatório da Presidéncia da Provincia (RS) a Assembléia Legislativa. 1857. 

fl.31. Esses dados revelam a grande mobilídade dos indios. O conflito que ocorreu a 
trés léguas de Quatro lrmOes. na dir~~w do Rio Passo Fundo. na sua margem direita. 
e os confrontas finais ocorrerarn. entre os próprios indios. na Serra Geral. 

27 ldem, 1847, fl. 77. 
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avaliayao do papel e da funvao da mesma Companhia d~ 
Pedestres. A partir de 1857, quando o ambiente e as rel~95es 
entre qs grupos ficaram mais tranqüilas, o exec~tivo~ decidiu 
que os pra9as estacionados em Non9~hy fossem: 
"Despedidos todos os que eram inuteis, ficando só quatro 
dos antigos angajados, os inválidos e o alferes da Companhia 
Roque Loures da Silva, que muito bem tem servido" .28 

. 

· . A partir de entao os aldeamentos passaram a ter urna 
vida: mais .~stável e os índios come9aram a viver de forma 
sedent~ria. Assim foram cessando os conflitos entre .. as 
próprias tribos e "harmonizaram-se" as relay5es com qs 
fazendeiros, com os colonos e com o Estado. A reduyao das 
terras indígenas ao espa90 dos aldeamentos deu condi9oes de 
seguran9a para a expansao da coloniza9~0 e das fazendas de 
gado sobre estes mesmos territórios. 

. o terceiro aspecto diz respeito a inser9ao do índio. 
no mundo da produ9ao dos colonizadores, ou seja; a 
transforma9ao do indígena .num sujeito "produtivo" . Esta 
temática será melhor de~envoJvida posterionnent~, qµando da 
discussao do paradigma do trabalho na concep9ao do 
go.verno e dos missionários._ 

4. O TRABALHO CA TEQUÉTICO JUNTO 
AOS ÍNDIOS -

· O objetivo do presente tópico é aprofundar alguns 

28 ldem, 1857, fls. 31 e 31v. 
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aspectos do trabalho catequético desenvolvido pelos 
missionários junto aos indígenas no contexto dos 
aldeamentos e, ao mesmo tempo, aprofundar alguns . 
paradigmas fundamentais do conteúdo desta catequese. ·A 
partir <leste conteúdo, é possível apreender alguns elementos 
em torno da prática dos missionários e da compreensao que 
tiveram dos índios. Portanto, nao se pretende aprofundar a 
concep9ao de trabalho, de religiao, de educa9ao e de 
"propriedade" a partir dos próprios índios, mas de como a 
catequese trabalhou estes paradigmas. . 

A proposta de catequese junto aos indígenas, 
habitantes das matas, que passou a ser discutida de forma 
sistemática a partir de 1845, reveste-se de grande significa9ao 
para a pre.sente análise, nao pelo que representou em si 
mesma, ou para a Institui9ao eclesial, mas pelas suas. 
implicay5es sociais, políticas e. ideológicas no processo de 
aldeamento. A tentativa de análise do papel dos jesuítas junto. 
aos índios entre 1845 e 1854, .isolada do contexto político, 
da correla9ao de · f or9as e das resistencias dos índios ao 
projeto governamental de aldeamento, significa perder de 
vista as razoes fundamentais da catequese. Nao se está a afir
mar, no entanto, que os missionários tenham sido mal 
intencionados, antes que, em determinadas momentos, 
revelaram urna certa ingenuidade política. Sao alguns <lestes . · 
aspectos que serao aprofundados no presente capítulo. 

4.1. A religiao enquanto poder simbólico 

Em quase todos os debates e propostas sobre os 
indígenas, entrou em dis~ussao as formas de como "integrá
los" it sociedade, sem criar conflitos. As experiencias levadas 
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.. a cabo na Província do Paraná, referidas no capítulo anterior, 
nas quais o instrumento básico foi o uso das armas de fogo, 
repercutiram negativamente. A alternativa, na província de 
Sao Pedro, foi a 1nediayao do poder simbólico da religiao. 
Para tanto, os jesuítas tentaram persuadir, moral e 
religiosamente, os índios. Ao mesmo tempo, reclamaram 
também a presenya policiaL nao para atacar os indígenas, mas 
para evitar o confronto com os colonizadores. Diz o 
depoimento _do Pe. Parés: "Os missionários nem dasanimam, 
nem desconfiam dos 1neios moraes, nem da influencia da 
religiao para civilisar a estes pobres indígenas, mas julgam 
necessária urna fon(a respeitável ... ". 29 

Oliveira, ao analisar a história de Passo Fundo, traz 
presente um dado muito significativo. Menciona que, após a 
Revoluyao Farroupilha, os índios tornaram-se 1nuito 
agressivos. Diz ele: "Os índios coroados, até entao e1n 
relativa calma, irrompem em acesa guerra aos moradores e 
viajantes, a cada momento fazendo grandes morticínios, com 
especialidade no Mato Castelhano onde o cerrado e a floresta 
e a estreiteza do caminho eram próprios as suas traiyoeiras 
e1nboscadas. 30 

O 1nes1no autor afirma que o governo provincial, 
<liante dos conflitos entre índios e colonizadores, propoe 

29 TESCHAUER, Carlos. Op. cit. p. 316. O trabalho dos mi-ssionários será 

prioritariamente pelo poder simbólico e moral através da religiao e nao pelas armas. 

30 OLIVEIRA, Francisco A. Xavier e. Annaes do municipio de Passo Fundo. 

p. 14. O autor. ao historiar a vida da regiao de Passo Fundo. está imbuido de 
préconceitos dos quais nao se liberta. Seu mérito reside no esforyo de produzir o 
conhecimento histórico e documentar as afirmayOes. Porém a sua percePCfao de 
mundo é marcada por préconceitos Quando se refere aos índios cristianizados pelos 
Jesuitas, destaca a bondade, a civilidade etc. e aos demais que vivem nas matas 
trata-os de bárbaros. assassinos e traiyoeiros. 
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como alternativa a catequese31
. Diz Oliveira: "O governo 

provincial tomou a deliberayao de empreender a catechese 
<lestes selvícolas aldeando-os em diferentes pontos da regia.o, 
de sorte que, alguns annos depois, nao era grande o número 
dos que rebeldes se obstinavam em permanecer na vida 
selvagem". 32 

Essa perspectiva do autor em localizar na catequese 
(religiao) o meio capaz para enfrentar a resistencia dos índios 
é urna hipótese 1nuito fecunda, para o presente estudo, por 
duas razoes: 

a) o governo provincial viu-se foryado a optar pelo trabalho 
dos jesuítas, aos quais deu apoio para a ayao catequética~ 

b) a avaliayao do governo em torno das possibilidades de 
transformar os índios em trabalhadores "úteis" e dedicados ao 
trabalho e a produyaO, particularmente pela ayaO da 
catequese desenvolvida pelos missionários. 

O primeiro jesuíta que visitou os índios, habitantes 
das matas, foi o pe. Antonio de Almeida Leite Penteado. 33 

31 
A catequese dos indígenas passou para a responsabilidade de cada governo 

provincial a partir do Ato Adicional de 12 de maio de 1834. A partir de entao, coube 
as assembléias provinciais a "attribuiyao de legislar sobre a catechese e civilisa9ao 
dos indios". Diante dos traeos resultados, outra lei, de 21 de junho de 1841 , autorizou 
o govemo provincial a estabelecer missOes nas áreas indlgenas. Um novo decreto de 
24de junho de 1845 completou os anteriores e propós a cria9ao de Diretores Gerais 
dos indios e os diretores das aldeias. (REVISTA do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasi/eiro, p.505-506) 

32 
OLIVEIRA, Francisco A. X. e. Annaes do municipio de Passo Fundo, p. 15. 

33 
VERDI , Valdemar C. na obra Soledade das Sesmarías, dos Monges 

Barbudos, das Pedras preciosas (p. 24) afirma que: "o Sacerdote paulista Antonio 
de Almeida Leite Penteado, foi o primeiro cura da capela Nª sª da Soleclade. 
Conforme documento da Diocese de Santa Maria, o Padre Antonio Penteado já 
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.., Partindo de Porto Alegre em 1845, seguiu para Cruz Alta e 
dali, escoltado por policiais militares, partiu para a regiao da 
Guarita. Segundo o presidente da Província, "Penteado se 
offerecera para ir levar as primeiras luzes do cristhianismo ao 
seio dos toldos dos indios" . 34 

O poder público deu condi96es para que o referido 
missionário pudesse desempenhar suas atividades. Para tanto, 
ofereceu os instrumentos para a catequese (altar), além de 
rou pas e ferramentas de trabalho para serem doados aos 
índios. 

Os missionários jesuítas, mesmo convivendo com os 
índios, tiveram enormes dificuldades de observar e apreender 
o seu modo-de-ser. A preocupavao básica foi de levar a 
doutrina e transformá-Ios em cristaos pelo batismo. O mundo 
do indígena nao existiu, a nao ser enquanto possível 
receptáculo a ser preenchido pela doutrina crista. Neste 
sentido as observavoes do Pe. Perés sao esclarecedoras. Ao 
observar a religiao dos índios, concluí que: "Nao parecem ter 
senao urna idéia confusa e mui material de um ser Supremo. 
Por isso mesmo a quem sabe ganhal-os e inspirar-lhes 
confianva sao bastante doceis para deixar-se instruir nas 

d d d C'. ' " 35 ver a es a 1e... . 

A partir do mes de novembro de 1848, juntam-se 
alguns 1nissionários que, divididos em grupos, partem para 
evangelizar os índios das matas. Relata o pe. Parés que estes 

residía em Soledade, em 1845". 

34 
Relatório da Presidéncia da Provincia (RS) a Assembléia Legislativa. 1846. 

fl. 46. 

35 
TESCHAUER. Carlos. Op. cit. p. 284. 
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m1ss1onários procuravam "dar alguma idéia de Deus aos 
selvagens". A evangeliza9ao pautou-se num modelo 
filosófico-teológico europeu com urna base racionalista. Esta 
pregavao criou sérios problemas para os índios 
compreenderem o que estava sendo pregado, principalmente 
temas complexos como o céu e o infemo.36 

Os m1ss1onários, ao relatarem os costumes dos 
coroados, destacaram que esses índios nao tinham 
compromisso algum para coma prática da religiao. Falam, 
por exemplo, do índio Condá e dos seus súditos, que, depois 
de batizados, nada mais fizeram. Daí tiram a conclusao de 
que: "Ou nunca apreenderam ou entao esqueceram toda e 
qualquer verdade, religiosa, por conseguinte vivem como 

- . lh " 37 pagaos com urna ou ma1s mu eres.... . 

É significativo observar, nos relatos dos próprios 
missionários, o papel desempenhado pela religiao no 
processo de aldeamento. O que efetivamente motivava tanto 
esf or~o e sacrificio dos padres jesuítas? Ao resumirem os 
principais avan~os, destacam: a) o ensino do cultivo da 
lavoura ( trabalho); b) a garantía da seguran~a pública;38 e) a 
capacidade dos índios de rezarem o "padre-nosso", a "ave 
Maria" o "credo", os "mandamentos" etc. 

A catequese, segundo os relatos dos próprios 

36 
Id. lbid. p. 286. 

37 
Id. lbid. p. 295. 

38 
O testemunho de um par1amentar da Assembléia Provincial sobre o trabalho 

dos missionários é contundente: "se os padres nao se tivessem sujeitado a urna vida 
penosa e cheia de priva90es, o governo teria sido obrigado a sustentar urna for9a 
militar muito forte, para proteger o commercio, a vida e a propriedade dos habitantes 
daquella regiao ... " (TESCHAUER, C. Op. cit. p. 308). 
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missionários, nao provocou nenhum entusiasmo religioso nos 
índios. Os melhores resultados foram alguns batizados, uns 
poucos índios que rezavam as ora9oes da lgreja Católica, 
mas de resto nunca demonstraram grande fervor. No entanto, 
destacam que os índios, após as missoes, deixaram de ser 
ferozes e nao atacavam mais os viajantes. Ressaltam ainda ser 
possível estabelecer-se e viver entre eles sem perigo. E ava
liam que isso é, "urna vantagem incalculável para o 
commercio e para os novos colonos que sem difficuldade se 
vao estabelecer .. 11

• 
39 

Após alguns anos de trabalho, os m1ss1onários 
retiraram-se dos aldeamentos por causa de conflitos com o 
poder Executivo e com o Legislativo Provincial. A 
argumenta9ao do Legislativo era de que o trabalho dos 
jesuítas estava dando poucos resultados e com altos custos 
aos cofre públicos. 40 A assembléia posicionou-se contra a 
continuidade do trabalho dos jesuítas e decidiu, em 1852, 
entregar os aldeamentos aos cuidados dos padres capuchi
nhos. No entanto, em 1854 os próprios parlamentares 
revogaram o decreto, devolvendo os aldeamentos para os 
Jesuítas. 41 

Certos problemas, que surgiram no processo de 
aldeamento e na própria catequese, revelam a complexidade 

39 Id. lbid. p. 322. 

40 É importante destacar que o mesmo problema foi enfrentado pelos colonos 
alemaes. Segundo Jean ROCHE na obra "A Coloniza~ao alema no Río Grande do 
Sur, a Assembléia Provincial resistiu em aprovar os projetos que destinavam recursos 
para subsidiar a imigra~o. isto porque os Deputados da Provincia representavam os 
estancieiros, resistiam em destinar recursos para outra área que nao fosse a 
pecuária. 

41 TESCHAUER, C. Op. cit. p. 328-330. 
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do trabalho junto aos indígenas que viviam nas matas. Em 
parte, esse processo ficou ainda mais agravado pela 
incapacidade dos missionários e dos diretores de aldeamentos 
de compreenderem a cultura e a religiao dos indígenas. Desse 
contato mais intenso entre os missionários e os índios expli
citaram-se vários outros problemas em torno da concep~ao 
de trabalho, de religiao, de propriedade e de educa9ao. 

4.2. Os paradigmas fundamentais da 
catequese42 

A proposi9ao de aprofundar estes paradigmas 
justifica-se pela necessidade de se compreender o conteúdo 
da prega9ao dos missionários. O conteúdo da catequese nao 
é apenas religioso, mas expressa toda urna compreensao de 
trabalho e de rela~oes sócio-políticas. A pregavao sintetiza a 
compreensao do mundo religioso e cultural dos missionários 
em rela~ao ao "outro", no caso dos indígenas. Possuidores de 
urna concep~ao de mundo européia, esta tornou-se referencia 
e critério para a apreensao da realidade e para a própria 
a~ao . Daí a importancia de se compreenderem os paradigmas 
fundamentais que foram propostos pela catequese. Na 
presente análise, serao priorizados os paradigmas do 
trabalho, da religiao, da educa9ao e da propriedade, por 
serem os que mais se evidenciaram na prega9ao e que 1naior 
relevancia apresentaram na forma de organiza9ao dos alde
amentos. 

42 
A proposi9ao de se analisar os quatro paradigmas que mais se destacam 

na pr~o dos Jesuitas tem por base o trabalho desenvolvido no texto: "A forma9~0 
Histórico-Cultural de Passo Fundo", in: Cultura e Educa~ao Popular. p. 79-98. 
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.. 4.2.1. A concep~áo de trabalho 

D.esde os primeiros contatos entre os índios do 
Cacique Condá e os representantes do Poder Público 
Provincial, ressalta-se a importancia do trabalho que esses 
índios poderia1n desenvolver para o govemo, tanto na 
abertura de estradas quanto na 11 pacifica9ao" de outros 
grupos indígenas "hostis", a fim de convence-los a se aldea
rem também. 

A finalidade última de toda a catequese era de 
incorporar o índio ao processG produtivo-agríco'la com vida 
sedentária. Nao se pode perder de vista que o grande projeto 
para a regiao, habitada pelos índios, era a conquista das terras 
para a coloniza9ao com base na pequena propriedade ou 
mesmo a ~oncessao para fazendeiros. 43 

. ' . ' . 

Desde os primeiros contatos oficiais~= está presente 
a preocupa9ao de ensinar aos índios a trabalhar44

. Toda a 
iniciativa, que deu resultados positivos, na avaliavao dos 
missionários e dos funcionários públicos, em .-relac;ao ao 
trabalho, é apresentada com grande destaque. Em .1845, 
quando o Tenente Loures foi encarregado pelo Presidente da 
Província de Sao Paulo, para abrir urna estrada que passaria 
pelas terras dos índios da regiao de Nonoai, ele permaneceu 

43 
Os primeiros grupos de índios que se aldearam, o fizeram em cima de áreas 

de terras ocupadas por grandes proprietários. "No districto da Palmeira tem o 
Temnente José Joaquim de Oliveira ·um campo: nos fundoz d'elte aparecerao em maio 
(1847) 200 índios de ambos os sexos". (Relatório da Presidencia da Província (RS) 
a Assembléia Legislativa, 1847, fl.77). Os Indios da Guarita habitavam os campos de 
Joaquim Portella e Bernardo Castanho (ldem, 1854, fl. 40); No pontaó, distrito 'de 
Vacaria, encontra-se, em 1856, os Indios do Cacique Doble, "nas immedia90es da 
Fazenda de Francisco Fellipo" . (ldem, 1856, fl . 183). 

44 
Compreende-se por "contato oficial" as rela90es envolvendo o poder público 

e os índios, reconhecidos e respaldados pelo próprio poder público (tanto o executivo 
quanto o Legislativo). 
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entre estes mesmos índios: "ensinando-lhes a preparar e a fai
zer uso das ferramentas e os deixou contentes, e já cuidando 
em suas ro9as" . .is 

Utn dos pontos críticos que está sempre presente 
nos relatos, tanto nos do governo provincial quanto nos dos 
jesuítas, é a resistencia dos índios ao trabalho. No relatório 
de 1856, o govemo faz urna avaliac;ao <leste aspecto e afirma 
que os índios: "tetn-se dedicado á lavoura e á ca9a semente 
quando lhe basta para as suas indispensáveis necessidades, 
por ser esta gente por' indole, pouco disposta ao trabalho, e 
cbm tendencia pronunciada para a vida ambulante" . 46 

Os primeiros contatos que os jesuítas realizaram, em 
nome do governo Provincial, foram acompanhados por 
doa96es de ferratnentas, roupas e outras quinquilharias que 
o próprió executivo oferecia. As inf orma95es existentes. dao 
conta de que, e1n certas situa95es, o gtau de miséria dos 
índios era absoluta. Daí a insistencia e a tática de fazer os 
índios cederetn a propósta de aldeamento, através de urna 
1nediá9ao paternalista, ou seja, atrair os índios através da 
doa9ao de coisas, particularmente de roupas, ferramentas e 

· alitnento·s. Teschauer refere-se a urna situa9ao em que dois 
índios áco1npanhárarn o Pe. Parés a Porto Alegre e descreve 
o que recebera1n do presidente da Província. Afirma que· o 
govemo, "Nao só lhes concedeo tudo quantd pediam para si 
e para os seus, que se reduzia a bagatellas, sem esquecer as 
perolas de vidro, mas mandou a cada um entregar urna 
fatiota completa, como deu um bahú cheio de vestidos para 

45 
Relatório da Presidencia da Provincia RS) a Assembléia Legislativa. 1846. 

fl. 46v. 

46 
ldem, 1856, fl. 181 . 
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seus pais, mulheres e fihos". 47 

Essa é a concepyao básica, norteadora do processo 
de aldeamento, no início dos contatos oficiais. O objetivo 
último, tanto de parte do govemo quanto dos jesuítas, era de 
levar os índios a trabalharem para produzir o seu sustento. 
No entanto, somente foram consideradas trabalho, as 
atividades agrícolas. Cabe ressaltar que essas atividades 
tornaram-se necessárias, na medida em que as extensas áreas 
das matas, onde antes era buscada a subsistencia, deixaram 
de existir devido a expansao da colonizayaO. Nessa pers
pectiva, aproximam-se o objetivo dos aldeamentos e a 
justificavao do trabalho agrícola, como sendo efetivamente a 
única forma de trabalho. 

As práticas paternalistas, que fortaleceram o grau de 
dependencia dos índios para com os missionários e com o 
próprio governo, acabaram gerando urna série de crises, 
sendo inclusive um dos fatores da saída dos jesuítas das áreas 
indígenas em 1852. Um dos principais problemas enfrentados . 
pelos jesuítas e pelo governo foi o de que a decisao dos 
índios de saírem das matas para os aldeamentos nao partiu 
dos próprios índios que, em vista disso resistiram. Refere 
Teschauer que a negociavao para a saída das matas para a 
vida nos aldeamentos foi feita em base de trocas, favores e 
promessas. Diante dessa prática pedagógica, ficaram as 
seqüelas. Os jesuítas identificaram e relataram bem este 
problema: "Quando pedem alguma cousa, e nao lhes dao 
logo ameavam voltar aos bosques para matar gente". 48 

A concepyao de trabalho, presente nas observa9oes 

47 TESCHAUER. C. Op. cit. p. 281 . 

48 Id. lbid. p. 288. 
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dos jesuítas e nos relatos dos presidentes da Província, pode 
ser identificada como restringindo-se apenas as atividades 
racionais e planejadas para urna acumulavao da produvao a 
partir das atividades agrícolas. A produvao de flechas, a 
atividade da cava e da coleta nunca foram consideradas como 
trabalho. Abre-se urna excevao para a coleta de erva-mate, 
por ser um produto vendido para os países do Prata e que 
representava, portanto, urna atividade com retorno 
económico. Por isso era considerada como trabalho. 

Nos depoimentos dos missionários, há urna 
preocupayao que é a de garantir o aumento da produvao para 
que os aldeamentos pudessem funcionar com autonomía 
económica. Somente dessa fonna, pensara1n os jesuítas, "será 
possivel impedil-os de vadiarem pelos bosques para 
procurarem seu sustento. Como entao, assim foi agora urna 
das maiores difficuldades o vencer sua nativa indolencia e 
pregui9a e acostumal-os a um trabalho constante e 
intelligente". 49 

A forma que os missionários e os diretores dos 
aldeamentos encontraram para estimulá-los ao trabalho foi 
dar-lhes recompensas, através de premios e de pagamentos. 
Desse modo os índios realizavam as atividades designadas. 

A resistencia a se incorporare1n · ao modelo do 
trabalho, dentro de urna lógica racional-capitalista, foi o 
grande obstáculo. De um lado, coloca-se o problema de que 
o aldeamento era urna imposivao e, por isso, os índios 
amea9avam de retornar as matas quando se exigía disciplina 
e perserveranva, e, de outro, entra em questao a concep9ao 
<leste povo indígena de que o trabalho manual, era próprio 

49 Id. lbid. p. 296. 
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.. para as mulheres e para os escravos. so 

Os jesuítas, imbuídos de urna concep9ao européia de 
trabalho, procuravam inculcá-lo na vida dos índios. Num 
primeiro momento, os padres relataram grandes avanyos, 
porém, pouco tempo depois reavaliaram a questao e 
concluíram que o problema era da natureza dos próprios 
índios, que nao eratn afeitos ao trabalho, entendido como a 
produc;ao agrícola de alimentos. Na perspectiva da ac;ao dos 
jesuítas, está o projeto do governo da Província, qual seja, o 
de que, através dos aldeamentos os índios passassem a 
"civilizac;ao", incorporando os valores do mundo do branco, 
e fosse1n auto-suficientes e1n termos produtivos. Pretendia-se 
que, pela racionaliza<;ao do trabalho, produzissem mais num 
espa90 1nenor e, assi1n, liberassern parte das terras ocupadas 
anteriormente, para a colonizac;ao. Outro grande objetivo 
co1n os aldeamentos era fazer com que os índios fossem 
auto-suficientes, e1n termos económicos e nao mais 
dependessem dos cofres públicos para sobreviverem. si Essa 
é a razao últirna que desencadeou a crise de 1852, quando a 
Asse1nbléia decidiu pela retirada dos jesuítas. 

4.2.2. A concep~áo de religiáo dos missionários 

U1n outro ponto que nao foi compreendido pelos 

5 0 
Id. lbid. p. 304-305. Esse dado, identificado por Teschauer, ainda faz parte 

da cultura dos indígenas e está presente nas relac;:óes sociais internas as reservas. 
As tarefas de casa sao próprias para as mulheres e ao homem cabe a tarefa da cac;:a. 
da pesca e da lavoura. A dtvisáo do trabalho. a partir do criténo sexual. atnda está 
muito presente 

51 No Relatório da Presidencia da Provincia (RS) a Assembléia Leg1slattva de 

1848, fl. 39v .. fala-se do aldeamento de Sáo N1colau no R10 Pardo e dele se afirma 
que: "pelas informac;:oes e noticias ultimamente receb1das é de esperar que d'este 
aldeamento se obtenháo vantagens reaes" . 
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1nissionários diz respeito ao fenómeno religioso. Os jesuítas 
chegaram com os esquemas da Teología clássica e, a partir 
deles, procurara1n observar o que existía na vida dos nativos. 
A conclusa.o foi óbvia: eles nao tinham religiao. Ora, em 
nenhu1n 1nomento, os missionários procuraram observar o 
inundo indígena a partir dos próprios índios. A formayao teó
rica e o modelo de ciencia, de conhecimento e, 
principalmente, de verdade que os 1nissionários trazia1n, 
impediu a percepc;ao do mundo que estava além do próprio 
horizonte cultural e religioso europeu. 

Um segundo aspecto a ser considerado diz respeito 
a distinc;ao entre urna religiao institucionalizada e as 
manifestavoes próprias dos grupos humanos que vivem 
íntimamente em contato com a natureza, como é o caso dos 
kaingáng. A vida <leste povo sempre esteve profundamente 
vinculada a mata e o fenómeno religioso foi sendo construído 
a partir dessa relavao. Por isso, a percepc;ao desse fenómeno 
religioso, a partir do próprio indígena, é urna atividade 
extremamente complexa. 

Em referencias anteriores, neste mesmo texto, 
f oram citadas algumas observa~oes realizadas pelos 
missionários em relac;ao a religiao indígena. Em todas elas 
diz-se que os índios, ou tinham urna idéia vaga, ou nada 
possuíam de conceitos sobre Deus, sobre a imortalidade da 
alma etc. A grande recompensa para os missionários era de 
ver que, após alguns meses ou anos de catequse, os índio~ 
rezavam as ora<;oes da Igreja e alguns eram batizados. E 
evidente que nao faziam isso por má fé. Ocorre que o modelo 
de teología e de ciencia do mundo europeu, que os jesuítas 
traziam consigo de forma dogmática, impediu-os de 
perceberem as manifesta<;oes particulares desses povos 
indígenas. 
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4.2.3. A educa~ao entre os indígenas 

A educa9ao, concebida como o processo 
fonnal-escolar de aprendizage1n, foi u1na das preocupayoes 
do govemo provincia152 e dos próprios jesuítas. O modelo de 
educa9ao formal proposto também reflete a concepyao de 
mundo europeu, com fortes marcas de u1na moral sexual 
negativa. Num oficio enviado ao Presidente da Província o 

' 
pe. Parés informa que: "seria, pois, muí conveniente que os 
padres missionários logo estabelecessem urna escola para 
ensinar os meninos a ler e escrever, conservando-os assim 
separados, conseguirao, com o tempo, que trabalhem também 
separados como, porém, tal separayao offerecerá ao princípio 
1nuitas difficuldades e preciso proceder de maneira que 
elles nao entendam o que se pretende ... ". 53 

Na medida em que os jesuítas propunham urna 
1nodelo de escola com urna estrutura rígida, nos moldes 
da civiliza9ao européia, da racionalidade capitalista e com 
un1a pedagogía tradicional , as resistencias logo se 
1nanifestara1n. U1na das principais está vinculada a disciplina 
na escola, pois, se os missionários usassem a forya para com 
os índios, através de castigos para que se aplicassem mais, 
eles fugian1 e nao retornavam mais. Em outros casos, os 
índios encontrava1n explicay6es evasivas para nao estudar. O 
pe. Solanellas relata que: "alguns já comeyam a soletrar, 
poré1n, esse aprender a ler repugna-lhes 1nuitissimo, porque 
algu1nas letras nao podem pronunciar; com tempo e 
paciencia (mediante Deos) o conseguirei . As vezes me 

52 Em 1857, o govemo provincial ainda insistia na necessidade de: "lnstruil-os 

nos preceitos da religi~o bem como ensinar-lhes as primeiras letras''. (Relatório da 
Presidencia da Província (RS) a Assembléia Legislativa, 1857. fl. 30v) 

53 TESCHAUER, C. Op. cit. p. 284-285. 
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dizem "jeri comgati", doe-me a cabeya. Pobrezitos! precisa-se 
muita descriyao para nao molestal-os muito porque nao 
voltariam mais". 54 

Este depoimento é muito ilustrativo e revela a 
concepyao de educayao dos missionários e as dificuldades 
encontradas para implementar o projeto de ensiná-los a ler e 
a escrever. Os jesuítas tiveram dificuldades em olhar os índios 
a partir deles mesmos e da sua lógica de pensamento, ou seja, 
da sua concepyao de mundo, tanto em relayao ao trabalho, a 
religiao, quanto a educavao. Todos os elogios dados aos 
indígenas foram em situavaes que eles assimilaram os valores 
ou alguns costumes dos brancos. Os missionários tentaram 
aprender a língua indígena, mas com o objetivo muito mais de 
compreenderem o indígena para doutriná-lo e catequisá-lo, 
do q.ue para preservar a sua identidade cultural. 

4.2.4. Concep~áo de propriedade 

O projeto de aldeamento, ou seja, a delimitac;ao do 
espac;o indígena para a cac;a, a pesca e a coleta, tinha como 
pano de fundo urna concepc;ao de propriedade, própria dos 
brancos. O contato dos índios com os estancieiros, 
localizados nas proximidades dos aldeamentos, ou mesmo 
com os índios que se aldearam em cima das fazendas foi, aos 
poucos, formulando e introduzindo, nas relayoes cotidianas, 
urna concepyao de propriedade que nao era própria desses 
nativos. Quando os jesuítas propoem o reforyo policial nos 
aldeamentos, através da Companhia de Pedestres, sugerem 
que estes policiais sejam trazidos de Sao Paulo e que sejam 

54 Id. lbid. p. 284-285. 
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caboclos por algumas raz5es: eram mais simples e trabalha
dores~ tinham facilidade em se casarem com as índias e ~ram 
aplicados ao trabalho e, por isso, poderiam ensinar aos índios 
a "amar a propriedade e as vantagens da vida social" . 55 

, 
5. O PROJETO DE UM UNICO 

ALDEAMENTO N J\ PROVÍNCIA 

Inicialmente, o trabalho do governo provincial junto 
aos indígenas, realizado pelos Diretores das AJdeias e pelos 
missionários, tinha por meta reunir todos os índios da 
Província de Sao Pedro num único aldeamento. A forma~ao . 
inicial dos aldeamentos deu-se a partir de lugares onde havia 
um grupo de índios isolados, ou que já estivessem reunidos 
espontaneamente. Em geral os primeiros aldeamentos ocorre
ram mais em conseqüencia da fome e ·da falta de agasalhos. 
Por essa razao, vários deles ocorreram em cima de terras 
<loadas para fazendeiros. 

No entanto, a partir de 1850, o governo provincial 
pass.o u a . investir de forma sistemática. na pro posta e na · 
necessidade de. se criar um único aldeamento, na regiao de 
Nonoai. Este aldeamento, que incorporaria terras férteis e 
fav.oráveis ao desenvolvimento da agricultura, deveria abrigar 
todos os grupos indígenas dispersos na regiao e na Província. 
A.proposta revelou-se profundamente frágil e nao conseguiu 
dar passos significativos. Entre as raz5es que contribuíram 
para -o fr~casso destacam-se: a rivalidade entre as tr.ibos e 

55 
Id. lbid. p. 314-315. 

- 128 -

) 

seus líderes (caciques)~ a concepc;ao religiosa kaingáng e o 
poder que os antepassados exercem sobre o destino dos 
vivos, ou seja, um profundo respeito para com os mortos 
( cemitérios ) 56~ os diferentes grupos indígenas residentes nas 
1natas57 e as dificuldades de se manterem estáveis os 
aldeamentos. 58 Outro problema que seguidamente aparece 
nos relatos diz respeito a presenva de "intrusos brancas" que 
instigavam os índios a lutaren1 entre si como forma de 
conquistar suas terras. 59 Todos esses fatores contribuíram 
para que ·O projeto de um aldeamento único nao se 
concretizasse .. 

Em 1853, o governo reconheceu apenas os 
aldeame~tos. de Nonoai e de Guarita. Nesse mesmo ano, os 
índios de Ouarita, do cacique Fungo, reúne1n-se aos de 

56 
O engenheiro Mabilde, que viveu junto aos coroados, passou pela 

experiencia de ter invadido o espa90 do sagrado e tocado nos cemitérios onde 
estavam enterrados os antepassados. Somente com grande habilidade conseguiu 
ludibriar os índios e escapar de ser assassinado, como ele mesmo reconheceu. 
(MABILDE, p. 99-111 ). 

57 
A denomina9ao Kaingáng. em geral atribuída a Telemaco Sorba, tomou · 

como referencia o caso do Paraná, onde a expressao era usada por um grupo 
indígena, e foi generalizada para todos os Estados do Sul e para todos os índios, 
exceto os Guaranis. Essa generaliza9ao encobriu as diferen9as. Pelo ano de 1850 há 
referencias de pelo menos dois grupos na Província de sao Pedro: os coroados e os 
botocudos. Em geral atribuí-se as correrías e assassinatos a este último grupo e nao 
aos primeiros. É necessário investigar mais profundamente esta questao, porque ela 
traz profundas implicac;;Oes no estudo dos grupos existentes no sul do Brasil. 

58 
Os dados sobre o número de indios aldeados, a partir de 1846. oscilam 

violentamente de ano para ano. Onde parecía haver um aldeamento sólido. no ano 
seguinte os índios dispersavam-se e retornavam para as matas e somente retornavam 
aos aldeamentos e por algum tempo em caso da falta de alimentos bu de roupas. 

59 Relatório da Presidencia da Provincia (RS) a Assembléia Legislativa, 1854. 

fl. 39. 
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"Nonoai para formar o grande aldeamento60
. Ao mesmo 

tempo os índios do Cacique Doble poem-se em marcha do 
Pontao para o mesmo local, embora com muitas resistencias. 
Diz um depoimento que: "O cacique Doble era acompanhado 
dos seus com má vontade e repugnancia, sendo presumível 
que demandassem de novo a aquelles lugares pelos quaes 
manif esta o particular affei9ao" . 61 

O relatório do Presidente da Província fata que o 
grupo de Doble foi surpreendido por um grupo inimigo entre 
o trajeto de Pontao a Nonoai, resultando em várias mortes. 
D , p t'"' 62 a1 retornaram e permaneceram no on ao. 

O projeto de unifica9ao de todos os índios num 
único aldemanento revelou-se inviável, principalmente após 
o incidente que resultou nos assassinatos na Fazenda de 
Clementina dos Santos Pacheco, referido anteriormente. A 
partir de entao, o cacique Condá retorna com seu grupo para 
Palmas no Paraná, os de Guarita também retornam e o 
projeto de unifica9ao fracassa totalmente. 

A crise, decorrente dos referidos assassinatos, levou 
a substitui9ao da dire9ao do aldeamento de Nonoai. Além 
disso, o poder público criou meios, envolvendo os próprios 
índios, para coibir no vos incidentes do genero. Dentro destas 

60 o relatório do governo fala do cacique Fungo, embora em outros relatos há 

referéncia ao cacique Fongue. Pelos dados disponlveis sao a mesma pessoa. 

61 ldem, 1853, fl. 42. 

62 o local denominado Pontao, pelas indicac;Oes, fica próximo de Lagoa 

Vermelha, mas na costa do Rio Pelotas. Relatório da Presidéncia da Provincia, 1854, 
fl. 6CN. Os conflitos teriam ocorrido com os Indios do Cacique Braga nas imedia~s 
de Passo Fundo. Diante da gravidade dos confrontos, o grupo de Doble retomou ao 
Pontao. 
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novas diretrizes políticas, a presidencia da Província 
procurou armar os índios. No relatório de 1856, afirma o 
presidente ter enviado para Nonoai: "um inferior e um cabo 
para adestrar os índios jovens no manejo das armas 
f armando urna Com·panhia de cem pra9as ... ". 63 

Segundo relatório, esse treinamente somente foi 
dado aos índios de confianc;a do poder público a fim de que, 
armados, pudessem partir em persegui9ao aos que nao se 
submetessem aos aldeamentos. Em outras declara96es, o 
governo deixa claro que os índios eram os melhores 
conhecedores das matas e, por isso, deveriam ser os indi
cados para possíveis batidas. Diante desta missao era 
itnportante treiná-los e armá-los para que pudessem 
perseguir os ·"assassinos" . 

CONSIDERA(:ÓES CONCLUSIVAS 

A hipótese básica, lan9ada inicialmente, precisa ser 
retomada nesta conclusao como forma de se avaliar a sua 
consistencia e as suas limitac;oes. Contextualizando o 
desenvolvi1nento sócio-económico e político da regiao do 
Planalto Médio e Alto Uruguai, dentro da geopolítica 
hnperial de ocupar efetiva1nente os territórios habitados por 
indígenas através da colonizac;ao, cornpreende-se, de modo 
mais explícito, as razoes fundamentais que dera1n origem aos 
aldea1nentos. 

63 
ldem. 1856, fl. 182v. 
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De urna forma relativa de incorpora9ao da referida 
regiao ao contexto económico brasileiro, através do 
transporte do gado e do cruzamento das tropas pelas terras 
indígenas, a regiao foi sendo apropriada para a coloniza9ao 
desde a segunda metade do século XIX até as primeiras 
décadas do século XX. Neste quadro, o projeto dos 
aldeamentos apresenta-se como condi9ao fundamental para 
a expansao da própria coloniza9ao. Contudo, a implemen
ta9ao <leste projeto implicava a solu9ao de dois problemas: a 
libera9ao das terras e a "harmoniza9ao" das relacoes entre os 
vários grupos étnicos-sociais, principalmente os índios. 

Tendo este projeto básico como pano de fundo, o 
governo provincial procurou, de todas as formas, dar 
condic;oes para a libera9ao das terras para a coloniza9ao. Para 
tanto, investiu na seguran9a pública dos aldeamentos, criando 
e fortalecendo a Companhia de Pedestres, armando os índios 
de confian9a do poder público e intensificando o trabalho 
catequético. o incentivo a a9ao dos missionários, do ponto 
de vista sócio-económico-cultural e político, situa-se entre as 
estratégias utilizadas pelo Estado para consolidar os 
aldeamentos. Desta forma, foram criadas as condi9oes 
básicas para a continuidade da coloniza9ao européia. 

As formas e o processo de como ocorreu a 
fonna9ao dos aldeamentos indígenas na regiao deixaram duas 
marcas profundas na vida <leste povo: 1) as condi9oes de 
sobrevivencia, antes baseadas na ca9a, pesca e coleta 
realizadas na mata, passaram a restringir-se a agricultura que 
exigia vida sedentária; 2) a ocorrencia de rupturas sócio-cul
turais e religiosas advindas do novo modo de vida. O aldea
mento foi, sem dúvida, a ruptura mais profunda no modo de 
ser kaingáng. 
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O SERVI<;O DE PROTE<;ÁO AO ÍNDIO 

Elisabeth Nunes Maciel1 

Telmo Marcon 

l. CONSIDERA<;ÓES INTRODUTÓRIAS 

Far-se-á neste texto urna análise acerca do Servivo 
de Prote9ao ao Índio (SPI), órgao criado em 1910, coma 
fun9ao de prestar assistencia a populavaO indígena brasileira. 
Pretende-se aprofundar algumas questoes do contexto 
brasileiro no início do século XX, o processo de cria9ao do 
SPI e a sua atua9ao, particularmente no Rio Grande do Sul. 
A referida temática é parte integrante do projeto "História e 
Cultura Kaingáng no Rio Grande do Sul".2 

Este texto propoe-se investigar as origens da política 
indigenista republicana, seus fundamentos políticos e 
ideológicos. Inicialmente serao tecidas algumas 
considera95es em torno do contexto da cria9ao do SPI como 
as diferentes posturas em rela9ao a catequese indígena, a 
influencia positivista na cria~ao do SPI, o avan90 da 
colonizavao sobre os territórios indígenas e os conflitos daí 
decorrentes, envolvendo fazendeiros, colonos, empresas, 
Estado e índios. Além disso, serao analisadas as polemicas 
travadas entre o Museu Paulista, através de seu diretor, 
Hermann Von Ihering, e os positivistas na discussao de 
problemas indígenas e na elabora9ao de urna proposta de 

1 
Graduada em História pela Universidade de Passo Fundo e professora 

de História. 

2 
O texto é fruto de investiga90es desenvolvidas no projeto "História e 

Cultura Kaingáng" durante o ano ele 1992 pela aluna Elizabeth Nunes Maciel, bolsista 
da FAPERGS, com orienta9ao do prof. Telmo Marcon. 



.. política indígena. Num segundo momento, aprofundar-se-á 
o estudo sobre a proposta de criayao do SPI e sua atua<;ao 
particularmente no Rio Grande do Sul, com destaque ao 
processo de demarcayao das reservas, ao arrendamento das 
terras indígenas e ao envolvimento do SPI na explorayao de 
madeira das reservas e na expropria<;ao das terras indígenas. 

A instaura<;ao do Regime Republicano no Brasil 
ocorreu num contexto de transforma<;oes económicas, 
sociais, políticas e ideológicas. As novas f ors:as sociais 
emergentes, particularmente as vinculadas ao setor cafeeiro 

' 
procuraram consolidar sua hegemonía ao nível político. A 
partír de 1894, a aristocracia cafeeira passou a ter seu repre
sentante na presidencia da República e isto representou 
também a vitó ria do projeto político e económico "liberal". 
Com a consolidac;ao da aristocracia cafeeira no poder, os 
outros grupos sociais e políticos foram excluídos do poder 
central, dentre eles os positivistas. Com urna participa<;ao 
ativa na elaborayao da Constitui<;ao Federal de 1891 , os 
positivistas conseguiram aprovar algumas das suas propostas, 
particulannente no que se refere ao federalismo . Do ponto de 
vista político, os positivistas apregoavam o federalismo em 
nível de governo central e ao nível dos Estados, um poder 
forte. F oí esta a orientac;ao básica impressa na Constituic;ao 
Estadual de 1891. E foi exata1nente no Río Grande do Sul 
que os positivistas conseguiram impor um estilo próprio de 
governo, com base nu1n Executivo forte, com um poder Le
gislativo pratica1nente sem func;oes políticas. 

2. CONTEXTO REPUBLICANO DA 
CRIA(ÁO DO SPI 

Desde antes da Proclan1ac;ao da República, 
intensificaram-se os conflitos políticos e ideológicos. Estas 
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posturas explicitaram-se, principalmente, nas discussoes em 
tomo da questao indígena e na defini<;ao de urna política para 
os mesmos. Em meio a fortes polemicas é que foram sendo 
elaboradas as diretrizes ideológicas e políticas que resultaram 
na criayao do Serviyo de Proteyao ao Índio. 

2.1. A questao religiosa na República e os 
indígenas 

Desde o final do Império, os grupos Republicanos, 
de inspirac;ao positivista, levantaram a bandeira da separayao 
entre a-Igreja e o Estado.3 A partir da Constitui<;ao de 1823, 
a religiao católica passou a ser a oficial do Império. A reayao 
dos positivistas republicanos a a<;ao da lgreja Católica situou
se neste processo de ruptura entre a Igreja e o Estado. No 
que tange a catequese junto aos indígenas, as polemicas 
estenderam-se muito além da Proclamayao da República. 

O Engenheiro Carlos Torres Gonyalves, membro 
militante da lgreja Positivista do Brasil, polemizou · com 
setores da Igreja que atuavam junto aos povos indígenas. 
Gonc;alves teceu duras críticas relativas a a<;ao da lgreja e a 
própria institui<;ao em si mesma. "Si, em regime republicano, 

3 
Num artigo intitulado "A separa9ao das lgreja do Estado", o Engenheiro 

positivista, Carlos Torres Gon9alves, afirma que: "a separa9ao das lgrejas do Estado 
é, simultaneamente, condic;:ao de ordem e de progresso, sobretudo do principal 
progresso, o espirituar'. O texto, publicado no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro 
em 17 de julho de 1955, pontua as principais questOes históricas envolvendo o debate 
em torno da politica e da religiao. As referencias textuais, citadas no presente texto, 
seguem a grafia original. 
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nenhum seIVi~o público pode ser confiado a nenhuma lgreja, 
menos do que todos, o da defeza e prote~ao dos selvícolas. 
Trata-se do resgate, no que é ainda possível, de enorme 
dívida para com eles, como uzurpadores que fomos de suas 
terras e liberdade ... ". 4 

Este conflito, bem pontuado por Torres Gon~alves, 
tem sua raiz na própria concep~ao positivista da filosofia da 
história. Comte elaborou urna concep'Yao em tomo da 
filosofia da história, segundo a qual a humanidade, na sua 
evoluyao, passa por tres estágios: o teológico-mítico, dentro 
do qual existem outras etapas, dentre etas, a fetichista; a 
metafisico-filosófica e, por fim, o estágio da razao e da 
ciencia positiva. 5 

Para os positivistas, os indígenas ainda estavam no 
estágio fetichista, mas tinham o potencial para evoluir, de 
forma natural, para o estágio da civiliza'Yao. "A civiliza~ao 
dos selvagens só pode consistir em elevá-los do fetichismo 
em que se achao ao Positivismo, isto é, ao regime pacífico 
scientífico-industrial, poupando-lhes a tranziyao teológica 
que a Humanidade teve de atravessar na sua evolu1Yao 
espiritual.( ... ) Esta reflessao móstra que o problema da 
civiliza~ao dos índios no Brasil é boje insolúvel por falta de 
apóstolos positivistas. Nao basta ter simpatias reais e 
profundas pelos selvagens para catequizá-los verdadeira
mente. Si os catequistas estiverem no estado teológico
metafizico que caracteriza a situa~ao ocidental, a sua 
interven~ao só pode ser prejudicial a evolu~ao dos 
fetichistas, tirando-os de urna situa9ao moral e mental 

4 
GONCALVES, Carlos Torres. O servii;o de Protec;ao aos Índios. In: Joma/ 

do Commercio. Río de Janeiro, 15/08/1955. 

5 
COMTE, Augusto. Curso de Filosofia Positiva, in: Pensadores, p. 4. 
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atrazada, é certo, porém equilibrada, para colocá-los em urna 
situa9ao fatalmente anarquizada" .

6 

Em meio a estas polemicas é que se consolidou a 
posivao dos positivistas no trato das questoes indígenas. A 
argumenta9ao positivista, com urna base sólida na própria 
filosofia, conseguiu sensibilizar significativos setores da 
sociedade, nacional e internacional, e do próprio governo, no 
sentido de se criare1n 1necanismos de prote9ao ao índio. A 
idéia básica era de que os civilizados deveriam proteger os 
indígenas para que, de fonna lenta e evolutiva, pudessem 
superar o estágio fetichista para chegar a ciencia positiva, ou 

seja, ao estágio da razao. 

Nesta perspectiva é que os positivistas elaboraram 
a proposta do estabelecimento de áreas fechadas, ou seja, de 
"nav6es independentes" , exclusivas para os índios, isolados 
da civiliza9ao. Esta proposta já havia sido apresentada pelo 
apostolado positivista a Constituinte de 1890, na qual era 
reconhecida a soberania dos pavos indígenas. Nesta proposta 
afirmava-se que a República dos Estados Unidos do Brasil 
seria constituída por dais Estados Confederados, cujas 
autonomías seriam reconhecidas e respeitadas. Estes dais 
Estados seria1n provenientes da "fuzao do ele1nento europeo 
com o elemento africano e o a1nericano aborígene" . 

7 
Ao 

detalhar 1nelhor o conceito de na96es soberanas e livres, os 
positivistas afirmava1n: "urge, segundo os ditames da 1noral 

6 MENDES, Teixeira. Ainda os indlgenas do Brazil e a polltica moderna. 
REVISTA da tgreja e Apostolado pozitivista do Brasil. Río de Janeíro: n. 253. p. 6-7, 

1908. 

7 CUNHA, M. Carneiro da. Os direitos do Indio, p. 71-2 A autora chama 

atern;;ao para o fato de que a Constituinte que ela~~r?u a Constituí9ao F~deral de 
1891 nao incorporou nada das sugestOes dos pos1t1v1stas no que tange a questao 
indígena e, sequer fez referencia , aos mesmos. 
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e da razao, ver nos pavos selvágens na9oes independentes 
que dévem ser tratadas com as atenv5es com que tratamos os 
pavos mai s fortes 11

• 
8 

2.2 - A expansao capitalista e os conOitos 
com os indígenas 

No final do século XIX e nos primeiros anos do 
século XX, ocorreu um significativo desenvolvimento 
económico, facilitado pela criavao de urna infra-estrutura 
básica, principalmente no setor ferroviário . Foi um período 
de grande expansao económica em alguns países da Europa 
que, por sua vez, passaram a exportar capital para outros 
países, destinados a investimentos, principalmente no setor 
ferroviário. Desta forma, deu-se um grande impulso no de
senvolvimento das vias de transporte que penetraram nos ter
ritórios indígenas. Concomitantemente a criavao desta infra
estrutura, dá-se a colonizavao e a ocupayao de novas terras 
por parte de colonos, de fazendeiros, de empresas etc. Os 
que mais sofreram as conseqüencias <leste processo foram os 
indígenas que nao tiveram nenhum tipo de protec;ao ficando 

' ' portanto, a merce das forvas locais (regionais), característica 
mareante de toda a República Velha. Outro fator importante 
neste p~ocesso f oi a decisao da Constituivao de 1891 que 
transfenu para os Estados as terras devolutas destinadas a 
colonizac;ao. O poder local ficou ainda mais f;rte. 

Neste contexto de expansao do setor ferroviário o 
Rio Grande do Sul também foi incorporado. A construyao 'da 

e 
MENDES, Teixeira. op. cit. p. 8. 
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ferrovia que interligou o Río Grande ao Estado de Sao Paulo 
fazia parte <leste novo quadro. A ferrovia, que partiu de 
Santa Maria (RS) no ano de 1890, cruzou o Rio Pelotas/Uru
guai, na altura de Marcelino Ramos, em 191 O. Na medida em 
que a ferrovia cruzou as matas do Alto U ruguai, entrecortou 
o território povoado pelos índios Kaingáng. Logo após houve 
um grande fluxo migratório para a regiao do Alto Uruguia e, 
conseqüentemente, desenvolveu-se a colonizayao. As terras 
indígenas, delimitadas aos aldeamentos, ficaram expostas as 
investidas dos madeireiros, das empresas colonizadoras, dos 
colonos e do próprio Estado. Em conseqüencia da expansao 
da colonizac;ao, que nao se restringiu ao Rio Grande do Sul, 
ocorreram muitos conflitos envolvendo as várias forc;as so
ciais presentes. Estas situac;oes provocaram as discussoes dos 
positivistas no sentido de elaborarem urna política para os 
indígenas. A preocupavao básica girava em torno da necessi
dade de se harmonizarem as relav5es dos vários grupos so
ciais com os índios, a fim de que os nativos pudessem evoluir 
para o estágio da civilizac;ao sem conflitos. 

2.3. As polemicas de Von Ihering 

Urna das razoes imediatas da criavao do· SPI reside 
nas polemicas travadas, no início do século, entre Von Ihe
ri ng, diretor do Museu Paulista, e os positivistas. Em dais 
artigas, 11 A Antropologia do Estado de Sao Paulo 11 e "A 
Questao dos Índios no Brasil 11

, o autor sintetizou alguns dos 
aspectos polemicos em torno da questao indígena. 

O texto que mais interessa a este estudo no 
momento, é 11A Questao dos Índios no Brasil", pelo fato de 
condensar as principais questoes discutidas a respeito do 
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,. trata1nento que deveria ser dado aos indígenas. O autor 
pontualizou alguns dos núcleos polemicos que demarcaram 
as divergencias co1n os positivistas, apontando algurnas al
ternativas de como deveria ser tratado o problema indígena 
no Brasil, particularmente nos quatro estados -do Sul do 
Brasil, onde existia1n índios Kaingáng. 

Yon Ihering contextualizou o início das polemicas 
com os positivistas e cotn os indigenistas estrangeiros a partir 
de um texto, do início do século, por ele apresentado na 
"Exposi<;ao Universal de Sao Luiz". Afirma o autor que "visei 
ahi tao so1nente o aspecto scientífico da questao, 
1nencionando, entretanto, as relay5es entre os indígenas e 
immigrados e o extermínio dos elementos em guerra com os 
sertanejos". 9 Após a apresenta<;ao e publica<;ao deste texto, 
surgiram várias 1nanif esta<;5es críticas, tanto na imprensa 
nacional e internacional, quanto em círculos academicos e 
políticos. A acusa<;ao básica, dirigida a Ihering, era a de que 
ele estaría propondo o "extermínio dos índios" no Brasil. 

O autor procurou justificar-se, dizendo que jamais 
concluiu e prop6s o extennínio dos índios. Cabe, no entanto, 
resgatar alguns elementos do pensamento do autor que pos
sibilitem a fonnula<;ao de u1n juízo rnais consistente, consi
derando que as críticas partira1n, principalmente, dos positi
vistas que tinham posi<;oes contrárias. 

A argumenta<;ao do autor e1nbasou-se no tratamento 
dado pelos governos de outros países aos indígenas. A partir 
daí concluiu que "só o Brazil desconheceu solu<;ao systemati
ca para o i1nportante problema, e até hoje prolonga-se a anar
chia resultante da ausencia de providencias. A predilevao é 

9 ' 
IHERING, Van Hermann. A questao dos Indios no Brasil, p. 114. 
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um escolho immenso a transpor" .10 A preocupa9ao de Ihering 
embasava-se na impunidade aos índios que cometiam crimes, 
assassinatos e assaltos contra os colonos. Esta impunidade 
estaria dando legitimidade aos crimes. 

Cabe destacar a distin9ao que o autor fez entre os 
índios pacíficos e os bravios. Por índios pacíficos o autor 
entendia aqueles que respeitam a propriedade e a vida dos 
colonos, ou seja, aqueles que já se haviam incorporado a 
civilizayao e viviam pacificamente com os civilizados, nos 
aldeamentos. Os índios bravios eram aqueles que resistiam a 
presenya dos civilizados e criavam todo tipo de resistencia e 
obstáculos a expansao da colonizayao, da constru9ao de 
estradas de ferro etc. A rea9ao dos índios bravios dava-se 
pelo uso das armas, resultando em martes. O autor conclui 
afirmando que nunca tratara, indistintamente, das rela95es 
entre índios e civilizados, "mas sempre distinguiu os índios 
mansos sujeitos as nossas autoridades e os bravios, ao 
contrário, em contínuas luctas" .11 

Como realizar este projeto de integra9ao dos grupos 
bravíos? Aqui reside um dos núcleos de divergencia com os 
positivistas. O autor reconheceu que ocorria urna progressiva 
decadencia da catequese católica junto aos índios, 
principalmente nos primeiros anos do século XX. No entanto, 
Ihering defendeu a idéia de que o elemento religioso constituí 
um dos mecanismos mais fecundos para a transiyao da vida 
"selvagem" a civiliza9ao, e propos a catequese dos missioná
rios (Católicos). Para ele "o meio mais efficaz era o de con
fiar essas missoes a ordens religiosas e invocar o auxilio do 

10 
Id. ibid, p. 113. 

11 
Id. ibid, p. 118 
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'" Estado". 12 Este era exatamente um dos pontos mais criticados 
pelos positivistas. 

A questao de cotno agir frente aos índios bravíos foi 
colocada por Ihering da seguinte forma: "o criminoso deve 
punir-se no consenso de todos para seguranya colletiva ~ só o 
selvagem escapa aos dictames de justiva e devasta pro
priedades e trucida os seus inermes habitantes. ( ... ) Só os 
índios temo direito de matar sertanejos, 1nulheres e creanyas, 
sem levantar-se urna única autoridade para puni-los" . 11 .A pro
posta apresentada foi de que os órgaos públicos nao 
concedessem imunidade aos índios que matassern. 

Partindo destas pre1nissas, Ihering fez duras críti cas 
aos positivistas pela ausencia de análises 1nais profundas em 
relavao aos indígenas . Colocou en1 dúvida a eficiencia do 
"1nétodo fraternal" , por eles proposto, frente a ayao annada 
dos índios bravios. Dizia Ihering que Rondon, co1no positi
vista, nao era conseqüente com os príncípios de Co1nte, 
"visto como exclue o ensino religioso da catechese dos 
indígenas, quando na conhecida opiniao de Comte o espírito 
passa etn prirneiro logar pela phase theologica". i:i 

A crítica de Ihering concluiu que as propostas 
positivistas seriam inviáveis. "Nao pode1nos acreditar que 
esse programa positivista satisfaya as exigencias que u1na 
populavao tem o direito de reclamar de autoridades especia
es". 1 s 

12 . . 
Id. 1b1d , p. 123. 

13 
Id. ibid, p. 128. 

14 1 . . 
d. 1b1d, p. 125. 
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Após formular estas críticas, Ihering elaborou 
algumas · propostas que deno1ninou: "programa para 
tratamento dos indígenas do Brazil" . U1na das principais 
proposivües pa11e de urna tese polemica: "o elemento 
indígena desaparece do Brazil absorvido pela raya branca". O 
elemento indígena desaparecerá, diz o autor, e "a legislavao 
e administrayao pública devem-se inclinar perante esta livao 
da sciencia e da experiencia". 16 O índio nao tem potencialida
de para o trabalho produtivo. Para ele "os actuaes indios do 
Estado de Sao Paulo nao representarn u1n ele1nento de 
trabalho e de progresso. Co1no também nos outros Estados 
do Brazil, nao se pode esperar trabalho sério e continuado 
dos índios civilizados e como os Caingangs das regioes do 
sertao que habitam, parece que nao há outro meio, de que se 
possa lanvar mao, se nao o seu extermínio". 17 

Esta foi urna das principais teses defendidas e 
formuladas em forma de pro posta. O desenvolvimento e a 
colonizavao deveriam sobrepor-se a qualquer obstáculo. 
Estes, na medida em que surgissem, deveriam ser removidos. 
As outras propostas apresentadas giravam em torno da 
catequese dos indígenas, das relav5es entre os agentes do 
governo e os índios e da questao da responsabilidade dos 
índios perante seus atos etc. 

Estes sao alguns aspectos do pensamento do diretor 
do Museu Paulista, que nao eram exclusivamente seus. O 
próprio Ihering refere que, ao a.presentar seu texto polemico 

15 
Id. ibid, p. 126. 

16 
Id. ibid, p. 132. 

17 
IHERING, Von Hermann. A Antropología do Estado de Sao Paulo, p. 215. 
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~ na "Exposi9ao Universal de Sao Luiz", foi fortemente 
aplaudido. Havia, portanto, outros setores da sociedade que 
partilhavam de seus argumentos, principalmente os que esta
vam interessados nas riquezas naturais das áreas indígenas e 
nas próprias terras. Enquanto isto os positivistas buscavam 
fundamentar-se em argumentos das ciencias naturais como 
forma de contrapor-se aos partidários do "extermínio dos 
indios". Por essa razao sensibilizaram significativos setores da 
popula9ao brasileira e internacional, conseguindo impor o s~u 
projeto. E1n 191 O, criou-se, enfim, um órgao de PROTE<;AO 
aos índios, dentro dos princípios positivistas. 

2.4. Cria~ao e proposta do SPI 

A cria\:ao do SPI efetivou-se pelo decreto nº 8.072 
de 20 de junho de 191 O, no governo Nilo Pe9anha. A cria9ao 
do SPI ocorreu e1n 1neio as polemicas anteriormente 
pontuadas. Os conflitos internos (no Brasil) entre lhering do 
Museu Paulista, os positivistas e outros setores da sociedade 
brasileira, alén1 da pressao internacional sobre o governo, 
for\:aran1 a cria\:ao de u1n órgao de prote9ao aos índios.

18 

E111 1neio a estas pole1nicas nacionais e 
internacionais, envolvendo o próprio governo brasileiro, foi 
criado o SPI. "A cria9ao de u1na agencia oficial para assistir 
os indios, o ServÍ\:O de Prote\:ao aos Índios em 191 O teve 
origen1 nesses n1ovi1nentos de opiniao pública, estimulados e 

18 o próprio lhering faz referencia. embora nao concordando com a 

1nterpreta9ao dada por Fricz. membro e participante do Congresso Internacional de 
Americanistas em Viena em 1908. que fez várias denúncias sobre os massacres 
contra os povos indígenas no Brasil. As repercussóes foram muito fortes. (IHERIHG. 
v. H. A questao dos indios no Brasil. p. 130; CUNHA, M.C. Op. cit. p. 79.) 
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esclarecidos pela prega9ao de Rondon e seus seguidores ... ". 19 

O SPI ficou vinculado, em nível de governo Federal, 
ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, sendo 
que o seu primeiro diretor foi Candido Rondon. Este e sua 
equipe eram conhecedores dos problemas indígenas por 
terem atuado na instala9ao das linhas telegráficas no Mato 
Grosso e dali até a Amazonia. Nesse trabalho, mantiveram 
contatos com inúmeras tribos indígenas. 

Entre os vários aspectos definidos pelo SPI em suas 
diretrizes de a9ao, destacou-se o princípio de assegurar aos 
índios "seus costumes, sua alimentavao e seu modo de vida" . 
Um dos pontos básicos da proposta do SPI definiu os meios 
de proteyao as terras indígenas contra a a9ao dos "civiliza
dos". Além disso, definiram-se os princípios de "respeito as 
organizav5es internas das diversas tribos, sua independencia, 
seus hábitos e instituiv5es, nao intervindo para alterá-los 
senao com brandura e consultando sempre a vantade dos 
respectivos chef es". 20 

Esta orienta9ao legal tinha por fundamento o 
pressuposto positivista de que os indígenas deveriam ser 
protegidos e1n reservas próprias, longe da intervenvao da 
civilizavao, a fim de que pudessem, naturalmente, evoluir do 
estágio fetichista para o da civilizavao. Foi a esta convicvao 
que norteou a avao dos primeiros membros do SPI. 

A indica9ao de Ronden para dirigir o SPI foi 
justificada pelo Ministério da Agricultura, da Indústria e do 

19 
NIMUENDAJU, Kurt. Textos indigenistas. p. 15. As posiyóes contrárias a 

:;riayao do SPI foram silenciadas e prevaleceu a proposta dos positivistas. 

2° CUNHA. M. C. Op. cit. p. 79. 
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" Comércio, ao qua) estava vinculado, com os seguintes 
argumentos: " o governo da República deliberou 
empreender que é a consagrayao formal da conduta 
humanitária, generosa, que tanto vos recomendou no trato 
com o indígena, na longa e heróica jornada que realizastes, 
em zonas até entao vedadas aos mais audaciosos 
exploradores" .2 1 

No discurso de inaugura~ao do SPI, Rondon reafir
mou sua op~ao apaixonada pela causa indígena. A motivayao 
deste entusiasmo estava na possibilidade de "restituir aos 
descendentes dos primeiros habitantes do Brasil, a pátria de 
que foram expelidos a ferro e fogo" .22 Rondon opos-se aos 
preconceitos raciais em voga e afirmou ser necessário o 
respeito as rayas que constituem o povo brasileiro, dentre 
elas, a indígena. 

3. A ATUACÁO DO SERVICO DE PROTECÁO AO 
iNDIO 

U ma das primeiras a~oes do SPI f oi pacificar 
algumas tribos indígenas e demarcar as terras ocupadas pelos 
índios com o consentimento dos mesmos. "O SPI procurou 
entendimento com os Estados para que f ossem discriminadas 
as terras dos índios, separando-as das terras devolutas, que 
passaram a pertencer aos Estados com o Regime Republica-

21 
ROSSATO, M. & SILVA, Ediana (Orgs.). fndios no Su/ do Brasil, p. 16. 

22 
Id. ibid, p. 16. 
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no". 23 

A atua9ao do SPI nao se deu de forma homogenea 
em todo o país, em conseqüencia da própria diversidade das 
tribos indígenas e dos diferentes níveis de integrayao e de 
relayoes destes com a sociedade. O SPI imprimiu novas 
táticas para a atrayao dos grupos que ainda nao tinham sido 
"pacificadas" e implementou também políticas de preservayao 
cultural e territorial dos grupos já aldeados e pacificados. 

Inicialmente, sob a coordena9ao de Rondan, buscou 
equacionar o problema dos grupos indígenas que ainda nao 
tinham sido "pacificados". Isto ocorreu através da criayao de 
"núcleos de atra9ao", com o apoio de equipes treinadas, 
contando, inclusive, com a participayao de indígenas já 
pacificados. O objetivo era atrair estes grupos para os novos 
núcleos a fim de pacificá-los, sem o uso da violencia. Este 
procedí mento opunha-se as "guerras de extermínio 11

, en tao 
em voga. Desta proposta nasceu o célebre lema da Comissao 
Rondan: "morrer se preciso for, matar nunca". 

Na compreensao dos positivistas, era obriga9ao do 
Estado oferecer condi95es para que os pavos indígenas 
evoluíssem progressivamente, até chegar ao estágio superior 
da civilizayao e, dessa forma, "integrarem-se a nayao". Para 
tanto, o SPI deveria: · a) demarcar as terras indígenas: b) 
protege-los dos invasores e defende-los da violencia dos 
exploradores: e) ensinar-lhes técnicas de cultivo e 

23 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO (RS). Comissao Parlamentar 

de Jnquérito. fl . 318. No ano de 1967 foi instalada na Assembléia Legislativa do RS 
urna CPI com objetivo de "Apurar a situac;:ao em que se encontramos Indios do toldo 
de Nonoai e os chamados colonos sem terra". No documento final da CPI constam 
documentos. depoimentos, relatórios etc. As citac;:Oes referentes a CPI seguirao, no 
presente texto. o seguinte esquema: os documentos, os depoimentos e relatórios 
serao apresentados com sua paginac;:ao própria e, em seguida as referencias gerais 
da CPI , citadas em folhas. 
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administra<;ao de seus bens~ d) socorre-los nas doen<;as~ e) 
educar formalmente os índios mais integrados a fim de que 
aprendessem novos oficios. 

Na verdade, o SPI atuou na pacificayao dos grupos 
indígenas hostis e na delimitac;ao dos territórios dos que já 
estavam aldeados, tendo como preocupac;ao básica a 
harmonizac;ao das relav5es coma sociedade liberando, dessa 
forma, parte dos territórios para a coloniza<;ao. O projeto e 
a prática do SPI esbararram no problema do que fazer após 
a pacifica<;ao dos grupos. Segundo Ribeiro, a questao era de 
"como dirigí-los pelos caminhos da civiliza<;ao, preservando 
o vigor fisico e a alegria de um viver que a existencia tribal 
independente lhes proporcionava, malgrado todo o atraso de 
seus processos de garantir a subsistencia? Como encami
nhá-los a nova vida que terao de viver? Ensinar-lhes a 
plantar, quando eles, em muitos casos, tinham roc;as maiores 
e melhores que as do Posto? Ensiná-los a vestir-se? Mas 
como dar-lhes roupas depois que aprendessem a usá-las?". 24 

Na medida em que ocorreu a pacificayao, os grupos 
hostis deixaram de representar um perigo para os civilizados 
e, por isso, deixaram também de ser motivo para reclamac;oes 
de embaixadas estrangeiras no Brasil, de colonos, de 
empresas colonizadoras etc. Em vista disso, o governo 
federal investiu no órgao, nos seus pri1neiros anos de funcio
namento reduzindo nos anos seguintes o orc;amento. Co1n ex
cessao dos tres primeiros anos, o SPI viveu se1npre urna 
situa<;ao de instabilidade orc;amentária e de recursos hu1na
nos. Em conseqüencia disso, desenvolveu um trabalho muito 
irregular. 

24 
RIBEIRO, Darcy. Os Indios e a civiliza9ao, p. 186-187. 
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A partir de 1914, sofreu restric;oes no oryamento na 
ordem de 60%. O governo justificou este procedimento pelas 
dificuldades económicas. Semente em 1925 foram investidos 
mais recursos que porém, voltaram a decair a partir de 1930, 
exatamente no período em que o órgao havia conseguido 
pacificar dezenas de tribos e instalar noventa e sete postos de 
atendimeto, em várias regioes do interior. 

Nos vinte anos que se seguiram, o SPI esteve 
sempre com um on;amento deficitário em rela<;ao as suas 
necessidades. Soma-se a isto, a remoc;ao de vários oficiais e 
funcionários do órgao que possuíam experiencia de trabalho 
junto aos indígenas. Além do problema orc;amentário e de 
recursos humanos, o SPI passou por tres ministérios 
diferentes, semente no primeiro Governo Vargas (1930-
1945}, tendo sua legislayao alterada por diversas vezes. Foi 
um dos períodos de maior decadencia e desorganizac;ao do 
órgao. 

Em 1949, Rondon fez um balanvo da atua9ao do 
SPI e concluí que "a integravao do indígena na sociedade 
cria-lhe graves problemas de desajustamento, pois ao 
abandonar sua cultura tribal e passar para o estado da 
civilizavao, em vez de constituir um progresso, representa 
urna forma de pauperamento, o sacríficio de um modo mais 
genuíno de ser homem. "25 Rondon avaliou críticamente a prá
tica do SPI e prop6s que, ao invés da nacionalizavao do 
indígena, o que deveria ser feíto era a preserva<;ao da cultura, 
"urna forma legítima de expressao da natureza humana". 

Se o SPI obteve bons resultados em relac;ao ao 
contato com os grupos indígenas arredios, o mesmo nao se 

25 
GAGLIARDI, J . M. O indígena e a República , p. 281 . 
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pode dizer em relayaO a proteyao desses grupos. Conforme 
relatos de pesquisadores, após a euforia da pacificayao, 
surgiram surtos de doenyas contagiosas que levaram ao 
extermínio grande parte dos grupos pacificados. A contra
diyao entre pacificayao e proteyao acompanhou a trajetória 
histórica do órgao. 

No final da década de cinqüenta e início dos anos 
sessenta, o SPI foi acusado de urna série de crimes, inclusive 
de corrupyao. Funcionários intermediavam o roubo de 
madeira, a explorayao de riquezas das reservas,. o desvío de 
verbas, os crimes contra indígenas, legitimando, inclusive, a 
expropriavao das terras demarcadas. Aumentou, também, o 
empreguismo e o uso do órgao para fins particulares. Tudo 
isto levou a urna progressiva desmoralizavao do órgao frente 
a opiniao pública nacional e internacional. Em meio as denún
cias de corrup<;ao, o SPI foi extinto e, em seu lugar, foi cria
da a Funda9ao Nacional do Índio, em 5 de dezembro de 
1967. 

3.1. A atua~ao do SPI no Rio Grande do Sul 

O SPI desenvolveu no Rio Grande do Sul um estilo 
muito próprio de trabalho por duas razoes básicas: a) os 
líderes do Partido Republicano rio-grandense, que tomaram 
o poder no Estado após a proclama9ao e a consolida<;ao da 
República, eram de inspira<;ao positivista e, por essa razao, 
profundamente identificados com os princípios comtianos da 
evoluyao social e da ordem política. Estes princípios 
orientaram os positivistas na elaboraravao de urna política 
indigenista que resultou na cria<;ao do SPI~ b) no Estado os 
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índios já estavam pacificados e viviam em aldeamentos desde 
o final da primeira metade do século passado. 

Estas duas razoes sao importantes para se 
compreender o tratamento dado pelos órgaos públicos aos 
indígenas no Estado. O fato de os índios viverem em 
aldeamentos dispensou o trabalho de pacifica9ao, um dos 
grandes desafios do SPI em outros Estados. Por outro lado, 
os vínculos teóricos, políticos e ideológicos, existentes entre 
os agentes do SPI e os líderes políticos no Governo Esta
dual, dispensaram urna ayao mais extensiva e imediata do 
SPI sobre os aldeamentos. Quem desempenhou, em parte, 
este papel foi o próprio governo do Estado. 

Urna das primeiras medidas, tomadas imediatamente 
após a cria<;ao do SPI, foi a demarca<;ao das terras. Este 
trabalho, no Río Grande do Sul, foi realizado, basi~amente, 
pela Diretoria de Terras e Colonizayao. Segundo Isr<i;el 
.F arrapo Pinheiro, representante do Instituto Gaúcho de 
Reforma Agrária (IGRA), em depoimento a Comissao Parla
mentar de Inquérito sobre o arrendamento das terras indí
genas, "as terras do toldo de Nonoai foram demarcadas em 
1911, pela Diretoria de Terras e Coloniza9ao, da Secretaria 
de Viayao e Obras Públicas do Estado. ( .. .) O toldo de 
Nonoai esteve sob a administrayao do Estado até 1941, ano 
em que o SPI resolveu assumir a dire9ao dos maiores toldos 
do Rio Grande do Sul" .26 Até 1941, O SPI somente atendía 
ao Posto Indígena do Ligeiro e, a partir daí, ampliou sua ayao 
para as reservas mais extensas no Estado.27 

26 Parecer do Relator da CPI sobre as terras indígenas, Deputado Plinio Dutra, 
p. 1-2, in: CPI, op. cit. fls. 238-239. O parecer do relator condensou os principais 
depoimentos e documentos apresentados durante as investiga90es. 

27 
ldem. p. 20, in: CPI, fl. 253. 
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A proposta de estender a ac;ao do SPI para outras 
reservas foi elaborada pela Secretaria da Agricultura do 
Estado em 28 de marc;o de 1941 . Considerando que, neste 
período, o Estado do Rio Grande do Sul estava sob a inter
venc;ao federal, a proposta foi implementada sem maiores dis
c~ss?~s. Um dos itens da proposta estabeleceu que os fun
c1onanos do SPI poderiam extrair madeira das áreas para a 
construc;ao de suas casas. Segundo o parecer do relator da 
CPI, esta medida efetivou a espoliac;ao da madeira das 
reservas. Diz o relator que, "consumada a espoliac;ao, em 
segredo, o Estado assume o falso título de proprietário e poe 
em execuc;ao tenebroso processo de extermínio dos 
indígenas" . 28 

Na medida em que o SPI passou a atuar diretamente 
sobre as maiores reservas no Estado, agravou-se a 
explorac;ao da 1nadeira e das próprias terras indígenas. Em 
rela9ao a madeira, as reservas constituíam-se, na década de 
quar~nta, em grandes potenciais. Face a pressao da 
coloruza9ao e dos interesses de inúmeras empresas madeirei
ras, instaladas na regiao, o potencial da madeira, particular
mente do pinheiro araucária, foi sendo destruído. 

O depoimento a CPI do representante do IGRA, 
Israel F. Pinheiro, deixou claro que, após o SPI assu1nir a 
administracao de várias reservas, o roubo da madeira 
aumentou. " ... a partir de 1941 foram vendidas 1nadeiras 
naquela área (Nonoai) especialmente pinheiros, por parte do 
SPI, que, em processos existentes no IGRA, como o de nº 
1819/41, existem correspondencias aos Diretores do SPI 
pedindo que aquele Servico se abstivesse de vender madeira~ 
naquela área e destacando que tais vendas dao 1notivos de 

28 . 
ldem. p. 20, in : CPI, fls.253-254. 

- 154 -

abusos e co1n grandes prejuízos para o patrimonio 
1 " ">9 fl oresta .. .. -

Nu1n telegrama, datado de 11 de fevereiro de 1965, 
dirigido pelo Diretor do IGRA, Fernando Gon9alves, ao 
presidente do SPI, denunciava-se a corrup9ao da 1nadeira. 
Diz o telegra1na "reitero a comunica9ao feita a esse Servic;o 
no Río, referente ao roubo de madeira do toldo de Nonoai . 
A Brigada Militar apreendeu aproximadamente oitocentas 
toras de pinheiros. Informo ainda que recebi co1nunicac;ao 
sobre o incendio possivelmente criminoso, danificou aproxi
madamente mil e duzentos pinheiros". 30 

Em depoimento a CPI, Júlio Reneir Gasparetto, 
comerciante de Passo Fundo, confirmou que ganhara urna 
concorrencia pública para derrubar madeiras da reserva de 
Nonoai. Na ocasiao do depoimento, já havia pago parte do 
valor ao SPI. Disse que "retirou da área 1.400 pinheiros que 
corresponde a menos da metada do que havia adquirido em 
con correncia ... ". Por duas vezes, ele teve de suspender a 
derrubada por interven9ao da Secretaria de Seguran9a 
Pública do Rio Grande do Sul e do Ministério da Agricultura. 
No entanto, os pinheiros continuaram sendo derrubados.31 

O Secretário de Seguran9a do Estado, W aschington 
Bermudez, após a visita que fez a reserva de Nonoai, em 
1965, afirmou que, na referida área, havia "pessoas com 
1nonopólio sobre os pinheirais ditos "desvitalizados", que 
aliam essa condic;ao com a de autoridades do SPI. Nesse 

29 
Oepoimento de Israel M . Pinheiro p. 3, in: CPI, Op. cit. 

30 
Jornal Diário de Noticias de 11102/1965 e Zero Hora de 11 /02/65, p. 7. 

31 
Depoimento de Júlio Reneir Gasparetto, in: CPI , fls 207-208. 
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cas~, aliás se encontra o deiegado do SPI naquele setor e que 
hav1a ganho concorrencia para explorar os pinheirais" . 32 

. . A importancia do fato, envolvendo a explora<;ao 
1ntens1va de madeira das reservas, nao é um problema em si 
rnesm?·. A ?est~i9ao das matas, principalmente do pinheiro 
araucana, 1mphca a destrui.;ao de parte da própria cultura 
Kaingáng, além dos problemas ecológicos e de conflitos entre 
o~ próprios índios, visto que os madeireiros sempre se 
ahavam a alguns índios para a explora.;ao das madeiras. 

Concomitantemente a retirada da madeira o SPI foi 
oficializando a entrada de colonos nas rese~as . Este 
processo, que se intensificou nos anos cinqüenta e sessenta 
deu origem a própria Comissao Parlamentar de Inquérito n~ 
~sse~bléia Legislativa do Estado, instaurada para "apurar a 
s1tua9ao em que se encontram os índios do toldo de Nonoai 
e os chamados 'sem terra"'. Foi esta a finalidade básica de sua 
instaura9ao. 

O problema da intrusao de colonos está vinculada ao 
segundo elemento, apontado anteriormente. A partir do 
1nomento em que o SPI passou a administrar várias reservas 
( l 94 l ), a expropria9ao de terras indígenas intensificou-se. 
U1na das 1naiores i~~estidas deu-se pela a.;ao do próprio 
govemo estadual, leg1t1mado pelo SPI, que reduziu a reserva 
de Nonoai em mais de 50%, para constituir o Parque 
Floresta!. O mesmo processo ocorreu com outras áreas 
principalmente na década de sessenta, no Governo Brizo la.' 

A tabela, a seguir. apresenta os dados básicos sobre 
as reservas, co1n destaque ao ano em que foram deinarcadas 

' 

32 
Jornal O Oia Porto Alegre. 11108/1965, p. 02. 
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a área inicial e a área existente em 1963. A CPI fez um 
levantamento sobre a extensao das reservas. Os últimos 
dados existentes, ainda no tempo de atua9ao do SPI, sao de 
1963. Neste ano, o SPI administrava 4 reservas (Nonoai, 
Ligeiro, Cacique Doble e Guarita), totalizando mais de 
40. 000 ha. As demais áreas permaneceram sob a admi
nistra9ao do govemo do Rio Grande do Sul (Inhacorá, 
Ventarra, Carreteiro e Votouro Kaingáng e Guarani) .33 

N orne/reserva f\no-dernarca9ao Área original Área ern 1963 

Ventarra 1911 733 ha 533 ha 

Case iros 1911 l.003 ha extinta 

Nonoai 1911-1912 34.908 ha 14.910 ha 

Serrinha 1911 11.950 ha extinta 

Cacique Doble 1910 5.405 ha 5.405 ha 

Votouro (kain) 1918 3.014 ha 1.440 ha 

Votouro (Guar) 1934 741 ha 280 ha 

lhnacorá 1921 5.859 ha l.060 ha 

Carreteiro 1911 601 ha 601 ha 

Ligeiro 1911 4.552 ha 4.552 ha 

Guari ta 1912 23.183 ha 23.183 ha 

Fonte: SIMONIAN, 1980 e dados da Procuradoria da 
República p. 16-22, in: CPI, tls 273-278. 

33 
Dados dados da Procuradoria da República, p. 16-22, in: CPI, fls 272-278. 
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CONSIDERACÓES CONCLUSIV AS 

Procurou-se neste texto analisar alguns aspectos em 
torno da criayao do SPI, com destaque aos seus princípios 
fundamentais e a atuavao do órgao desde sua criavao até sua 
extinvao em 1967. O SPI foi criado num contexto de 
expansao da coloniza9ao em várias regioes do país. Este 
processo provocou muitos conflitos envolvendo fazendeiros, 
colonos, empresas colonizadoras, o Estado e os índios. Como 
forma de pacificar estas rela9oes conflitivas e também de 
pacificar os grupos indígenas que ainda nao tinham tido 
contato com os brancos, foi criado o SPI . 

, . A cria9ao de um órgao federal de Protevao aos 
Indios foi resultante de fortes embates ideológicos, visto que 
a interpreta9ao dos conflitos, envolvendo os indígenas, nao 
era homogenea. Nas primeiras décadas do regime 
republicano, consolidaram-se, pelo menos, duas grandes 
correntes de pensamento em tomo da problemática indígena. 
Urna das posivoes, representada por Von Ihering, nao vislum
brava possibilidades de sobrevivencia para os povos 
indígenas, em conseqüencia da superioridade da cultura 
branca e da progressiva dominavao económica e cultural dos 
"civilizados". Diante disso propos, para o caso dos índios 
"bravíos", o uso da forva armada, no sentido de "amansá-los" 
ou, em caso de resitencia, de exterminá-los. A outra posivao, 
representada pelos positivistas, propunha a utilizavao de 
novos métodos para pacificar os índios bravios e o estabe
lecimento de áreas específicas para os povos indígenas, que 
teriam, assim, as condivoes necessárias para evoluir ao está
gio da "civilizayao". 

Estas duas posivoes orientaram os debates em tomo 
da questao indígena no início do século XX. Elas apresentam 
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pontos inconciliáveis, particulannente no tratamento a ser 
dado aos indígenas bravios. No entanto, o objetivo último da 
política indigenista nao diverge muito. Ambas as posiy6es 
concebiam a transivao do indígena de um estágio "inferior" 
ou "fetichista" para a civilizavao, ou seja, a integravao a 
sociedade. Nos meios para se chegar a este estágio é que 
residia a diferenya básica entre a proposta de Ihering e a dos 
positivistas. 

O SPI foi criado sob a inspiravao desta segunda 
corrente. Por essa razao, o órgao tratou de pacificar algumas 
tribos, incentivar a de1narcavao dos territórios indígenas e 
harmonizar as relavoes entre os vários segmentos sociais. 
Desta proposta nasceu o leina de Rondon e do SPI: "morrer 
se preciso for, matar nunca". 

No Rio Grande do Sul, o SPI atuou, nu1n primeiro 
momento, na reserva do · Ligeiro, ampliando, somente nos 
anos quarenta, sua avao sobre outras áreas. Neste processo, 
foi-se consolidando urna prática "protecionista", no sentido 
"paternalista" . Co1no forma de protege-los, o SPI tratou-os 
co1no seres de menoridade, controlando, desse modo, 
iniciativas que pudesse1n conduzir a autonomia. Em conse
qüencia.dessa metodologia, criou-se u1na profunda dependen
cia política e econ61nica que ainda está viva e presente no 
cotidiano das reservas. Somente nos últimos anos é que se 
desencadeou um processo de ruptura dessa dependencia. 

Se, nos primeiros anos de atuayao, o SPI i1nprirniu · 
um caráter 1nais "hu1nanista" no trato das questoes indígenas, 
progressiva1nente foi se distanciando dos princípios 
orientadores da sua criayao. De u1n órgao de Protevao, o SPI 
passou a intermediar a exploravao de 1nadeira e de riquezas 
naturais das reservas, envolvendo-se e1n cri1nes e legiti1nando 
a expropriavao dos territórios indígenas. E1n rneio a 
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inúmeras criticas e a denúncias de corrup9ao, veiculadas pela 
imprensa nacional e internacional, o SPI foi extinto em ,I 967 
e, em seu lugar, foi criada a Funda9ao Nacional do Indio 
(FUNAI). 
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AS TRANSFORMACÓES NA AGRICULTURA E AS 
TERRAS INDÍGENAS 

Joao Carlos Tedesco1 

Telmo Marcon 

l. CONSIDERACÓES INTRODUTÓRIAS 

O presente texto objetiva analisar alguns elementos 
históricos e sociológicos na tentativa de contribuir para a 
compreensao do processo reestruturador das formas e das 
relavoes de produ~ao da agricultura brasileira, nas últimas 
décadas, e sua implica9ao direta no espa90 social das reservas 
indígenas no Sul do Brasil. Para tanto, buscar-se-á delinear, 
de urna forma crítica, algumas diretrizes norteadoras do 
modelo desenvolvimentista de organizavao sócio-economica 
implementado no Brasil, no sentido de se perceber qual a 
dinamica que passa a organizar o processo produtivo rural 
( seus agentes e suas políticas) e sua extensa.o, geradora de 
profundos conflitos, junto as reservas indígenas, 
principalmente o caso de Nonoai no Rio Grande do Sul. 

Para dimensionar a análise, urna das preocupavoes 
situa-se ao ·nível metodológico, ou seja, de como abarcar a 
problemática indígena, ou, mais precisamente, seus conflitos 
e movimentos que emergiram no final dos anos setenta, 
inserida num processo macroestrutural de relavoes 

1 Mestre em Sociología Rural pela Univerisade Federal do Río Grande do 

Sul, professor da Universidade de Passo Fundo e pesquísador no projeto de urbaniza-
9ao. 



económicas e políticas. Para a apreensao <leste processo, tor
na-se necessário construir referenciais de análise que deem 
conta de urna dupla perspectiva: os fatores imediatos da pro
blemática em questao e os elementos estruturais que se 
presume estarem a ela vinculados. Des ta forma, entende-se 
que urna abordagem conjuntural pressupoe a conjugac;ao de 
fatores histórico-estruturais a ela, dinamicamente, 
imbricados. 

Este pressuposto metodológico pode ser traduzido, 
para o estudo do presente tema, em duas dimensoes: 

a) a compreensao das mudanyas nas reservas e no 
modo de ser indígena, em última instancia, na forma de 
apropriayao do espayo agrário no Estado e na regiao onde 
estao localizadas as reservas atuais. Decorrente desta 
dimensao estrutural, situam-se o projeto de aldeamento no 
século XIX e a organiza9ao das reservas no século XX, 
principalmente a consolida~ao da coloniza~ao nas proxi
midades das reservas. Desta forma, os indígenas passam a 
conviver, de forma mais intensa, com os colonos, 
incorporando-se progressivamente as atividades agrícolas dos 
colonos e, ªº mesmo tempo, integrando-se a agricultura de 
mercado. 

b) as implicayoes das políticas para o setor agrícola 
nas últimas décadas. Dentro do modelo de desenvolvimento 
agrícola recente, cabe ressaltar o projeto desenvolvimentista 
e as implica~oes para os índios, na medida em que o projeto 
modernizante torna-se o modelo implementado pelo Servi~o 
de Proteyao aos Índios - SPI - e pela Fundavao Nacional do 
Índio - FUNAI. 

O presente texto centrará sua análise na segunda 
dimensao, pressupondo, contudo, a primeira, que os textos 
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anteriores, se nao esgota1n, ao menos contemplam. Nesta 
perspectiva, o texto situa, primeiramente, alguns aspectos 
pertinentes ao modelo desenvolvimentista, a forma de organi
zavao da produvao, e as forvas interessadas em implementar 
este modelo. Posteriormente a análise centra-se no projeto de 
modernizavao das reservas indígenas e nos seus impactos só
cio-economicos e ambientais, particularmente na reserva de 
Nonoai. Entram em questao os órgaos governamentais que 
desenvolvem atividades junto aos indígenas, enquanto agen
tes implementadores do projeto modernizante que traz 
implicavoes ao nível das relavoes de trabalho e de produ~ao, 
e no arrendamento das terras indígenas. A partir de entao, 
apontam-se algumas razoes que agravaram as tensoes sociais 
entre índios e colonos, no final dos anos setenta, resultando 
em vários conflitos que deram origem aos movimentos indí
genas. 

2. APONTAMENTOS ACERCA DA (RE)ESTRUTU
RA(:ÁO DO AGRO-BRASILEIRO NAS , 

DECADAS DE 60 e 70 

2. t. O pro jeto desenvolvimentista 

Após o primeiro conflito mundial, acorre a 
decolagem do processo industrializante do Brasil, favorecido, 
entre outro, por um contexto conjuntural de dificuldade de 
itnportar produtos industrializados, pela ociosidade de capital 
provocada pela crise do café e pelo crescente mercado 
interno. 

' 
E, contudo, após a década de 1930, co1n o rearranjo 

no cenário político-económico (interesses latifundiário -
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exportador/urbano-industrial) que se criam as condi95es que 
impulsionaram o processo de industrializavao. Porém, 1nesmo 
com urna retórica económica e cultural nacionalista 
(ideología fundamentada na autonomia, principalmente 
económica, com forte base industrial), os vários séculos de 
mentalidade colonial e de dependencia, bem como o jogo de 
interesses e as pressoes internacionais, sornados aos 
interesses económicos tradicionais, criaram dificuldades para 
a consolidayao do processo de industrializavao. 

A alternativa de desenvolvimento industrial, mesrno 
em meio a altos e baixos, processada via modelo de 
substitui9ao de importa96es,3 isto é, de urna forma gradual e 
sistemática (primeiramente bens nao duráveis, posteriormente 
de capital e de insumos básicos), implementaría a produ9ao 
interna do que era importado do exterior.4 Os Estados de Sao 
Paulo e Rio de Janeiro, por serem os maiores centros 
consumidores, por deterem um maior volume de excedente 
de capital, oriundo em grande parte do café, hegemonizaram 
o espac;o económico e assumiram a lideranc;a industrial do 
modelo que estava sendo implementado. 

A década de 50 caracterizou-se pela consolidac;ao da 
segunda fase do processo de substitui9ao de importavoes: a 
dos bens de consumo duráveis. A implantac;ao/internalizac;ao 
da indústria automobilística, seguida da indústria de 
eletrodomésticos e de eletroeletronica formalizam, 
impulsionam e dinamizam essa fase. Esse processo "exige 

3 Ver WERNER, B. A industrializay§o e o desenvolvimento económico do 

Brasil, 1985. 

4 Urna análise brilhante sobre o processo que levou a estratégia de substitui9ao 

de importavoes é apresentada por PREBSH, Raul. O desenvolvimento da América 
Latina e seus principais problemas, 1965. 
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volume de capital, tecnologia avan9ada, mao-de-obra espe
cializada, produvao em escala, capacidad e gerencial ( .. . ), 
concentrac;ao espacial e pessoal da propriedade, da riqueza, 
do capital e da renda". 5 Decorrente desse processo, nao é de 
estranhar o fato de que, na metade da década de 70, tres 
quartos da capacidade instalada do parque industrial 
brasileiro correspondía a empresas de capital estrangeiro e 
cerca de 90o/o de toda a tecnología empregada no setor de 
bens de capital era estrangeira. 

Esse modelo de industrializavao de tipo capitalista, 
de cunho nacionalista, mas, ao mesmo tempo, associado ao 
capital estrangeiro, produziu-se com o desenvolvimentismo. 
Nesse processo houve urna parcial ruptura do sistema 
agrícola e comercial sob a direc;ao do capital industrial que 
atingiu seu ápice no Programa de Metas ( 1956-1960). O 
mesmo visava a associar progresso material a bem-estar 
coletivo, investimentos produtivos a elevavao geral do nível 
de vida: identificava desenvolvimento com industrializac;ao, 
1nodernizac;ao e maquina9ao, buscava acionar o aparelho 
estatal a serviyo da industrializayao, materializando em cinco 
o que era projetado para cinqüenta anos. 6 

5 
BRUM. Argerniro. O desenvolvimento económico brasi/eiro, p. 54. 

6 
IANNI, 1989. O próprio Juscelino dizia. na época. que industrializar "é urna 

condit;ao de vida, urna necessidade, urna racionalidade de comportamento económico 
particular do capitalismo, um estado de espirito propicio ao desenvolvimento". Estao 
explícitos, aí, os desejos e aspí~ da concep9ao burguesa da existéncia. ou seja , 
um estado de espirito adequado ao desenvolvimento. nem que seja com sacrificio 
{encanado como sinOnirno de reden9ao), poupanva forvada, absten9ao a consumir, 
bem aos moldes dos teóricos da economia burguesa. Nesse periodo, a opiniao 
pública foi aguc;:ada e criou-se a mentalidade do desenvolvimento do grande país. 
Esses elementos mistificadores contribulram para legitimar o modelo, originando-se. 
assim. os "engenheiros sociais" ou "soldados" do desenvolvimento. Para urna análise 
do pensarnento governamental do periodo, ver OLIVEIRA, Juescelino K. A 
lndustrializafáo: bata/ha pela própria sobrevivéncia da nacionalidade, 1958. 
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O dina1nisrno desenfreado e contraditório, no 
sentido de recuperar distancias económicas e tecnológicas, 
próprio da concepyao desenvolvi1nentista, nao impós 
.objeyoes aos interesses e pressoes do capitalismo 
internacional e da burguesía nacional associada ao capital 
estrangeiro, criando, assin1, u1na profunda desnacionalizayao 
da econo1nia do país. 7 Desse modo, "o capital estrangeiro 
assu1ne o co1nando do processo de in~ustrializayao do Brasil. 
Os países de orige1n, onde estao as matrizes, se reservam a 
produc;ao de bens de capital (máquinas e equipamentos ), a 
tecnologia e o dornínio financeiro, através de bancos 
intemacionais, já que, dentro da nova estratégia, a economía, 
principalmente nos países periféricos, será, cada vez mais, 
1novida a crédito exte1110. Esses tres elementos sao decisivos 
para o controle hegemónico da economía mundial pelos 
países centrais"x 

Essa rearticulavao do setor industrial com o capital 
externo, regado de concessoes e dólares, promoveu a 
concentrac;ao e centralizac;ao do capital, enquanto elementos 
indispensáveis ao progresso, compatibilizando moderniza<;ao 
e dependencia, englobados ambos na dinamica do 
desenvolvi1nento industrial. 

Cu1npre saber se a burguesía nacional via com bons 
olhos esse dina1nis1no da vinculayao ao capital int~rnacional. 
Prin1eira1nente, é necessário ter presente que a empresa 
estrangeira tatnbétn é privada, estando, destarte, vinculada a 

7 IANNI. O. Estado e Capitalismo. 1989. Essa articulayAo promoveu urna série 
de análises soba ótica da teoría da dependéncia. Ver, nesse sentido, CARDOSO, F. 
O modelo político brasileira . 1972 e CARDOSO. F. H. & FALETO. E. Dependéncia 
y desarrollo em america Latina. 1969. 

8 BRUM, A. op. cit. p. 61. 
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ideología do liberalistno económico. o apoio a indústria 
estrangeira acorre na tentativa de ampliar a margem de 
manobra nas negociayoes co1n subsidiárias multinacionais. É 
bem verdade que, nesse processo, está em jogo a luta pelo 
espayo económico e a apropriavao da mais-valia bem como 
as técnicas de capitalizavao.9 Em síntese, o que estava impor
tando realmente no processo era a círculayao do capital. 
"Concretamente, há um esforc;o de retenyao do excedente 
económico no interior do mercado nacional, ao mesmo 
te1npo que há capitalistas (individuais ou nao) interessados na 
atrac;ao de capitais externos. A ambigüidade das orientayoes 
do nacionalismo sao as ambigüidades das orientay5es na cir
culac;ao do capital"- 10 

Os ideólogos do desenvolvimentismo absorveram a 
divisao internacional do trabalho. Se o impacto da 
concentravao/centraliza<;ao de capital fosse promotor do 
desenvolvimento económico e tecnológico do país, era bem 
aceito por um grande grupo representativo do capital . Essa 
posi<;ao, contrária a xenofobia, . era intrínseca a própria 
industrializayao do país. O desenvolvimentismo assumiu-a, 
até como forma harmonizadora das desigualdades e das 
contradiv5es sociais. Em linhas gerais, o conteúdo histórico
estrutural do desenvolvimentismo, foi, antes de tudo, urna 
ideología da transiyao, da consolidayao da burguesía 
industrial, acoplada, funcionalmente, a outros setores 
(agricultura e financeiro), inserida numa dimensao da raciona
lidade do processo produtivo e social sob a dinamica da 
1náquina e do consumo, implicando a promovao da moder- · 
nizac;ao das condivoes de vida e urna mobilidade social 
contínua e expressiva que simbolizava "progresso" e bem-

9 SINGER . Paul. A crise do milagre, 1976. 

1º IANNI, O. op. cit. p. 102. 
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estar social. 

, 

E itnportante ressaltar, e1n nivel de rela~oes de 
classe, que, em meio a onda industrializante, a burguesia 
industrial nao foi na totalidade hegemónica. Os rumos e os 
limites do sistema económico e político nacional e a 
internacionalizavao obrigaram a recomposivao de forvas no 
interior da classe do1ninante e dirigente. A burguesia agrária 
também se co1npro1nete co1n a burguesía internacional. 
Mesmo nao sendo ho1nogenea ( e1n termos de vínculo ao 
mercado externo e interno), a sua estrutura económica e sua 
incorporavao econó1nica ocorre1n sob a racionalidade 
capitalista, produzindo para o 1nercado externo, identificada, 
portanto com as transfonna~oes estruturais da econo1nia 
como um todo. O perfil da classe económica e dirigente é 
resultante de pactos e reordenavoes sucessivas com outras 
classes, assenhorando-se em detenninadas situavoes do 
aparelho estatal. Estava 1nuito presente a idéia (mesmo em 
meio ao liberalismo econótnico) de que o progresso e o 
engrandecimento do país se daría pelo constante apelo a 
1nediavao estatal (1nes1no que, e1n determinadas situavoes, 
apenas para estabelecer as regras, nao para jogar). 

, 

E nessa di1nensao de correlavoes de fon;as, de 
reordenac;oes das classes, sob a tnediavao estatal, que a 
política desenvolvi1nentista cotneya a redefinir-se. O intenso 
rit1no de industrializa~ao passa a requerer investi1nentos en1 
infra-estrutura (transporte, energía elétrica, etc), o que, de 
certa fonna, o n1odelo de substituiyao de i1nporta\:oes nao 
contemplava, abrigando o país a irnportá-los. 

A produ\:aO de bens destinados ao n1ercado externo 
nao estava sendo correlata con1 o valor das i1npo1iac;ocs. A 
deteriorayao nos tennos de troca. intensificada no inicio da 
década de 60, a di1ninui\:aO do consun10 interno forc;ado con1 
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a reduc;ao dos ganhos reais dos trabalhadores urbanos, a 
crescente dependencia de volutnes de etnpréstimos externos 
e a elevac;ao constante dos índices inflacionários promoveram 
u1na profunda tensao sociaL alérn ta1nbé1n de prornoverem u
rna profunda distancia entre as classes e regioes no país, 
criando. assitn. utn arnbiente de tensao e contradic;ao, ati
vando a 1nobilidade social de ambas as classes sociais, o que 
cultninou no golpe das fon;as conservadoras de 1964. A 
partir daí, reditnensiona-se un1a nova ordetn política, que 
fortaleceu a alianc;a entre a burguesía nacional (industrial 
aliada ao altivo DNOCS - Departamento Nacional de Obras 
Contra a Seca) e o capital estrangeiro, acelerando profun
da1nente o processo de internacionaliza\:ªº da econo1nia 
brasileira. É nesse horizonte 1nacroestrutural (político e 
económico) que o espac;o produtivo agrário é induzido ( com 
interesses ta1nbé1n de grupos internos) a transfonnar-se, 
1nodernizando-se. 

2.2. Modernizaré preciso 

Para continuar a expansao industrial , foi necessário 
itnportar bens de capital; para adquirí-los, estimulou-se a 
agricultura de exportac;ao, em detri1nento da de consumo 
interno. Desenvolveu-se, nesse sentido, o 1nodelo de 
n1odernizac;ao na agricultura, como corolário da desloca9ao 
e internacionalizac;ao das condiyoes de produc;ao, na tentativa 
de hotnogeneizar as técnicas produtivas, integradas a 
econo1nia 1nundial constituída.11 "Sao notáveis as propor96es 
e1n que a 1noderna agroindústria na América Latina chegou 

11 A moderniza9ao nao significa apenas as modifica90es na base técnica 

de produc;;ao (do boi para o trator) , mas a organizac;;ao em nivel de rela90es socia~s de 
produ9ao, no sentido e nos moldes empresarial-capitalista de produ9ao. Com 1sso, 
a lógica da reproduc;;ao do capital vai-se impondo na agricultura, adequando-a as 
transforma9oes gerais da economia brasileira como um todo. 
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,. a parecer-se com a dos Estados Unid~s ( ... ), usavam as 
mesmas sementes híbridas, compravam os mesmos 
implementos agrícolas e aplicavam os mesmos adubos e 
pesticidas. Eram financiados pelos mesmos bancos e vendiam 
as mesmas empresas multinacionais" . 12 

Nesse sentido, o processo de moderniza<;ao reflete 
a intensificayaO do processo de inser<;ao da agricultura a 
dinarnica da divisao internacional do trabalho. 13 Para 
viabilizar esse processo, foram desenvolvidos, internamente, 
instrumentais, e1n nível de políticas de Estado, capazes de 
dinarnizar e esti111ular a expansao do capitalismo no campo. 
O PEO (Progra1na Estratégico de Desenvolvimento - 1968-
1970) é urn deles. O Programa visava, de ~ma forma explícita 
e sistematizada, a adotar urna política científica e tecnológica, 
principaltnente para o setor agrícola no país. 

Relativatnente a este setor, o Programa visava "a 
eleva<;ao da produ<;ao e da produtividade pela transforma<;ao 
da agricultura tradicional. mediante mudan<;a de métodos de 
produvao e utiliza<;ao 1nais intensa de insumos modernos ( ... ), 
desenvolvitnento da pesquisa agrícola, programa nacional de 
se1nentes, fertilizantes, corretivos, mecaniza<;ao, irrigayao, 

12 BURBACH. R & FLYNN . P. A Agroíndústria nas américas. p, 16. 

13 O setor agrário também passa a se articular aos modelos empresariais . 

acionado pela dinámica da estrutura fordista dos pacotes fechados , "adaptados" ao 
modelo de organizai;;ao produtiva brasileira. A nova divisao internacional do trabalho 
trouxe consigo a mundializai;;ao do fordismo. na triparti9ao ou disjuni;;ao de atividades 
em nivel hierárquico. expresso. num primeiro estágio. na concep9ao. método e 
engenharia; num segundo. no ámbito da produ9ao qualificada e nos centros de 
difusao e. posteriormento. no "savoir-faire" social. colaborando. assim. para o 
processo de acumula9ao mundial. Ver. nesse sentido. ricas abordagens de 
SALAMA.P & MATHIA. G. O estado superdesenvolvido: das metrópoles ao terceiro 
mundo. 1983. 
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e~tensao rural. .. ". 14 

O PEO, alétn de objetivar a dina1niza9ao das 
indústrias produtoras de 1náquinas, visava, tambétn, a dar 
funcionalidade . a agricultura, no sentido da produ<;ao de 
exportáveis (servindo co1no fator de balanya co1nercial) e 
ta1nbé1n co1no espa<;o de de1nanda por bens industriais. A 
aoricultura tornar-se-ia funcional na 1nedida ern que ofertaría 

.::> 

n1atéria-pri1na e forya de trabalho ao setor urbano-industrial. 
A proposta do PEO conte1nplava, basica1nente, o 
altivo· ONOCS, no sentido de 1nodernizá-lo. Para tanto, sao 
criados estÍlnulos sob a f onna de subsídio (crédito), pesquisa 
e inovayao tecnológica (ro1npendo co1n as teoriza<;oes da 
nao-funcionalidade, tradicional, etc), evitando, com isso, a 
aplica<;ao do Plano de Refonna Agrária, contemplado no 
Estatuto da Terra de 1964. Em linhas gerais, o PEO deter
tninava as condi<;oes de interven<;ao do Estado, no sentido 
de aprofundar a integra<;ao da agricultura a indústria, dentro 
do 1nodelo n1ais global de internacionaliza<;ao da economía 
brasileira . 

O prin1eiro PNO (Plano Nacional de 
Desenvolvitnento - 1972-1974) é u1n outro exe1nplo da 
necessidade (dentro do n1odelo) da intervenyao do Estado, 
julgada corno pressuposto das econo111ias en1 desenvol
vi 1nento, no sentido de integrá-las a dina1nica da economía 
n1undial. 15 o fotnento a pesquisa tecnológica ( cria<;ao da 

14 BRASIL: Ministério do Plt!nejamento e Coordenai;;ao geral. Díretrizes do 

governo PEO. p. 11-12. 

15 Tanto o PEO. como o primeiro PND foram os planos governamentais 

que implementaram o famoso "milagre brasileiro" . Sobre esse período há urna vasta 
b1bliografia . Para urna visao crítica desse período. ver AGUIAR, R. Abrindo o pacote 
tecnológco. 1986; SINGER, P. A crise do milagre , 1976; FURTADO, C. O mito do 
desenvolvimento económico. 197 4 e O Brasil pós-milagre. 1981. 
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EMBRAPA, EMBRA TER e outros) estava no centro deste 
progran1a. "A transformac;ao econ61nica e social, na 
sociedade 1noderna, passou a ser de tal 1nodo condicionada 
pela ciencia e tecnología que o don1ínio destas representa, 
atuahnente, fator funda1nental na detenninac;ao do poder de 
co1npetivao relativo dos diferentes países": no que concerne 
a pesquisa, a EMBRAPA, "órgao de adrninistrac;ao direta, 
atuará ( ... ) e1n fonna tal que possibilite a prornoc;ao e 
execuvao de planos, progra1nas e projetos de pesquisa que 
crien1 inovavoes tecnológicas destinadas a apoiar o Governo 
e a atividade privada na consecu<;ao das suas metas de 
desenvolvi1nento no setor agricultura". 16 Os documentos do 
período expressa1n clara1nente a intervenc;ao do Estado como 
instancia pro1notora de política de arnplas franquias aos in
gressos de capitais estrangeiros, bem como u1na política de 
"produc;ao para o exterior" ( aí entra a cultura da soja no 
Centro-Su!), isso se1n falar nas políticas de ac;oes repressivas, 
co1no fonna de garantir, 1nediante a extorsao da fon;a de 
trabalho operária e carnponesa, os meios necessários a 
efetiva<;ao do processo 1nodernizante. 

O principal vetor e instrutnento que expressou a 
intervenvao do Estado foi o crédito agrícola. Este viabilizou 
o novo 1nodelo agrícola, di1nensionado na tecnificac;ao e 
utilizavao de insu1nos industriais e no au1nento da exporta<;ao 
dos produtos agrícolas. Pro1noveu a convergencia e a 
articulavao entre vários atores sociais: os proprietários 
rurais/burguesia agrária , o capital urbano corn interesses na 
agricultura, os especuladores de terra. os bancos e o Estado. 
As tres linhas de crédito (custeio, investirnento e corner
cial iza9ao) pron1overan1 o novo di1nensionan1ento no setor 
rural, no sentido de viabilizar a intersetorizavao. dina1nizando 

1 6 
BRASIL: Ministério do Planejarnento e Coordena9ao geral, 1973." p. 5 . 

81. 
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os processos de conglo1nera~oes de capitais setoriais, ope
rando conjunta1nente (nao de urna fonna hannonica co1no 
alguns analisara1n) na agricultura. 

O processo de n1odernizavao e industrializa<;ao da 
agricultura nao objetivou unica1nente a busca de urna 
racionalidade agrícola en1 si. n1as. sin1. a tendencia a u1na --
racionalidade agrícola co1npatível con1 os interesses do 
capital em seu conjunto e, en1 particular, con1 as exigencias 
do cresci1nento industrial. Em outras palavras, é un1 processo 
que tem de ser entendido enquanto resultado ta1nbén1 de un1a 
decisao política que nao pode ser restringida unican1ente ao 
setor agrícola. Nesse sentido. é fundatnental a presen<;a do 
Estado co1no urn dos agentes do processo. fornecendo ao 
capital as condi<;oes institucionais para sua utilizac;ao. e scu 
papel de intern1ediário, e1nprestando dinheiro a un1 custo 
muito reduzido. o que propiciou ao en1presário agrícola a 
possibilidade de transfonnar esse dinheiro e1n capital. 

Se1n dúvida, o crédito subsidiado espacial, setorial 
e social foi o co1nbustível que i1nprin1iu velocidadc ú 
1nodernizavao agrícola do país. Junto con1 essa dina1nica
veloz do processo, aliás, co1no parte integrante dele. cstao a 
concentravao de terras, a consolida<;ao da n1édia e grande 
empresa rural 1nodernizada, o exodo rural (o solo que o 
ca1npones abandona é incorporado ao patrin1ónio do alti
vo·DNOCS), o e1npobrecin1ento total nas grandes cidades. a 
"ocupa<;ao" dos espa<;os "vazios" e o esvazian1ento dos 
espa<;os ocupados, basican1ente no Norte e Centro-()cstc do 
país, etc. Nao há dúvidas de que os instru1nentos e a frH·n1a 
de in1plen1entac;ao da n1odcrnizac;ao pro1novcra111 urna 
elevavao na escala de prodLu;ao. rnas ta1nbé1n nao ha con10 
negar a profunda conccntra<;ao da propricdadc. 
principaln1ente no Centro-Sul. aco1npanhada da 1najorac;ao do , 

prevo da terra . E indubitável que o 1nodelo priori1.ou e 
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prioriza os produtores 111ais ben1aparelhados.17 Contudo, nao 
conseguiu , ainda, realizar a expropriac;ao con1pleta do can1-
pones fa1niliar, ne1n t~·ansforn1ar por con1ple10 o processo de 
produc;ao agrícola. E, sem dúvida, inegável o fen61neno da 
expansao do processo q!Je conduz a proletarizac;ao da forc;a 
de trabalho do setor rural. Todavia, a presenc;a do capital no 
processo de 1noderni zac;a.~ e industrializa<rao da agricultura 
nao é sinonin10 da expropriac;ao do conjunto dos produtores 
presentes no setor, pois o setor agrário constituí-se ta1nbé1n 
con10 local de realizac;ao de n1ai s--valia. É, entretanto, 
inegável que a tendencia á concentrac;~o de terr~s, própria do 
processo de n1odernizac;ao, reduziu drastica1nente o acesso 
a terra do pequeno ca1npones. . 

Essa desagregac;ao social do ca1npones, so1nada a 
n1arginalizac;ao social de u1n i1nenso contingente populacional 
urbano, pro1noveu un1a fáb1ica de conflitos e tensoes sociais. 
O inconteste crescin1ento da concentrac;ao das propriedades, 
a opc;ao e1n nao realizar a refonna agrária, be1n co1no u1na 
sé~ie de outras práticas seletivas e excludentes do Estado, 
trouxera1n inquietantes conseqüencias políticas a 
detern1inados grupos e setores da classe dotninante, entre 
elas: violencia no carnpo, ocupac;o_es e é,lca1npan1entos, inter
venc;ao 1npitar e jurídica, ass_assinatos de can1poneses e 
1nediadores: enfitn tuna série de fonnas de 1nanifestac;oes das 
contradic;oes deste 1nodelo. 1nodernizante e1nerge1n no social, 
"pet1urbando" profunda1nente o projeto econonüco e 
político . A alternativa da 1nigrac;a9 rural/urbana carrega 
consigo tuna série de probleinas devido ao desco1npasso 
ent~e o rit1no de crescin1ento e de concentrac;ao urbana e a 

1 7 
Entre 1960 e 1980 30 milhoes de camponeses saíram do campo para 

a cidade. O jornal ZERO HORA de Porto Alegre de 26/10/93 publicoú dados 
referentes ao éxodo em 1990, quando_60 000 familias migraram para a cidade. Os 
dados expressam, talvez, com um ritmo um pouco reduzido, a continuidade do 
processo. 
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taxa de oterta de e1nprego. Cumpre referir que as causas e as 
fo nnas da concentrac;ao urbana sao também fruto da fonna 
da organiza<;ao da produc;ao e distribuic;ao dos beneficios do 
crescin1ento econ61nico. 

O processo de concentrac;ao e o elevado prec;o das 
terras inviabilizara1n as 1nigrayoes individuais para outros 
estados co1no o evidenciado nas décadas de 50 e 60. As 
fronteiras agrícolas, co1no se 1nencionou anterionnente, o 
espac;o agrícola circunvizinho a fronteira do Paraguai, assitn 
con10 os grandes projetos de colonizayao internos passara1n 
a ser di1nensionados. Acreditava1n os ideólogos da geopolí
ti ca e da 1nodernizac;ao que estaria aí a alternativa para 
aco111odar o excedente de trabalhadores expropriados. Na 
prática, o que ficou evidente, é que esses grandes projetos 
acabaran1 se tornando espayos de equivalencia do capital , 
entregue nas 111aos de grandes e1npresas para projetos 
proprios. portanto. nova1nente, u1n espac;o de reprodu<;ao da 
do1nina<;ao. seleyao e exclusao social. 'x Outra trajetória, 
adotada e111 nível nacional , foi de fazer entender aos índios e .. 

posseiros a "necessária" integra<;ao ao "1noderno" estilo de 
produ~ao capitalista. O caso de Nonoai, que se buscará anali
sa r especitica111ente. é expressivo disso. 

, 
3. () :\RRENDAJ\ilENT() DAS TERRAS INDIGENAS 

3.1. O pro,jeto de "rnoderniza~ao" da reservas 
in~ígenas 

18 O caso dos '"bras1gua1os'". ainda nao resolv1do e bem express1vo d1sso. 

ass1m como o das pequenas c1dades que se criam próximas aos grandes proJetos de 
colonizac;ao. que acabam sendo um espa<;:o de absor<;:ao dos camponeses expulsos 
do proprio assentamento Anallses mu1to lucidas sobre esse processo podem ser 
encontradas em vanas obras de Jose de Souza Mart1ns e Jose Vicente Tavares dos 
Santos 
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... As transformac;oes que ocorreram na agricultura 
regional a partir dos anos cinqüenta tiveram urna grande 
influencia sobre as áreas indígenas e marcaram urna quarta 
fase de profundas rupturas no modo de ser e de produzir dos 
índios Kaingáng. 19 

Neste contexto económico e político, situam-se as 
novas orientac;oes e projetos dos órgaos oficiais que atuam 
junto as reservas. A atuac;ao do Servic;o de Protec;ao ao índio 
-SPI- ocorre no sentido de implementar estas novas 
orientac;oes políticas. Segundo Davis, a partir dos anos 
cinqüenta, ocorreram mudanc;as substanciais na orientacao do 
SPI, quando a perspectiva "humanista" foi suplantada por 
urna orientac;ao "modernizante" e desenvolvimentista.20 

Nesta nova conjuntura, o SPI deixou de ser um 
órgao de "protec;ao" e passou, progressivamente, a 
comprometer-se com fazendeiros, mineradores, madeireiros, 
e1npresários rurais, colonos, colonizadores e demais 
interessados em explorar as terras indígenas. As denúncias de 
corrupc;ao envolvendo o SPI, que se intensificaram nos anos 

19 Na trajetória Kaingáng é possivel identificar quatro grandes momentos 

de rupturas sócio-econOmicas e culturais: a) a passagem da vida nOmade nas matas 
onde a sobrevivéncia consistia na cac;a, pesca e coleta, para a vida sedentária nos 
aldeamentos (produc;a<> agrícola) pela metade do século XIX; b) a criac;ao do Servic;o 
de Protec;ac> aos Índios - SPI - onde o Estado passa a intervir diretamehte nas áreas 
e na vida dos indígenas; c) a terceira fase tem um marco histórico na segunda 
metade do século atual, quando ocorrem profundas mudanc;as na agricultura , 
verificando-se a entrada de colonos nas reservas, a produc;ao para o mercado 
internacional, bem como, a transforma9ao das reservas em empresas rurais; d) a 
emergencia das organiza90es indígenas e a reconquista das terras e da cultura dos 
antepassados. 

20 DAVIS, S. Vftimas do milagre: o desenvolvimento e os Indios no Brasil. 
O autor refere-se a orienta9ao de caráter mais "humano" imprimida ao SPI nos seus 
primeiros anos de existencia, principalmente por Rondon e pelos irmaos Vilas Boas. 
esta orientayao prolongou-se até a década de cinqüenta, quando o próprio SPI passa 
a ter urna orientac;ao desenvolvimentista. 
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ci nqüenta, vao muito além de problemas estritamente eco
nómicos. Em 1967, foi instalada urna comissao para inves
tigar denúncias contra o órgao de protec;ao aos índios e para 
apurar irregularidades ad1ninistrativas e a gravidade dos 
problemas que envolveram os índios. 

Segundo Davis, referindo-se ao relatório desta 
comissao, a corrupc;ao ia desde o "massacre das tribos 
inteiras a dina1nite, 1netralhadoras e ac;úcar 1nisturado cóm 
arsenico, até a re1noc;ao de u1na garota de 11 anos da escota 
para servir de escrava de um funcionário do Servico"21 

O denominado relatório Figueiredo, concluído em 
1968, continha 20 volumes e 5.115 páginas. Pelas 
investigac;oes realizadas, dos 700 empregados do órgao, 143 
eram culpados de crimes. As denúncias confirmara1n a 
utilizac;ao de "armas biológicas" e convencionais para 
extenninar grupos indígenas. 22 Este é o panoran1a do SPI no 
início dos anos sessenta23

. A nova orientac;ao política ocorreu 
no sentido da incorporac;ao dos povos indígenas a sociedade 
ou do extermínio dos 1nesmos. O SPI torna-se protagonista 
dos grupos interessados etn apropriar-se das terras e riquezas 
das reservas. E1n 1neio as denúncias e ao desgaste político do 
órgao, o governo Costa e Silva extingue-o e, etn seu lugar, 

21 
Id. lbid. p. 33. 

22 
Id. ibid. O relatório Figueiredo é o resultado de um processo de 

investiga9ao para apurar as denúncias veiculadas pela imprensa nacional e 
inernacional, bem como as realizadas pelos indígenas sobre as irregularidades no 
SPI. 

23 
Cabe destacar que.em 1967,foi instalada no Río Grande do Sul urna 

Comissao Parlamentar de lnquérito para apurar a atua9ao do SPI junto aos índios e 
aos arrendamentos das terras indígenas para colonos. 
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cria, e1n 1967, a Fundavao Nacional do índio - FUNAI.24 

Um dos questionamentos que fica diz respeito ao 
que efetivamente 1nudou com a criavao da FUNAI. A 
mudanva da nomenclatura do órgao nao se traduziu 
efetivamente numa nova postura <liante da questao indígena. 
Pelo contrário, fora1n as pressoes intemacionais que foryaram 
os militares, que tomara1n o poder do Estado com o golpe 
em 1 964 e1n no1ne da 1noralizavao, a criar um novo órgao 
"sem vínculos e compro1nissos" co1n o SPI. No entanto, as 
linhas 1nestras da política indigenista do SPI tiveratn 
continuidade cotn a FUNAI, particulannente as orientavoes 
políticas desenvolvi1nentistas e a proposta de transfonnar as 
reservas indígenas em etnpresas rurais. 

3.2. A atua~ao da Funda.;ao Nacional do Índio 

3.2.1- A política da renda indígena 

Ao mes1no tetnpo que a FUN Al incorporou, e1n seu 
quadro ad1ninistrativo, tres órgaos que atuava1n junto aos 
índios (o SPI, o CNPI e o PNX), seu orva1nento ta1nbé1n 
absorveu as previsoes para os referidos órgaos, alé1n de 
dotavoes adicionais, doa¡;oes e rendas. No 1no1nento, o que 
1nais nos interessa é a questao da "renda", que foi definida no 

2 4 
Pela Lei nº 5.371 de dezembro de 1967 foi criada a Fundac;:ao Nacional 

do Índio que incorporou o acervo. o quadro de fu~cionários e a prev1sao orc;:amentária 
do SPI, do Conselho Nacional de Protec;:ao aos Indios (CNPI) e do Parque Nacional 
do Xingú (PNX). Estatuto da criac;:ao da FUNAI in: CIMI. Legisla9ao Indigenista 
Brasileira. p. 113-11 7. 
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artigo 3º da Lei nº 5.371 que criou a FUNAI. Reza 0 

referido artigo que "As rendas do patrimonio Indígena serao 
administradas pela Fundavao tendo em vista os seguintes 
objetivos: 

1 - emancipayao económica das tribos~ 

II - acréscimo do patrimonio rentável ~ 
111 - custeio dos servivos de assistencia ao Índio.25 

, 
O Estatuto do Indio, no artigo 43°, refere-se 

explícitamente ao problema da "Renda Indígena" . Diz o 
referido artigo: "A Renda Indígena é o resultante da 
aplicavao de bens e utilidades integrantes do Patrimonio 
Indígena, sob a responsabilidade do órgao de assistencia ao 
índio". 26 

O referido artigo é desdobrado em dois parágrafos 
que detalham a aplica9ao da renda indígena: ela deveria, de 
modo preferencial, ser aplicada em programas de assistencia 
aos próprios ·índios e em beneficio de quem produzisse a 
riqueza. Ao referir-se ao Patrimonio Indígena, de onde se 
extrairia a renda, fata-se nas terras, nas riquezas naturais e 
nos bens imóveis e móveis pertencentes aos próprios índios. 

A questao da renda indígena é o ponto fundamental 
para a compreensao da proble1nática das reservas nas últimas 
tres décadas. Pautando-se nesta Legisla9ao, a FUNAI 
i1nplementou um modelo a partir de urna compreensao da 

2 5 
Id . ibid, p. 115. 

2 6 
Estatuto do Índio, Leí nº 6001 de 19 de dezembro de 1973, in: CIMI. Op. cit. 

p. 50. 
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Lei. 27 O que acabou predominando foram os projetos de 
desenvolvitnento econó1nico excludentes e atrelados aos 
interesses econó1nicos das 1nineradoras, dos madeireiros, das 
e1npresas estrangeiras e dos colonos. Os impactos 
sócio-económicos e culturais, daí decorrentes, imediata1nente 
se explicitara1n através de inúmeros 1novi1nentos indígenas no 
Sul do Brasil, principahnente no final dos anos setenta e 
início da década de oitenta. 

Segundo a análise de Davis, em 1970 houve u1na 
significativa "mudan9a de dire9ao na administra9ao e na 
filosofia da FUNAI". 2~ Neste ano o ex-oficial da Inteligencia 
1nilitar, General Osear Gerni1no Bandeira de Mello, passou a 
presidir a FUNAI. A partir de entao, ficou ainda 1nais 
evidente a orienta9ao política de incorpora9ao dos índios ao 
1nodelo de "desenvolvi1nento" e a sociedade nacional. A 
FUN Al, enquanto parte do Ministério do ln~erior. partilha 
do grande projeto de "lntegrayao Nacional". 29 E evidente que 

27 Como toda a legisla9ao que trata de temas polémicos encerra em si 

paradoxos, a que trata da questao indígena nao foge a regra. A tónica dominante 
assegura os direitos dos indios as terras, a educa9ao, a cultura etc. No entanto. deixa 
em aberto questóes polémicas como a renda indígena, o arrendamento das terras , a 
"integra9ao" dos índios na "comunidade nacional" etc. O projeto básico condutor das 
políticas é o desenvolvimentismo económico. o "milagre brasileiro" . Cabe destacar que 
um dos grandes mentores do "milagre brasileiro" . Delfín Neto. é um dos que assina 

o Estatuto do Índio em 1973. A 
interpreta9ao que a FUNAI faz da legisla9ao é parcial, na medida em que a própria Leí 
assegura a integridade dos territóríos indígenas e da cultura destes grupos. Além 
disso a FUNAI nao assegurou o retorno das riquezas extraídas das reservas para os 
próprios índios O que ocorreu foi a transforma9ao das reservas em empresas rurais. 

produzindo para a exporta9ao. 

28 DAVIS, Shelton . Op. cit. p. 83. 

29 Na década de setenta, intensifícam-se os programas dos governos 

militares no sentido de integrar. principalmente a Amazonia. Dal nasce o famoso lema: 
"integrar para nao entregar" . Os projetos do Brasil Grande, ou Brasil Potencia do 
governo Médici e Geisel sítuam-se nesta perspectiva. Para realizar esta integra9ao. 
multiplicaram-se as rodovias que cortaram as áreas indígenas. foram construidas 
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existem particularidades regionais dentro deste processo. 
Enquanto na Amazonia desenvolvem-se os grandes projetos 
agropecuários, no Sul do Brasil implementa-se o projeto de 
"integra~ao" através do arrendamento das terras indígenas 
para os colonos sem terra ou pequenos proprietários. 

A meta fundamental a ser atingida, dentro desta 
nova orienta~ao política da FUN Al, era a transf orma~ao dos 
índios em "empresários" e as reservas em "empresas rurais". 
Para tanto, era necessário modernizar as forvas produtivas 
e "racionalizar" a produvao, direcionando-a para o mercado 
externo. No sul do Brasil, os índios passaram a produzir, 
principalmente na década de setenta, soja e trigo e incorporar 
as tecnologias modernas (máquinas agrícolas e insumos em 
geral).30 A idéia da "empresa rural" havia sido definida como 
modelo de produvao no Estatuto da Terra, aprovado em 
novembro de 1964. De certa forma, a parte do Estatuto que 
nao tocava na estrutura fundiária, referindo-se apenas a 
"modernizavao da agricultura" e da colonizavao, foi 
imple1nentada pelos governos militares. 

, 
E neste quadro mais global que se inserem as 

orientav5es políticas e a atuavao da FUNAI junto aos índios 
nas reservas, especialmente no sul do Brasil, em regioes onde 
predomina a pequena propriedade e urna agricultura voltada 
para a exportavao. A idéia básica era a transformavao dos 
índios em "agricultores capitalistas". Segundo o General 

hidroelétricas em terras indlgenas etc. Este é o projeto de lntegrayao Nacional. 

30 Os dados que o funcionário da FUNAI, da reserva de Nonoai, nos 
forneceu em 1990, dao conta de que na reserva de Nonoai, por exemplo, havia, na 
década de setenta, em tomo do 20 tratares, mais os equipamentos, duas colheitadei
ras e mais caminhOes. Nesta mesma área, chegou-se a plantar em torno de 2.000 
sacas de semente de trigo numa única safra. 
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" Médici, "as minorias étnicas como os índios brasileiros devem 
ser orientados para um processo de planejamento bem 
definido, levando em conta sua participayao no progresso 
nacional e sua integrayao como produtores de bens" . 31 

3.2.2. O arrendamento das terras indígenas 

O trabalho da FUN Al junto as áreas indígenas, 
particularmente no Sul do Brasil, foi no sentido de 
implementar as políticas de desenvolvimento e de 
"modernizayao" das foryas produtivas, tendo em vista á 
"autonomia económica das reservas" . Nessa perspectiva, é 
que se implementa o projeto de arrendamento das terras 
indígenas para colonos, pequenos proprietários ou sem-terra 
que, migrando de suas terras ou de suas atividades agrícolas, 
foram em busca de melhores condiyoes de vida. Este 
movimento mais global, dá-se em várias direyoes: do campo 
para a cidade, do campo para outros Estados ou mesmo para 
o Paraguai ( é o caso dos brasiguaios ), do campo para outras 
regioes do Estado e, também, para as reservas i·ndígenas. 

As terras indígenas, mesmo as legahnente 
demarcadas, transformaratn-se em novas fronteiras agrárias 
e agrícolas. Mas toda esta problemática nao constitui urna 
situayao isolada dos problemas fundiários mais gerais. Nós 
anos sessenta, as contradiyoes da estrutura fundiária, no 
Estado e no País, explicitaram-se com a emergencia de vários 
movimentos de agricultores sem terra e de trabalhadores 
rurais, exigindo a reforma agrária e melhores condivoes de 

31 Entrevista do Presidente da República a Revista Visao de 26 de abril de 

1971 , p. 26. citada por DAVIS, Shelton. Op. cit. p. 83. 
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trabalho. No Rio Grande do Sul, o MASTER32 organizou 
agricultores sem terra e promoveu vários acampamentos, 
inclusive sobre as terras indígenas. 33 

As pressoes sobre as terras indígenas sempre foram 
intensas, desde o século passado, quando do processo de 
aldeamento. O próprio governo Estadual alienou 19. 998 ha 
(57,28%) dos 34.908 ha da reserva de Nonoai, e1n 1949, para 
a formac;:ao de u1n Parque Florestal . É esta área que hoje está 
sendo disputada pelos índios de Nonoai, a fim de que seja 
nova1nente reincorporada a reserva. Sao inúmeras as 
reportagens de jomais sobre a destruic;:ao das reservas e do 
próprio Parque Floresta! com a retirada da madeira. 
Evidente1nente, a fartura de recursos naturais 

' 
particularmente a madeira, sempre foi um dos atrativos para 
os 1nadeireiros. Nos últimos anos de atuayao do Servic;:o de 

, 

Protec;:ao ao Indio, intensificaram-se as denúncias de 
corrupc;:ao e de comprometimento do órgao na intermediayao 
de 1nadeira. Alé1n disso, ainda no tetnpo do SPI, era1n arren
dadas as terras indígenas para colonos. 

32 O movimento dos agricultores sem terra - MASTER - foi fundado em 1961 

por lideran9as do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. A estratégia definida pelo 
movimento, para a realizac;<lo dos seus objetivos, foi a formac;<lo de acampamentos. 
Dentre eles. o mais relevante, organizado pelo movimento durante sua curta existén
cia, foi o da Fazenda Sarandí, no final de 1961 e inicio de 1962. 

33 Em fevereiro de 1962, algumas familias (935 colonos) que haviam 
acampado inicialmente na Fazenda Sarandí e nao tinham sido cornternpladas com 
terra, reorganizararn-se e forrnararn urn novo acarnparnento na reserva de Nonoai. A 
argumentac;ao foi de que nao tinharn recebido terra no primeiro acampamento. 
ECKERT, C. O movimento dos Agricultores Sem Terra no RS: 1960-1964. 1984, p. 
167-176. Pelos dados existentes, este acampamento teria ocorrido em cima da 
reserva floresta! , que foi desmembrada em 1949 pelo governo estadual da reserva de 
Nonoai. Em rela9ao a esta reserva. a imprensa fez inúmeras denúncias do roubo de 
madeira e outras irregularidades. Os colonos que participaram deste acampamento 
foram expulsos do local , mas. segundo Zero Hora de 24 de man;;o de 1972. após a 
explusao (acorrida em 1963) "um grupo de colonos retornou a esta área no ano 
seguinte". 
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No entanto, após a criacao da FUN Al a pressao 
sobre as terras indígenas intensificou-se ainda mais. Mesmo 
sem respaldo, a FUN Al legalizou urna prática ilegal. Dessa 
fonna, agravaram-se as condicoes das reservas e os indígenas 
sentiram-se cada vez mais premidos pelo próprio ótgao de 
protecao a abrirem-se a producao de mercado, sem nenhum 
controle sobre a destruicao das matas, a caca, a poluicao dos 
ríos etc. A forte repressao e a censura sobre os meios de 
comunicacao, principalmente na década de setenta, esva
ziaram as denúncias formuladas em torno do roubo de 
madeira e da destruicao das reservas. As insistentes 
denúncias, tanto na imprensa quanto na Assembléia 
Legislativa, nao tiveram praticamente nenhuma ressonancia. -'4 

A FUN Al, além de nao garantir a integridade dos 
territórios indígenas, respaldou e deu cobertura para que as 
práticas de invasao por colonos ocorressem sem conflitos. 
lnúmeras denúncias, enviadas a 4ª Delegacia Regional (D. R.) 
da FUN Al com sede em Curitiba, solicitando autorizacao 
para a retirada dos colonos das áreas e denunciando a 
crescente situacao de tensa.o social, nunca tiveram respostas 
P?sitivas. Pelo contrário, existem documentos que eviden
c1am a· opcao do órgao oficial de manteros colonos dentro 
das reservas. 

Em 1968, por ocasiao da visita a reserva de Nonoai 
de urna comissao representando os Ministérios do Interior, da 
Justi9a, do Exército, da Agricultura e o Ministério Público 
Federal, o chefe do posto, Victor Moreira, foi desautorizado 

34 . . 
Como fo1 rerefido anteriormente, no ano de 1967 foi instaurada urna 

Com.~o Parlamentar de lnquérito na Assembléia Legislativa do Estado para apurar 
denuncias sobre o arrendamento das terras. No entanto, mesmo coma apu~o 
nada de concreto foi implementado até 1978, ano do conflito em Nonoai. ' 
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a retirar os intrusos da área. 35 

Neste quadro, havia ainda urna outra agravante. 
Alguns grupos estavam interessados e1n transformar as 
reservas indígenas em focos de tensao social porque, 
segundo o Estatuto da Terra de 1964, um dos critérios para 
a desapropriayao de urna área para fins de "reforma agrária" 
era exatamente ser classificada como foco de tensao social. 
Neste caso, entravam em questao interesses, principalmente 
de candidatos a cargos políticos que prometiam aos colonos 
a divisao da terras indígenas. 36 

Algumas tentativas efetuadas para a retirada dos 
colonos das reservas, no final dos anos sessenta, resultaram 
e1n confrontas armados. Um destes confrontos ocorreu em 
Nonoai, no mes de abril de 1968, quando do conflito entre o 
Chefe do Posto Indígena, 1nais alguns fiscais da FUNAI e um 
grupo de colonos. No rnes de junho, do mesmo ano, foram 
registradas novas denúncias de que quatro arrendatários e u1n 
intruso ferira1n u1n índio e tomaram sua roya. O oficio, 
enviado a 4ª D.R., dava contada crescente tensao social. 37 

35 No Ofício nº 22/69, de 5 de mar90 de 1969, o Chefe do Posto lndigena de 

Nonoai, Victor Moreira diz ao titular da 4ª D.R./FUNAI de Curitiba que foi 
desautorizado a expulsar os intrusos da área de Nonoai. A FUNAI passou a fazer urna 
distinc;:ao, em rela9ao aos colonos. entre os "intrusos" e os "arrendatários" . Os 
primeiros seriam aqueles colonos que entraram nas reservas e come9aram a produzir 
sem qualquer contrato de arrendamento, enquanto os segundos manteriam urna 
rela9ao "legal" coma FUNAI, pagando em troca os valores estipulados. 

36 
Várias denúncias foram feitas de que certos politicos estariam defendendo 

os colonos, entre eles, Nelson Basso de Planalto, o Deputado lvo Sprandel e Bresolin 
(do MDB) e Fernando Gon9alves, ex-presidente do IGRA (Arena). CIMI. Nonoai: 
Cemitério de Gente viva , p. 4-5; Zero Hora de 1 O de agosto de 1972 e de 18 de 
fevereiro de 1973. 

37 
As denúncias partiram de Nonoai para a 4ª D.R. de Curitiba. Sao vários 

ofícios, conforme os de nº 30/69 de 24/4/69; o de nº 13/69 de 02/06/69; 15/69 de 
10/06/69 etc. que denunciam a crescente intrusao e pedem a imediata evacua9ao dos 
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No entanto, a FUN AI nao demonstrou nenhum interesse em 
resolver o problema pelo fato de estar administrando a 
entrada de colonos e também porque a retirada <lestes 
implicaría num projeto de assentamento, que implicava em 
desapropriayao de terras. 

Ao iniciar a década de setenta, conflituam-se, de um 
lado, a base legal, através do Estatuto do Índio e de outro 
a intrusao de colonos nas áreas indígenas (situayilo real). O 
~st~tuto proibiu a prática dos arrendamentos, o que para os 
tnd1genas representou um avanyo mas, apresentava 
paradoxos, exatamente no que diz respeito aos 
arrendamentos. O art. 22º dizia que: "Cabe aos índios ou 
s~l~ícolas a posse permanente das terras que habitam e o 
drre1to ao usofiuto exclusivo das riquezas naturais e de todas 
as utili.dade~ naquelas terras existentes" . 38 Ao mesmo tempo, 
nas d1spos1yoes transitórias, a lei deixou em aberto o prazo 
para. a ret~rada dos colonos das reservas. "Será permitida a 
cont1nuayao, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos de 
arrenda1nento em vigor". 39 O que se entende por "prazo 
razoável"? O que ocorreu de fato foi a continuidade dos 
contratos e as perspectivas de soluyao surgiram quando os 
próprios índios se armaram e expulsaram os colonos. 

A prática dos arrendamentos através da 
fonnalizayao contratual, envolvendo os órgaos oficiais e os 
colonos, nao tem urna data definida relativamente ao seu 
início. Existem referencias esparsas que dao conta de que, já 

colonos. 

38 ' 
Estatuto do Indio de 1973, in: CIMI. Op. cit. p. 44-45. 

39 . 
ldern, p. 54. D1sposi90es transitórias do Estatudo do indio, art. 62º, 

parágrafo 3º. 
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no tempo do SPI, eram realizados. No entanto, o que se 
confinna efetivamente é que houve urna intensificayao, no iní
cio dos anos setenta, quando a FUNAI oficialmente formali-

40 zou-os. 

Num relatório do Departamento Geral de 
Patrimonio Indígena (DGPI) de 1972, mencionam-se explíci
tamente os contratos de arrendamento. No entanto, o relató
rio detalha alguns elementos, restringindo-se a constatayao, 
sem questionar a sua prática enquanto tal. Urna das 
observa9oes do relatório denuncia a falta de controle dos 
valores pagos, levantando a suspeita de devios de recursos. 
Além disso, refere-se a urna situa9ao em que o pagamento 
dos compromissos firmados nos contratos foram pagos 
através de "dúzias de vassouras 11

• 
41 

O mesmo relatório constata que as terras mais 
férteis e próprias para a agricultura mecanizada eram 
arrendadas para os colonos, restando as menos férteis para os 
índios. Menciona, ainda, que a falta de controle das extensoes 
arrendadas fez com que muitos arrendatários se 
apropriassem de muito mais terra do que o previsto nos 
contratos e as próprias taxas de arrendamento eram pagas 
com muito atraso.42 

4 0 
Alérn da existéncia de modelos de contratos utilizados, existern vários 

relatórios do Departamento Geral de Patrimonio Indígena - GDPI - da 4ª. D.R. de 
Curitiba que detalharn as formas, os procedirnentos, as taxas cobradas aos colonos, 
bern corno os conflitos entre os arrendatários e os índios. 

41 
Os dados revelarn que as taxas erarn pagas em dinheiro ou mesmo ern 

espécies. 

42 
Relatório do DGPI por ocasiao da inspe9ao a 4ª D.R, realizada entre 11 e 

23 de dezembro de 1972, fl.4. 
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Após a averiguayao e a constatavao de inúmeras 
situac;oes ilegais e irregulares nos arrendamentos, o DGPI 
elaborou urna proposta definindo critérios para a ce]ebrayao 
de novos contratos. Entre as novas exigencias destacam-se: 
capacidade dos arrendatários para explorarem as terras~ 
prova de cidadania; duas testemunhas; registro de imposto de 
renda; atualizac;ao dos valores dos arrendamentos; medic;ao 
das terras exploradas~ proibic;ao de novos contratos etc. 
Além dessas cláusulas, o presidente da FUNAI reservou-se 
o direito exclusivo de assinar os referidos contratos. 43 

Na medida em que os órgaos oficiais de protec;ao ao 
índio foram, naturalmente, arrendando as terras das reservas , 
aumentou significativamente o número de colonos dentro das 
áreas. No início dos anos setenta, principalmente e1n 1974, 
foi expressiva a entrada de colonos, e a maioria como 
intrusos, sem contrato algum, portanto. Dessa fonna, 
aumentou, também, a tensao dentro das reservas. Os índios 
tentaram várias vezes expulsar os colonos, mas sem resulta
dos. Co1no 1neio de pressao, eles comec;aram a apreender os 
produtos e ani1nais dos colonos e a fazer ameavas. 

O depoimento de Romancin, um ex-meeiro e intruso 
na reserva de Nonoai, elucida o procedi1nento dos índios: 
"eles chegaram e me correram. Deram duas semanas para que 
eu me mandasse com a mulher e as crianc;as". Outro colono 
foi viajar e quando retornou a reserva, tinharn levado toda a 
planta de feijao . Com o arrendatário Ángelo a situavao foi 
similar. Mesmo estando em casa, os índios colheram sua 
planta<;ao. Diz o colono: "Eram '1 g índios co1nandados pelo 
Sargento deles( ... ). Eu tenho arrendan1ento, a papelada toda 
em dia, pago lá no post o mesmo, mas eles (os índios) nem 

43 
ldem, fl. 5. 
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• " 44 qu1seram ver . 

Os dados sobre o.s conflitos se multiplicam, o que 
permite avaliar o quadro de tensao existente. As várias 
tentativas de evacuavao nunca trouxeram resultados 
significativos. É necessário destacar que nem todos os índios 
tinham a compreensao e a consciencia do problema, por isso 
nem todos apoiavam a retirada dos colonos. Havia inclusive 
índios que trabalhavam na condi<;ao de assalariados dos seus 
arrendatários, sendo favoráveis a permanencia dos colonos, 
explorando suas terras. 

A reserva de Nonoai foi, sem dúvida, o maior 'foco 
de tensao no Estado do Rio Grande do Sul, na década de 
setenta. Por causa do grande número colonos dentro da área, 
o Govemo do Estado, a FUNAI e o INCRA realizaram um 
minucioso cadastramento dos colonos na referida reserva, 
em 1976. Os dados do relatório revelaram a gravidade da si
tua<;ao: eram 97 4 famílias de colonos, sendo que 682 eram 
intrusas, 288 eram arrendatárias e mais 4, sem especifi
ca<;ao.45 

A reserva de Nonoai contava, entao, com urna 
· popula<;ao indígena de 997 pessoas e urna área de terra de 

14. 91 O ha. Ao mesmo tempo eram 4. 3 71 colonos que 
exploravam 9.681 ha de terra, o equivalente a 64,93% do 
total da reserva. O levantamento apontou urna média de terra 
por família de colonos entre 5 e 9 ha. No entanto, urna das 
áreas totalizava 1 . 000 ha e era explorada por urna empresa 

44 Zero Hora, 16 de maio de 1974. 

45 
Re!atório do levantamento feito em 1976 na área de Nonoai pelo Govemo do 

Estado, pela FUNAI e pelo INCRA. 
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do Alto Uruguai .46 

No início de 1978, foi eleito, para cacique da área de 
. Nonoai, o índio Nelson Xangre que representava o grupo dos 
que nao concordava coma presenva de colonos nas áreas. A 
partir de entao, trataram de definir as táticas para expulsar os 
colonos por forva e iniciativa própria. 47 Numa reuniao da 
lideranva indígena, e1n abril de 1978, foram ultimados os 
preparativos e tomada a decisao definitiva para expulsar os 
color:ios. Os indios foratn percorrendo a reserva com 
"patrulhas" de até 250 hon1ens que davam u1n "ultimatum" 
para os colonos se retirarem. Posteriormente retornavam para 
ver se as ordens havia1n sido cumpridas . .i~ 

Utilizando-se das tradicionais annas de guerra 
(arcos, flechas e porretes) e alguns revólveres, os Kaingáng 
expu.lsarain qs colonos num curto espavo de tempo, ou seja, 
e1n tomo de urna seinana. O estopim do contlito ocorreu no 
dia 4 de maio, quando sete escotas dos brancos, dentro da 
re.serva, amanhecera1n quei1nadas. 49 Após os incidentes 

4 6 
O caso da extensa área de terra é uma situai;:ao complexa. Segundo um 

oficio do IGRA nº 101171 . de 24 de abril de 1971 . a firma Hermínio Tassiani e Cia 
Ltda estava cultivando urna área de aproximadamente 1.000 alqueires (equivalente a 
2.400 ha) da reserva de Nonoai. Segundo oficio: "esse flagelo teria sido objeto de um 
inventário. de espólio de Joao Vital e após urna partilha teria sido alienada em favor 
de terceiros" . Os dados sobre a referida área aparecem no cadastramento de 1976, 
sob o nº 195. em nome de Arthur Dall Asta e com urna área de 1.000 ha. Há 
informa9oes de que a empresa Hermínio Tassiani e Cia Ltda teria ganho na justii;:a 
a causa da posse de urna área de 2.000 ha. soba alegai;:ao de ser arrendatário. Esta 
área teria sido vendida a Sistílio Sartoreto e depois para Arthur Dall Asta. CIMI. 
Cemitério de Genre viva. p 3-4. 

47 
WAGNER, C. et.al. A saga dos Bugres, p. 24. 

48 
O NACIONAL de Passo Fundo. 11 de maio de 1978. 

49 
WAGNER, C. op. cit. p. 25 
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iniciais, acorreram para o local a Brigada Militar e o 111 Exér
cito que intermediaram a retirada dos colonos, sem conflitos. 
Os colonos praticamente nao resistiram em decorrencia de 
do is fatores básicos: a) estavam desorganizados; b) nao 
acreditavam que os índios tivessem fon;a para cumprir as 
ameavas. Diante da gravidade da situayao, a própria imprensa 
ficou impedida de entrar na reserva. Alguns jornalistas que 
furaram o bloqueio policial, foram presos. 50 

CONSIDERAc;óES CONCLUSIV AS 

As diversas formas de explicitavao das contradiyoes 
do modelo de desenvolvimento implementado na agricultura 
e nas reservas, nas últimas décadas, devem ser 
contextualizadas numa perspectiva global, ou seja, a partir de 
urna _ abordagem metodológica na qual a categoría de 
totalidade é expressiva <leste processo de "moderniza9ao da 
agricultura". 51 As formas específicas dos impactos sócio-eco
n6micos e .culturais assumiram características próprias no 
ambito das reservas, mas contextualizam-se dentro <leste 

·so A imprensa estava proibida de dar cobertura ao conflito. A situayao 

política ainda era de forte controle e censura. Mesmo assim alguns jornalistas 
conseguiram entrar na área e, ao serem identificados pela pollcia, foram presos 
imediatamente. Eram: Antonio Holfeldt do Correio do Povo, Flávio de Carvalho do 
jornal O MOVIMENTO e Murilo de Carvalho. Todos foram conduzidos presos para 
Planalto, depois para Nonoai e , por fim , para Porto Alegre onde foram interrogados 
pela Policia Federal e acabaram no DOPS. In: CARVALHO, M. Brasil: Sangue da 
Terra. p. 97. 

51 A categoría totalidade, aqui referida, diz respeito aos vários fatores que 
interferiram no processo de modernizai;:ao da agricultura: a legislat;:ao agrária, as 
políticas agrícolas e agrárias, o papel do Estado e dos vários grupos e classes 
sociais, a dimensao estrutural do processo e o movimento indigena em particular. 

- 193 -



, 

" processo mais global de mudan~as. 

Como se observou, na medida em que a agricultura, 
no Sul do Brasil, foi sendo modernizada, através da 
mecanizactao, da utiliza9ao em larga escala dos insumos 
"modernos" e da consolidactao de novas relayoes sociais de 
productao, grandes contingentes de agricultores f oram 
expulsos de suas terras· ou de suas atividades. Grande parte 
desse contingente f oi sen do absorvido pela abertura de novas 
fronteiras agrárias e agrícolas. De um lado o Estado incenti
vou a migractao e a colonizactao para outros Estados e, de 
outro, abriram-se novas fronteiras agrárias internas, para 
dentro das próprias reservas. 

Neste contexto de reestrutura9ao do espa<;o rural na 
regiao, as reservas indígenas foram as que mais sofreram, 
principalmente com a intrusao de milhares de famílias52

. Este 
processo ocorreu dentro do quadro da modemizayao da 
agricultura. A elabora9ao de políticas agrícolas para as áreas 
indígenas, no sul do Brasil, utilizou, um conceito fundamental 
que é o da RENDA FUNDIÁRIA. O objetivo básico do 
Estado e, particularmente, da FUN Al era transformar as 
reservas em "auto-suficientes" economicamente. Para tanto, 
implementou-se o projeto de modernizayao da agricultura 
dentro das reservas. Estas passaram, entao, a produzir para 
a subsistencia do grupo, além de destinar o excedente ao 
mercado externo, condi9ao para a manutenyao dos próprios 
órgaos de assistencia aos índios. 

Subjacente a este projeto da "Renda Fundiária", 
estava o projeto, implementado a partir dos anos setenta, de 

52 A FUNAI estimava que, no final da década de setenta, havia em torno 
de 8.000 familias de colonos dentro das reservas indlgenas no Rio Grande do Sul, 
em Santa Catarina e no Paraná. 
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"INTEGRAR" o índio a sociedade. Isto implicava urna 
progressiva vincula9ao e incorpora9ao dos mesmos aos 
valores e técnicas produtivas da sociedade envolvente. Para 
tanto, tornava-se imprescindível o estabelecimento de novas 
rela96es de produ9ao dentro das áreas, transformando-as em 
"empresas rurais", voltadas a produ9ao para a exporta9ao, 
particularmente de trigo e soja. A legalizavao da entrada de 
colonos nas reservas, teve como projeto este processo de 
"prepara9ao" dos índios para sere1n incorporados a sociedade 
e a produ9ao de mercado. A experiencia de produ9ao 
"consorciada" entre índios e colonos traria urna nova 
concep9ao de trabalho e de "racionalidade" acumulativa por 
parte dos índios. Dessa fonna, estaria sendo gestada. urna 
nova concepvao de trabalho, de produ9ao para o mercado e 
de acu1nula9ao, ou seja, da incorpora9ao do índio a "lógica" 
capitalista de produ9ao. 

Oeste processo decorreu u1na série de i1nplica96es 
para os indígenas. ·A entrada de colonos nas reservas foi 
criando novas rela96es de produ9ao, que fora1n sendo 
definidas, na medida em que os índios passaram a trabalhar 
de "assalariados" dos · colonos53

. Entretanto, essa prática 
gestou determinadas contradiv6es que se explicitara1n no final 
dos anos setenta. O fen61neno que ocorreu em Nonoai nao 
foi algo isolado, 1nas fez parte de u1na série de movi1nentos 
que eclodiram em várias reservas nos tres Estados do sul do 
Brasil. A explora<;ao intensiva do solo pelos colonos, a 
destrui<;ao das matas, a polui9ao das águas com agrotóxicos 
etc. acabaram praticamente com todos os recursos naturais, 
com raras exce96es. 

53 Muitos colonos que entraram nas reservas conseguiram acumular 
capital suficiente para mecanizar a área em que produziam. Na medida das 
necessidades, apropriavam-se do trabalho assalariado dos indígenas para a 
realiza9ao das tarefas básicas da lavoura, principalmente nos períodos de trabalho 
intensivo: plantío, capina e colheita. 
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A racionalidade capitalista, na qual os indígenas 
foram inseridos, com sua lógica de acumulac;ao, fez com que 
alguns índios conseguissem incorporar estes princípios 
básicos e se capitalizassem. Desta forma, transformaram 
parcelas de terras das reservas em áreas mecanizadas. Em 
geral, as terras mais favoráveis a mecanizayao foram, 
apropriadas por estes índios "capitalizados", que continuaram 
cultivando-as dentro da mesma dinamica da sociedade envol
vente. Nesse processo, criaram-se relay5es de trabalho e de 
produyao muito complexas, como a da explorayao da própria 
forc;a de trabalho dos índios nao capitalizados. Disso res4ltou 
que alguns índios acabaram trabalhando de "assalariados" dos 
outros índios mais capitalizados. Assim, as contradiyoes 
sociais da sociedade regional reproduziram-se internamente 
nas reservas. 

Portanto, é a partir das contradic;oes em nível das 
políticas agrícolas implementadas nas reservas indígenas, das 
transformac;oes na agricultura regional, da intrusao de 
colonos nas áreas e da transformayao das reservas em 
"empresas rurais", que se agravaram as condicoes de 
sobrevivencia dos indígenas nos últimos anos. Com o 
agravamento destas contradicoes, eclodiram vários 
movi1nentos indígenas com a finalidade de expulsar os , 
colonos de suas terras e reconquistá-las. E neste contexto 
que foram se configurando e consolidando os movimentos 
indígenas. Sao duas as preocupac;oes básicas destes 
movi1nentos: a reconquista das terras, através da expulsao 
dos colonos ou mesmo da recuperac;ao de áreas que foram 
expropriadas e destinadas a colonizayao, e o resgate da 
cultura do próprio povo, particularmente, o kaingáng. Busca
se, desta fonna, reconstruir urna nova identidade. Para tanto, 
a terra e a história do povo sao dois elementos decisivos. 
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CONSIDERACÓES EM TORNO DA CULTURA E , 
IDENTIDADE CULTURAL KAINGANG 

Angel o Cenci 1 

-l. INTRODUCAO 

O presente texto busca tratar destas preocupa<;oes, 
vinculando-as ao caso dos kaingáng. Para estes, o significado 
dos 500 anos precisa ser entendido a partir da sua saga que 
se desenvolveu nos dois últimos séculos, sobretudo a partir 
de 1850. 

Esta abordagem toma a constata<;ao acima como pano de 
fundo e desdobra-se em dois mo1nentos. Iniciahnente serao 
desenvolvolvidos alguns elementos vinculados a dimensao da 
cultura. Dar-se-á enfase a forma como o senso comu1n se 
posiciona frente ao kaingáng, procurando explicitar seus 
pressupostos, e destacando urna determinada interpreta<;ao 
idealista e1n voga ainda hoje, sobre a cultura indígena. No se
gundo 1nomento, sera.o tecidas algumas observa<;oes e1n 
torno dos critérios de identidade étnica, dando-se enfase ªº 
critério de identifica<;ao do grupo cultural, considerado, 
atualmente, o 1nais satisfatório pelas te1natiza<;6es da antro
pología social . 

1 Especialista em "Epistemologia nas ciéncias sociais". professor do 
Departamento de Filosofia da Universidade de Passo Fundo e pesquisador no projeto 
"História e Cultura kaingáng". 



2.ALGUNSELEMENTOSREFERENTESÁ 
QUESTÁO DA CULTURA 

, 
2.1. O Kaingáng Visto soba Otica do Senso Comum 

As interpreta9oes, as opinioes e mesmo o conhecimento 
em tomo das práticas culturais indígenas, em vega 
atualmente, nao conseguiram ultrapassar em muito o nível de 
senso comum. Subjacente a eles, normalmente de forma 
inconsciente, perpassam pressupostos de cunho positivista 
bastante arraigados. Quando esses pressupostos sao escla
recidos, a consciencia que se orienta pelo senso comum ve-se 
em apuros, ante a contradi9ao em que se flagra. Esse senso 
comum, sempre fragmentário e elevado a categoria de 
verdad e, de conhecimento sobre a realidad e ( nesse caso a 
pressuposi9ao de que, por algumas inf orma9oes ou cliches, 
se conhece o índio, seu jeito de ser, suas práticas culturais, 
etc), vai se constituindo a partir de informa'toes repassadas 
no cotidiano ( escola, rua, sobretudo pelos meios de 
comunica~ao social). Essas informa'toes normalmente sao 
assimiladas de forma monolítica e acrítica pelas pessoas. Daí 
a maneira como se enraízam na consciencia, podendo assumir 
a forma de preconceitos mais ou menos sólidos que, na lógica 
própria do senso comum (dogmática), se tornam a verdade 
sobre os fatos. O problema é que a verdade, sob a ótica do 
senso comum, é colocada antes do próprio conhecimento dos 
fatos. O senso comum, por ser fragmentário, nao consegue 
apanhar a realidade a partir de sua totalidade concreta. É por 
esse mecanismo de apreensao fragmentado, antecedente ao 
próprio real, que se origina o preconceito. Este tipo de 
compreensao constitui-se, paradoxalmente através de um 
suposto saber sobre determinados fatos que antecede os 
próprios fatos. Dessa maneira o senso comum constitui-se 
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numa forma de conhecimento que, confronta~o com um 
referencial de análise mais consistente, expressana profundas 
limitay5es. Em primeiro lugar, por pe~tir margens ao 
preconceito ~ em segundo, por ser dogmat1co, pre~e~dendo 
fo rnecer um conhecimento absoluto sobre as prat1cas do 
grupo em questao. O problema que se c~loca é .que o índio, 
ou a imagem que dele se fez, sempre fo1 conce1tuado pelas 
lentes de outra cultura, no caso aqueta portadora de uma 
racionalidade do tipo européia, e, na maioria das vezes, 
selllndo urna ática caracterizada como pertencente ao senso 
co~uin . Esses elementos permitem trazer a tona algumas das 
razoes pelas quais foi conferido ao índio um estatuto de 
inferioridade, o que se verá a medida que avan9a a 
argumentayao deste texto. 

2.2. O "purismo cultural" ou a interpreta~ao 
idealista da cultura indígena 

ldentificou-se acima o senso comum - enquanto portador 
de eletnentos advindos dos pressupostos do positivismo -, 
coino um dos principais fatores de genese dos preconceitos 
contra o índio. Cabe apontar-se, tambéin, um segundo 
aspecto a ser considerado. Trata-se do "purismo cultu~a~". 
Essa postura caracteriza-se por embasar-s~ n~ina visa~ 
abstrata, ingenua e roinantica do índio. Ein pnme1ro l~gar. e 
abstrata por considerar o índio de maneira universahzan~e . 
Nao leva em canta a diversidade dos grupos indígenas. dis
persos pelo Brasil e Ainérica Latina, e. inuito . inen~~- a 
complexidade i111anente ao ethos (jeito de ser) e as praticas 
culturais de cada grupo ein particular. A título ~e 
comparayao. pode-se remeter (observando apenas o R10 
Grande do Sul) para as grandes diferen<;as dos a~pectos cul
turais existentes entre os Guaraní ( quase exterminados) e os 
Kaingáng. O próprio fato de os priineiros teretn sido quase 
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(> ~ot~lm~nte extintos, contrariamente aos kaingáng, já é um 
1nd1cat1vo do que se está pretendendo argumentar. O 
kaingáng sobreviveu, entre outros motivos, por nao se ter 
deixado reduzir. 

Sob essa ótica de encarar o índio, denominada abstrata, 
há um certo nivelamento da especificidade e das 
características presentes em cada grupo. Por ela, o Kaingáng 
do Sul do Brasil e o Aimará do Altiplano Boliviano seriam o 
mesmo índio, quando, na verdade, ser índio, em contextos 
totalmente diferentes, nao significa ser o mesmo índio. É 
ainda, urna visao idealista, no sentido filosófico do termo~ 
Nao leva em canta os diferentes contextos naturais e culturais 
nos quais estao inseridos os grupos indígenas e, muito menos, 
o seu patrimonio cultural específico, construído e herdado de 
várias gerac;oes passadas. 

Por outro lado, é urna visao ingenua porque nao leva em 
c~nta o nível de rela95es e de dependencias que foi senda 
errado pelos kaingáng em um século e meio de confronto 
co~n ª, sociedade envolvente. Nao é possível compreender o 
karngang, sem considerar os mais diferentes contextos em 
qu.e ele s,e loc~liza. É necessário observar, por exemplo, que 
existem are~s indígenas localizadas muito próximas ou quase 
dentro das c1dades (como é o caso de Iraí no RS). Há outras, 
em que parte considerável da popula9ao indígena depende do 
arrendamento de suas terras a colonos ou do trabalho nas 
lavouras circunvizinhas. Sorne-se, ainda, as saídas das áreas 
para a venda de artesanato em vários locais ou ainda a 

' ' penetra9ao dos meios de comunica9ao, de modalidades 
esportivas e de práticas culturais e religiosas no interior das 
áreas indígenas. Esses vínculos com a sociedade envolvente 
cada vez mais intensos, fazem com que o grupo incorpor~ 
elementos e práticas, característicos do meio, e que, com o 
passar do tempo, assuma-os como seus. 
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Por essa razao a representac;ao do índio que é feita pelo 
senso comum geralmente está muito distante daquela real e 
existente no próprio meio indígena. A idéia que prevalece é 
a de que índios verdadeiros existem semente na Amazonia, 
por ainda andarem de tanga, morarem em ocas e usarem 
flechas como armas. O índio real é, nessa medida, confundido 
com outros grupos marginalizados. O índio "verdadeiro" teria 
aqui existido num passado remoto, quando da colonizayao, 
e, aos poucos, te ria discreta ou f oryosamente dado lugar ao 
branca ou quase que automaticamente se exterminado2

. 

A ignorancia e a ingenuidade frente ao processo histórico 
possibilitam transportar para um passado distante, as vezes 
idílico, a responsabilidade para o extermínio do índio 
enguanto grupo cultural. Responsabilidade essa que a 
presenc;a já contraditória do índio e suas formas de resistencia 
denunciam. Nao seria esta urna das razoes pela qual é 
preferível dar vazao ao preconceito e verem-se "bugres" ao 
invés de índios? A perseguic;ao e marginalizayao (rejei9ao) 
desse "outro indesejado" nao seria, em certo sentido, urna 
f arma de nega9ao da própria identidade do homem da 
regiao? Isto nao explicaría, utilizando-se urna linguagem 
psicanalítica, o medo de assumir a "marte do pai" cultural da 
regiao?3 

2 
Observar a este respeito as referencias de OLIVEIRA, Francisco Antonino 

Xavier e. Annaes do Municipio de Passo Fundo, vol.111. 

3 
Se a referencia a psicanálise é válida , poderlamos remontar ao mito da 

horda primordial. Nele, Freud descreve o assassinato do pai pelos seus próprios filhos 
(em nossa aproximac¡;ao, o índio é colocado assumindo o papel de pai originário. 
porém num nivel estritamente histórico-cultural) e acentua o caráter ambivalente 
desse gesto que é tomado por ele num sentido mltico-originário, para descrever o 
rompimento do homem com sua identidade original com a natureza: "Depois de té-lo 
suprimido, depois de haver aplacado o seu ódio e realizado sua identificac¡;ao com ele, 
entregam-se a manifestac¡;Oes afetivas de urna ternura exagerada. Fizeram-no soba 
forma de arrependimento; experimentaram o sentimento de culpa que se confunde 
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Contrapondo-se ás visoes acima descritas, relativamente 
ao aspecto cultural, é preciso que se considere o fator resis
tencia presente no grupo. A resistencia desenvolve-se frente 
aos demais grupos e é um fator funda1nental para a 

' 
preservayao da identidade cultural. E a forma pela qual o 
grupo se manté1n co1no tal, diante da a1neaya de outros 
grupos, assu1nindo u1n comporta1nento ambíguo. nu1na 
relayaO de subalternidade perante aqueles. A resistencia nao 
impede, pelo contrário, de certa forrna abriga o grupo a 
encontrar, através de sua prática, fonnas sutis e criativas de 
preencher lacunas no jogo de for<;as con1 outros grupos 1nais 
forres . Por questao de sobrevivencia, o kaingáng, enquanto 
grupo, sub1nete-se as regras do jogo do grupo ou da cultura 
do1ninante, operando, dessa fonna. u1na inversao no seu sen
t ido.-i 

3. OBSERV ACÓES EM TORNO DOS ('RITÉRIOS , 
DE IDENTIDADE ETNl( 'A 

Sao apresentadas, neste item, de lórn1a sucinta, certas re-

como sentimento de remorso comumente expemnentado (. .. )" (FREUD. Sigmund 
Obras Completas, Tomo 11. p. 1.839). 

Esse processo daría génese a um superego cultural (motivado pelo 
remorso diante do extermínio da figura primordial). o qual denunciana a nossa culpa 
urna vez. que ela comportaría nao só urna dimensao onginana mas também histórica 
A prava disso sena a inquieta~ao (remorso) perante o indio e outros grupos 
subalternos, mesmo que traduzida em forma de om1ssao ou re¡eu;ao perante eles No 
mito freudiano. os filhos nao se contentaram com a simples morte do pa1. Ao parricidio 
segu1u-~ um "repasto canibalesco" onde julgaram apropnar-se de urna parte de sua 
forc;;a. E consenso. mesmo ao nível do mais puro senso comurn. que os grupos 
culturais tém deixado um legado cultural de grande 1mportanc1a (a fon;;a do pai) para 
a formayao cultural da regiao. No entanto. nao é menos verdade que continuam 
passando por um processo talvez semelhante a um banquete expurgador onde o que 
parece se exigir para ser consumido sao suas proprias 1dent1dades 

4 
Sobre o processo de resisténcia dos grupos cultura1s é sugestiva a anallse 

de MONTERO, Paula. Da doen9a á desordem. p 6. 

- 206 -

flex6es desenvolvidas pela antropología social em torno dos 
critérios de identidade étnica. Dar-se-á destaque, pri
meiramente, a dois critérios nao mais aceitos, em termos de 
análise, a saber, o de raya e o de cultura, e aos problemas 
relacionados a estes. Em um segundo momento, buscar-se-á 
tratar do critério reconhecido atualmente no campo da 
antropologia e tratar-se-á demonstrá-lo como mais suficiente 

• 5 
que os antenores . 

3.1. O Critério de Ra~a 

Esse critério parte da pressuposiyao de que um grupo 
étnico pode ser definido pela biología, passível, portante, de 
ser somaticamente identificável. O grupo indígena deveria ser 
de descendencia "pura" de seus antepassados. Esse critério, 
de antemao, deixa de levar em canta dois aspectos 
elementares: l º) que nenhum grupo indígena consegue viver 
isoladamente, pasto que, a nao ser algumas exceyoes, esta.o 
sempre imersos na sociedade envolvente~ 2º) que nenhum 
grupo, que esteja em contato com outros, reproduz, sem mis
cigenar-se. Convém observar que, já no séc. XVII ( sobretudo 
a partir da segunda metade do século XVIII - 1755), a 
referencia é o Estado que, através da legislayao pombalina, 
promoveu a miscigenayao entre escravos negros e índios, 
tirando-os de suas aldeias para mais facilmente escravizá-los. 
Isso servirá, um século mais tarde, de pretexto para a espo
liayao das terras indígenas, alegando-se que a populayao 
mestiya nao era pura, portanto nao índia. Esse processo de 
expropriayao ocorre após a famosa Lei de Terras ( nº 60 l, de 

5 Essa parte da exposiyao embasar-se-á na abordagem desenvolvida por 

CUNHA, Manuela Carneiro em artigo que compOe seu livro Antropologa do Brasil, 
1987. 
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18/09/ 1850). 6 

' 
E importante salientar que esse critério (o de raya) é o 

que predomina em nível de senso comum. Pelo fato de as 
ciencias humanas terem buscado suporte episte1nológico no 
modelo das ciencias da natureza, essa visao naturalista 
prevaleceu durante um longo período na orientayao de 
algutnas análises antropológicas. Ao mesmo tempo, difundiu
se ampla1nente a caracteriza9ao de grupos sociais ou étnicos 
con10 rayas. Este critério revela-se profunda1nente insufi
ciente para definir um grupo, urna vez que se atém apenas a 
fatores externos ou, como já se afirmou, somáticos. Desta 
1naneira, sua insuficiencia é revelada por nao considerar o 
contexto social e a própria necessidade dos grupos de 
estabelecerem contatos externos a si. 7 

3.2. O critério da Cultura 

Esse critério qualifica grupo étnico corno sendo "aquele 
que co1npartilha valores, formas e expressoes culturais"8. É 
considerado n1ais satisfatório que o anterior, poré1n, ainda 
nao dá conta suficientetnente do que se propoe resolver. A 

6 Id. lbid, p. 114. 

7 
No conflito do Toldo Chimbangue, em Chapecó (SC). no inicio da década 

de oitenta. alguns indios autodenominados "puros" reivindicavam as terras 
embasados nesse critério. Esta informa9ao foi obtida junto aos "agentes sociais" que 
acompanharam o referido conflito. 

8 
CUNHA, M.C. Op. cit . p. 11 4. 
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recorrencia aos tra9os culturais de um grupo ( esse é o 
critério) como língua, religiao, organiza9ao política, técnicas, 
etc., nao permite, por exemplo, provar que o referido grupo 
é o mesmo que o de seus antepassados. Deixa de considerar 
que os tra9os culturais vao se transformando conforme o 
ambiente natural e social, em que o grupo se encentra, e a 
interavao e confrontes que estabelece com outros grupos. Se 
nao f os se por esse processo de resistencia, dificilmente os 
kaingáng teriam sobrevivido. Senao, como explicar a sua 
existencia depois da descaracterizavao do seu meio natural 
(1natas, rios, etc.), depois da explorayao e dissemina9ao entre 
eles dos costumes, religioes, técnicas, organiza9ao política, 
língua, etc. dos brancos? 

3.3. O critério de identifica~ao do grupo 

Esse critério permite definir grupos étnicos como "for-
1nas de organizayao social em popula96es cujos membros se 
identificam e sao identificados como tais pelos outros ... "9

. 

Isso os distinguiriam uns dos outros. 

Essa defini9ao, que privilegia a identifica9ao do grupo em 
relac;ao a cultura que exibe, trata de forma mais satisfatória 
problemas colocados pelo critério anterior (o de raya) em 
pelo 1nenos dois aspectos: l º) defende que os trac;os culturais 
varia1n no tempo e no espac;o sem, com isso, negar a 
identidade do grupo - a cultura é encarada como algo 
dina1nico e sempre em processo de reelabora9ao ~ 2º) a 
cultura é considerada como produto e nao pressuposto de um 
grupo étnico10

. 

9 BARTH apud CUNHA, op. cit. p. 116. 

lO Id. lbid, p. 116. 
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1\ O próprio estatuto do índio (Lei nº 6.001 , de 
19/12/1973) registra que o critério da identificayao do índio 
é considerar-se e ser considerado como tal11

. 

Essa questao, em nível de auto-identificavao, parece ser 
bastante conflitiva entre os kaingáng. Conforme algumas 
observayoes desenvolvidas em estados do sul do Brasil, 
evidenciou-se a reivindicayao da "pureza de sangue" como 
critério de identidade para o reconhecimento de determinados 
direitos no interior do grupo. 

Outro aspecto é o de que a identificayao pela sociedade 
envolvente pode ser ferida por interesses económicos, 
políticos, culturais, entre outras ou por preconceitos 
regionais (contra os "caboclos" ou "bugres"). Nesse caso, a 
ident.idade pode tender a ser ocultada (resistencia), muito 
embora nao desapare9a nem da consciencia do grupo, nem da 
populayao que compoe a sociedade envolvente12. É impor
tante observar, na regiao Norte do Rio Grande do Sul, 
espayo onde se localizam as áreas indígenas no Estado, que 
este fator se faz muito presente. Em primeiro lugar, pela a9ao 
perversa da FUNAl, jogando colonos contra índios, 
permitindo o arrendamento das terras indígenas e a extra9ao 
da madeira; em segundo lugar, pela maneira como se deu o 
processo de colonizac;ao onde o confronto com o governo e 
colonizadores de origem européia se tornou urna constante. 
Essa é a genese de urna gama de preconceitos em relayao ao 
índio da regiao. 

11 A respeito desta questao é sugestiva a consulta a Max Weber (Economia 

e Sociedade, 1922), textos de antropólogos como: Edmundo Leach, M. Moerman e 
Abner Cohen, além dos brasileiros Roberto Cardoso de Oliveira e Darcy Ribeiro. 

12 CUNHA, M. C. Op. cit. p. 118. 
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Por fim, deve-se considerar que os grupos étnicos pos
suem mecanismos de ado9ao ou exclusao de indivíduos. 
Estes dependem da aceita9ao do indivíduo pelo grupo, 
supondo que este esteja disposto a seguir os valores e tra9os 
culturais do mesmo. Esse fator se faz presente entre os 
kaingáng embora, como já se mencionou, em momentos em 
que o grupo se encontra em crise interna, pare9a evocar o 
critério da pureza de ra9a. De qualquer maneira, nem em um 
caso, nem em outro a identidade do grupo é diluída. u 

Em vista disso, fica demonstrada, portanto, a rnaior sufi
ciencia desse critério de identidade cultural perante os ante
riores. Por outro lado, reconhecer seu alcance significa com
preender os grupos indígenas, e o kaingáng em particular, de 
fonna 1nuito 1nais aproximada de sua existencia real. Podem
se, assi1n, superar muitos dos equívocos que deram margem 
a concep9oes distanciadas e preconceituosas e1n torno do 
kaingáng. A referencia aqui é feíta, de fonna direta, 
sobretudo ao senso co1nu1n e ao purisrno cultural, co1no 
formas predon1inantes de co1npreender o kaingáng. 

13 o h . . que ocorre OJe e um processo de busca de autonomía pelas 

comunidades indígenas de forma bastante expl ícita. Entre os kaingáng o ponto de 
partida para tanto foí o surgimento e a afirma9ao da ONISUL (Organ1za9ao das 
Natyóes Indígenas do Sul) , como organizai;:ao própria e legítima das comunidades 
indlgenas soba dire9ao das lideran9a mais politizadas. No ámbito interno a ONISUL 
está se afirmando em todas as áreas do estado e tem dado um passo importante no 
sentido de envolver os próprios caciques. Em relac;:ao ás entidades indigenistas (as 
que ajudaram a criar condi<;;Oes para o processo de organizai;:ao - CIMI. COMIN. etc.) 
se encontram numa situac;:ao de certa forma paradoxal, um vez que os avan9os da 
organizayao indígena lhes coloca a necessidade de redimensionar o seu papel junto 
a esta. 
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O RELIGIOSO NO MUNDO DOS KAINGÁNG 

Elli Benincá 1 

t. INTRODUCÁO 

Os depoimentos dos agentes sociais que atuam junto as 
reservas dos índios kaingáng na Regiao Sul do Brasil 
manifestam grande dificuldade em perceber sinais de 
religiosidade entre os indígenas. A opiniao mais comum entre 
estes é a de que o indígena nao teria outra manifesta~ao 
religiosa a nao ser a que lhe foi transmitida pela via da 
Evangeliza~ao . Isto nos levaria a super que os kaingáng nao 
tem urna religiao própria. Teriam apenas absorvido a 
compreensao religiosa através da prega~ao dos missionários. 

O nosso intuito, neste texto, é averiguar qual a 
compreensao religiosa desse povo. Para tanto, tentaremos 
buscar um conceito mais amplo de religiao. Um conceito que 
transcenda os limites de urna religiao institucionalizada e que 
incorpore tambétn as manifesta~oes religiosas vinculadas ao 
universo simbólico da natureza. Para se compreender a 
dimensao religiosa do Kaingáng, a presente investiga9ao, 
além de ouvir os relatos de historiadores e catequistas 
jesuítas, utilizou-se ainda da observa~ao de agentes de pasto
ral indígena, registrada em forma de depoimentos. Por fim, 
observar-se-á como os kaingáng apropriam-se, em seu 
universo simbólico, de compreensoes religiosas e rituais 

1 
Mestre em Ciencias da Religiao pela PUC/SP, professor e Coordenador do 

Departamento de Filsofia da Universidade de Passo Fundo e pesquisador da 
religiosidade popular no processo de Urbaniza9ao. 



provindos de outros grupos sociais, assumindo-os como se 
fossem próprios. 

2. A ESTRUTURA DO RELIGIOSO 

O termo "religiao" pode ser utilizado em vários sentidos. 
Numa dimensao institucional, refere-se as Religioes 
Históricas, como o Cristianismo, o Budismo, o Kardecismo 
e outras. Fala-se, entao, de religiao crista, budista, espírita. 
Refere-se, aqui, a doutrina que estrutura a compreensao e as 
respectivas práticas religiosas.2 As grandes religioes históri
cas se concretizam em igrejas, onde os fiéis vivenciam a 
doutrina e ordenam o seu universo simbólico. Nao é este o 
sentido religioso que se deverá buscar junto aos kaingáng. 

Urna segunda compreensao religiosa procura dar conta 
de todas as manifesta9oes humanas (práticas religiosas; . 
celebra96es, adora95es, medos, rituais, supersti96es, etc.) 
que se relacionam com o desconhecido e com os elementos 
da natureza nao controláveis pela racionalidade e pela 
tecnología. As diferentes formas de objetiva9ao que estas 
manifestavoes assumem, normalmente nao se constituem em 
um corpo doutrinário coerente. Entretanto, apesar de serem 

" . 
explica96es fragmentadas que nao possuem coerenc1a 
externa, sao capazes de responder as interrogayoes próprias 
do grupo cultural. Geralmente sao explicayoes materiais e 
causais, suficientes para harmonizar e equacionar as dúvidas 
provocadas por f en o menos da natureza ou pela curiosidade 
sobre a origem das coisas. O recurso ao sobrenatural, para 
explicar o ·material, é sempre urna compreensao religiosa. 

2 PIAZZA, W . ReligéSes da Humanidade,1991 , p. 378. 
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Neste universo simbólico, inscrevem-se também· todos os 
rituais que operam saúde. A cren9a de que a doen9a é 
produto das for9as do mal e de que somente o rito consegue 
afastar o mal e proteger o corpo contra a influencia das 
for9as negativas é, certamente, a expressao religiosa mais evi
dente e mais f orte entre todos os grupos culturais. 3 

Embora em todas as culturas estejam presentes cren9as, 
medos e práticas mágicas, tais manifesta95es sao desclas
sificadas pelas religioes institucionalizadas. O procedimento 
de excluí-las do domínio religioso institucional tem sua 
principal razao na incapacidade das instituiv5es de manter 
qualquer controle sobre esses rituais e seus "sacerdotes" . 
Mesmo desclassificados, esses rituais agem de forma eficaz 
inclusive no interior das próprias institui95es. As religioes 
oficiais, mesmo que sejam portadoras de urna doutrina 
coerente, nem sempre conseguem responder aos problemas 
do imediato existencial das pessoas. É nestes casos que 
entram em a9ao tais ritos que respondem, de forma imediata, 
aos problemas do mundo cotidiano. 

' E muito dificil perceber a profundidade e a extensa.o do 
domínio religioso de um povo, pois a dimensao religiosa está 
incorporada ao universo simbólico da cultura. O fato de 
algumas expressoes serem mais concretas e outras mais 
abstratas e racionalizadas, como no caso do fetiche da 
mercadoria na compreensao de Marx4

, nao lhe tira a 

3 
BENINCÁ, E. Práticas de religiosidade e saúde popular. In: Religosidade e 

Saúde Popular, 1991 , p. 94. 

4 
A palavra "fetiche" é aquí entendida na mesma conota~o com que Marx a 

utiliza no primeiro volume do Capital. Trata-se da transforma~ao da mercadoria, 
produto do tra~alho humano, de objeto em sujeito. A opera~ao de transforma~o 
ocorre no ambito do mercado e é denominada de "processo de fetichiz~ao". A 
mercadoria, que é objeto produzido pelo trabalhaclor, aparece no mercado como 
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dimensao religiosa. O ritual é muito ambíguo. Pode operar 
tanto no campo religioso como no social . Sua ac;ao, porém, 
se dá sempre no simbólico, onde produz eficácia. 

3. OS KAINGÁNG E O MUNDO RELIGIOSO 

Teschauer, em sua obra "Porandúba Riograndense", ao 
tratar do aldea1nento dos índios coroados na regiao de Passo 
Fundo, traz presente as observac;oes dos missionários 
jesuítas, chamados pelo govemo da Província do Rio Grande 
do Sul (1848) para "civilizá-los". Diz que os 1nesmos 
parecem nao ter senao "urna idéia confusa e 1nui n1aterial de 
um Ser Supremo" . 5 Mais adiante, sempre apoiado no de
poimento dos 1nissionários, chega a dizer: "Os bugres do Rio 
Grande do Sul parecem nao ter sido supersticiosos ne1n ter 
praticado religiao algu1na, mas ter vivido n'u1n co1npleto 
indiferentismo religioso. Da divindade tivera1n urna idéia 1nui 
confusa, como dum ente terrível e vingativo e que cha1na1n 
tupé, palavra que receberam emprestado dos Guaranís" .'' 

A opiniao de Teschauer é assu1nida ta1nbé1n por Itala 
Irene Becker, e1n seu trabalho "O índio kaingáng no Rio 
Grande do Sul", quando o cita textuahnente: "Nao tinha1n 
vestígio de religiao, mas criam que as ahnas dos defuntos, a 
qual chamavam 'acupli' se convertia e1n dernonio . Gozavatn 
de grande autoridade os feiticeiros que os traziatn iludidos 

sujeito (ídolo) que impOe as regras nas relac;oes sociais. 

5 TESCHAUER, C. Porambúda Riograndense, p. 284. 

6 Id. lbid. p. 301 . 
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com seus embustes. Davam oráculos; depois de consultarem 
ou beberem erva-mate, proferiam oráculos com as palavras: 
' erva-mate me disse isto' ... ". 7 

Mabilde ta1nbém nao consegue perceber manifestayoes 
religiosas entre os kaingáng: "Nunca pude reconhecer que os 
coroados tivessem a menor idéia de divindade. O maior 
indiferentismo preside a todos os fatos sobre-humanos que se 
passam a sua vista. Os furacoes e trovoadas, porém, 
produzem nos coroados um terror panico, que a caída do 
raio, ainda aumenta a tal ponto de nao poderem dissimular o 
pavor que lhes causa aquele fogo elétrico". 8 

Sobre o medo dos raios, o rezador da Reserva de 
Mangueirinha - PR (no encentro de pastoral indígena em 
man;o de 92, em Guarapuava - PR) confessava que Deus 
havia matado dois índios com o raio porque os mesmos 
haviam participado de urna festa com danc;as na Semana 
Santa. 

Sobre a opiniao de ilustres autores como Teschauer, 
Becker e Mabilde deve-se observar que a avaliac;ao feíta por 
eles tem como referencia a religiao católica, com sua teología 
institucionalmente organizada. Os kaingáng, porém, possuem 
manifestac;oes capazes de responder as interrogac;oes que sua 
cultura lhes possibilita formular. Da mesma forma parece-nos 
preconceituosa a afirmac;ao de que os "feiticeiros os traziam 
iludidos com seus embustes" . Os denominados feiticeiros 
eram os sacerdotes que, através de rituais, manipulavam e 
controlavam as foryas do 1nal que ameayavam a vida das 

7 BECKER, l. B. O Indio Kaingáng no Río Grande do Suli, p. 13. 

8 MABILDE, P. F. Apontamentos sobre os indígenas selvagens da na~§o 
Coroados dos matos da Provincia do Rio Grande do Su/ 1836-1866, p. 135. 
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comunidades. O fato de nao explicitarem urna doutrina 
teológica hannónica nao significa que nao fossem religiosos. 
Ao contrário, eles parecem ser muito religiosos, haja vista a 
influencia dos feiticeiros (pandara) sobre a tribo. Sua reli
giao, porém, está ligada ao seu universo simbólico. Viviam 
errantes nas matas do Sul e, por isso, seus rituais estavam 
vinculados as necessidades básicas e respondiam as 
permanentes ameayas das f orvas da na tu reza ( raios, trovoes, 
tempestades, secas, enchentes, etc.), nao controláveis por 
eles. 

Mabilde também reconhece que, no momento de pavor, 
os índios se reúnem em tomo do fogo, em ritual silencioso, 
"numa espécie de venerayao" .9 

4. A RELIGIOSIDADE KAINGÁNG NOS 
ALDEAMENTOS 

A religiosidade hoje manifesta pelos kaingáng em suas 
reservas vem influenciada pela catequese jesuítica por ocasiao 
dos aldeamentos e da pregayao dos monges leigos no período 
do Contestado (Cabral, 1979)10

. 

4.1. A catequese dos Jesuítas 

Os padres jesuítas aceitaram o convite do Presidente da 

9 Id. ibid. p. 135. 

1° CABRAL, O. A campanha do Contestado, 1979. A pregac;ao dos monges 
leigos é urna característica do Catolicismo Popular Brasileiro. Muitas vezes eram os 
"rezadores" que se transformavam em pregadores "messianicos" e curandeiros 
junto as populac;Oes pobres (caboclos). 
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Província do Rio Grande do Sul para "civilizar" os "bugres·" ·· 
que habitavam as matas do norte do Estado, na freguesia do 
Passo Fundo. O intento do Presidente da Província 'era 
"domar" os índios, através da catequese, para que deixassem 
de por resistencia ao processo de coloniza9ao. O governo 
mantinha urna for9a militar junto ao toldo de Nonoai e · 
Guarita. Os índios, porém, só iam ao posto para receber 
alimentos e roupas e depois voltavam para as matas e 
estabeleciam constantes ncorrerias" (investidas)" contra os 
colonos, vistos pelos índios como seus inimigos, já que 
vinha1n destruindo o seu "habitat natural" . Os colonos, por 
sua vez, denominavam os íñdios de "bugres", "pregui9osos", 
"indolentes", "vingativos" e "traic;oeiros". Só a catequese 
seria capaz de convencer os índios a nao manter hostilidades 
com os brancos. O missionário Pe. Parés denuncia a 
ganancia dos colonos e a corrupyao dos agentes do governo 
junto aos toldos. Tudo isso mostrava aos missionários que a 
índole mansa dos "selvagens" transformava-os em violentos 
por causa do contato com os brancos. "Diversas tribos· eram 
originalmente pacíficas e amigáveis para com os europeus, , 
porém provocados pelo tratamento duro e injusto dos 
brancos levantara1n-se e deixaram-se arrastar em excesso". 11 

Em razao disso, a- prega9ao dos missionários, embora 
aceita, nao conse!:,ruia receber adesao plena dos índios. Talvez 
pelo pouco tempo que os missionários pennanecera1n junto 
as aldeias dos Kaingáng ( l 848 - 1852), pois fon~m 

denunciados e afastados pela Assembléia Provincial por 
desagradarem aos interesses do Governo e dos agentes 
indigenistas "que vinham se apropriando das terras indígenas, 
e nada faziam em favor dos índios, pois só sabiam cobrar 

11 
TESCHAUER, C. op. cit. p. 346. 
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seus salários" . 12 

De qualquer forma, os missionários Jesuítas cumpriram 
a tarefa solicitada pelo Presidente da Província de aldear os 
indígenas, embora o objetivo missionário da catequese tenha 
sido frustrado . 

A teología católica, transformada em catequese pelos 
jesuítas, embora de fonna fragmentada, deixou seus tra~os na 
visao religiosa dos Kaingáng. 

4.2. A prega~ao dos Monges do Contestado 

A influencia religiosa mais forte, certamente, veio da 
convivencia dos Kaingáng com os caboclos da regiao do 
Contestado 1-' no início da República. Segundo o missionário 
Pe. Parés, os caboclos tinham facilidade de se entrosarem 
com os índios: "Propoe ainda (Pe. Parés ao Presidente da 
Província e1n abril de 1849) que os soldados (for~a militar 
junto ao toldo de Nonoai) deviam ser escolhidos para nao só 
servir de prote~ao aos aldeados, 1nas tambétn para se 
fundire1n co1n estes. Para esse fim nao havia outros tao 
próprios como os caboclos do Rio Negro na província de 
Sao Paulo. Pois esta gente si1nples e trabalhadora nao fazia 
dificuldades para casar-se com os bugres e estes mais 

12 Id. lbid. p. 314. 

13 
O Contestado é a regiao onde foram travadas as lutas dos monges e 

caboclos, no Centro-Oeste Catarinense e Sul do Paraná, com as forc;as militares dos 
respectivos Estados. A origem do termo "Contestado" vem da postura de contestac;ao 
que os monges e os caboclos faziam as instituic;Oes oficiais - República e lgreja 
Romanizada. O periodo de lutas deu-se de 1912 a 1916. A pregac;ao dos monges, 
porém, já estava presente no meio caboclo e indígena. 
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facilmente se aplicariam ao trabalho, ao menos por exemplo 
ensiná-los-iam a amar a propriedade e as vantagens 
sociais .. . ". 1"' Esse relato vem mostrar o congra~amento entre 
caboclos e índios Kaingáng. Ao longo do período do Contes
tado e mesmo depois, os monges e caboclos repassaram aos 
índios a teología da resigna~ao, assim denominada por se 
caracterizar como urna doutrina de resistencia ao sofrimento 
(Oliveira, 1985 ). A prega~ao dos 1nonges acentuava o 
batis1no nas fontes de Joao Maria, a devo~ao aos santos e a 
Nossa Senhora, principahnente e1n seus sofrimentos. 15 As 
observa~oes e docu1nenta~ao dos agentes indigenistas, 
principalmente nas reservas de Guarapuava (PR) e em 
Xanxere (SC), dao conta de tal religiosidade junto aos índios: 
"Batiza1n nas águas puras co1n o batis1no de Joao Maria e 
utilizatn-se de rituais, cantos e rezas legiti1na1nente extraídas 
do catolicis1no popular brasileiro, religiosidade própria do 
caboclo'' .1<' 

Na já referida reuniao e1n Guarapuava, e1n marvo de 
1992, os índios da reserva de Mangueirinha (PR) presidiram 
u1n culto co1n cantos e oravoes, tendo co1no 1nelodia o canto 

14 
Id. lbid. p . 315. 

15 Os indios kaingáng, principalmente da regiao de Guarapuava (PR) e 

Xanxeré (SC) conservam o costume de batizar as criarn;:as nas fontes de água pura. 
aben9oadas pelo monge Joao Maria. Joao Maria é o monge que mais influencia 
exerceu sobre os caboclos pela sua pregayao político-religiosa. Segundo depoimento 
do Dr. Angelo Dourado, citado por CABRAL. O. R. A Campanha do Contestado, p. 
148, Joao Maria teria militado na revoluvao federalista (1893 - 1895) na regiao de 
Passo Fundo-RS, ao lado dos federalistas. identificados pelos republicanos como 
monarquistas. Sua pregayao religiosa contestava a lgreja Oficial romaniZada - a lgreja 
que recebia influencia das Congrega90es e dos colonos europeus contra o 
Catolicismo Popular Brasileiro - e se insurgía também contra a República que rompía 
as relayOes lgreja - Estado, além de razOes sociais e pollticas. 

16 D'ÁNGELIS, W. Para urna história dos indios do Oeste 

Catarinense.Cademos do Centro de Organizar;ao da Memória Sócio-Cultural do 
Oeste - SC. 1989. 
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gregoriano17
, o · que mostra a influencia da religiosidade 

cabocla e de seus 1nonges. 

· O Pe. Joao Adolfo Barendse, antropólogo holandes e 
assessor da pastoral indigenista do Paraná, no relatório de 29 
d . . d 18 , eJane1ro e 1992 , faz algumas observa<;5es a respeito da 
evangeliza<;ao dos indígenas em geral e em específico dos 
Kaingáng. Tenta mostrar que os índios kaingáng tem cultura 
e religiao própria, embora de difícil compreensao para os 
nao-índios. Acredita também que. os índios, hoje presentes 
nas reservas, nao preservam mais a religiosidade original na 
sua íntegra. A partir do seu comportamento religioso, 
podem-se entrever sinais da sua tradi9ao kaingáng, sinais do 

, catolicismo romano e do catolicismo popular brasileiro. 

·O autor inicialmente pergunta: "Quando urna cultura se 
torna crista? Quando urna cultura tetn tantos vestígios 
evangélicos que pode ser denominada crista?" Em sua 
preocupa9ao pastoral, levantara dúvidas sobre as culturas 

. européias, ber<;o do cristianismo, procurando saber se ainda 
· .podem ser denominadas cristas. Estas questoes.- surgiram de 
um contexto mais amplo, onde o Pe. Joao Adolfo se in
terrogava sobre como tomar crista a cultura indígena. Deverá 
ser negada, ou adequada a cultura européia? Mas esta, a 
c~ltura européia, é ainda crista? Falando da evangeliza<;ao 
~as culturas, ele, ~o mesm~ relatório, volta a questionar: "O 
grupo indígena, atingido em sua totalidade na regiao do 

17 e t · t bém · an o gregonano, am denominado de "cantocháo", assim chamado por 

haver sido coordenado, completado e fixado por Sáo Gregório l. o Grande, no século 
VI . Canto eclesiástico utilizado pelos monges. 

18 
O Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo mantém em sua 

biblioteca a 2" vía do Relatório sobre Pastoral Indígena do Pe. Joáo Adolfo Barendse 
encaminhada ao seu Superior Provincial (29/01/92). O referido padre faleceu em abrii 
do mesmo ano. 
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Paraná, lutou para conservar sua cultura e preservar sua 
identidade. Será que sabemos encontrar as sementes do 
' Verbo' ( evangeliza<;ao) nestas culturas? Descobrir vestígios 
da civiliza<;ao passada? As culturas indígena e africana tem 
culpa se a vida religiosa crista se estruturou em moldes da 
cultura européia? Será que o ' Verbo' se fez também 
kaingáng?". 

N estas indaga<;oes do is elementos sao significativos e 
1nerece1n aten<;ao especial. Pe. Joao Adolfo acreditava que 
os kaingáng possuíatn se1nentes da revela<;ao, portanto 
religiao própria, e guardavam trayos bem evidentes de urna 
evangeliza<;ao anterior, incorporada e1n sua cultura. Por isso, 
e1n seu relatório, explicitava sua cren9a: "No 1neio indígena 
encontramos práticas religiosas adotadas, próprias da lgreja 
Católica e praticadas confonne prescri<;oes de Roma. 
Encontra1nos práticas que tetn orige1n pura1nente indígena. 
Encontra1nos, ainda, práticas religiosas próprias da 
religiosidade popular". A quais dessas práticas o indígena vai 
dar adesao? Ele o fará dentro dos li1nites de sua visao de 
inundo e segundo a possibilidade de produ9ao de rituais 
co1npreensíveis etn seu universo si1nbólico. Pe. Joao Adolfo 
continua dizendo que a visao de inundo da cultura européia 
nao cabe na "cabec;a" ( visao-de-1nundo) do kaingáng. Os 
curadores e rezadores partetn de sua experiencia religiosa, 
que é 1nuito diferente da prática religiosa da cultura européia. 
Parece, contudo, nao haver rituais indígenas que contradigam 
a fé crista. Poderao nao se adequar a cultura ocidental. Por 
fi1n, cita os tnissionários que se inculturaratn e passara1n a 
viver con1 os indios, sen1. contudo. tere1n se sub1netido aos 
rituais de iniciac;ao daqueles povos. 

Os depoi111entos do Pe. Joao Adolfo trazem a tona 
questoes de relevancia. Acredita nu1na religiao kaingáng. 
Adn1ite ta1nbén1 a existencia de vestigios de u1na 
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" 

• 

evangelizavao passada, que incluiría tanto a pregayao dos 
1nonges (religiosidade popular) quanto a catequese jesuítica 
(prescrivoes de Roma). Nao ve razoes para que os indígenas 
(kaingáng) sejam dominados culturalmente para serem evan
gelizados. Cabe aos missionários descobrirem os sinais de fé 
existentes na sua cultura. 

Yisconde de Taunay ta1nbém descobre vestígios e 
manif esta9oes religiosas próprias dos indígenas, mas nao 
consegue perceber princípios religiosos condutores da moral: 

"Admitem estes índios a existencia de u1na divindade 
como todos os entes racionais~ ignora1n, porém, os 
verdadeiros princípios da religiao. 
Alguns também tem nov5es de um ser malfazejo, a que 
chamam Acritiio~ mas tal cren9a nao é geral entre eles. 
No dia 12 de novembro de 1866 perguntei ao cacique 
mais velho, capitao Manoel Aropquimbe (que quer dizer 
avan9ador) quem era o deus, a que chamavam Tupen. 
Prontamente respondeu-me ele que era o sopro. Quando 
alguém está doente, deve ficar urna pessoa a seu lado so
prando-lhe na cabe9a, costas e barriga. E se neste tempo 
acontecer haver trovoada com relampagos, cessa-se de 
soprar, porque é prova certa de que Deus está irritado e 
o enfermo provavelmente morrerá. 
Desta conversa deduzi que eles adoravam o relampago 
e o trovao, tanto 1nais (como tenho observado) quando 
tem 1nuito 1nedo de trovoada, cha1nando-lhe « Deus 
brabo ». 

Algumas vezes diziam que Deus era o sol, outras a lua e 
concluíam com urna palavra: C'equiguetedi, que quer 
dizer: nada sei a este respeito" .19 

19 
TAUNAY, Affonso de. Entre nossos Indios, p. 97-98. 

- 224 -

Os rituais mais utilizados pelos Kaingáng pertencem ao 
domínio da defesa contra as foryas do mal. Como acreditam 
que as "almas" dos mortos podem retornar e prejudicar os 
vivos, utilizam-se de rituais para impedir o seu retorno. 
Existe urna crenva muito generalizada, embora nem sempre 
explícita, de que o corpo humano, ou entao a casa onde 
reside o corpo, é o espayo onde as for9as do mal procuram 
fazer morada. Os rituais estabelecem a luta das f or9as do bem 
contra as forvas do mal no domínio do corpo. 

O domínio das forvas do mal sobre o corpo significa 
doenva. A cura só será possível com o afastamento das f or9as 
do mal que se apossaram do corpo. Somente o ritual pode 
operar a limpeza do corpo e afastar os espíritos ou for9as 
negativas, recuperando a saúde do doente. Este fenómeno 
perpassa quase todas as religioes, que, de urna maneira ou de 
outra, admitem a cren9a de que a doen9a é produzida por 
for9as maléficas. Para se precaver contra tais forvas sao 
utilizados rituais de preven9ao para impedir a chegada das 
for9as negativas sobre o corpo humano. Mas, se por acaso, 
os rituais de prevenvao nao forem bem feitos, as for9as do 
1nal penetratn e totnam posse do corpo, principalmente 
daqueles 1nais frágeis, como as crian9as, e fazem-nos 
doentes. O ritual do Kiki entre os Kaingáng tem a fun9ao de 
precaver a aldeia contra o mal. 20 

20 Em relayao ao processo ritual : "O ritual do Kiki (Festa do Kiki} se constitui 

numa das principais formas de expressao religiosa dos Kaingáng. Este ritual tem 
sentido profundo para o índio, chegando a ser dificil de expressá-lo, conforme Pedro 
Sales, jovem indígena de Miraguaí. O ritual inicia-se com a preparayao da bebida 
(Kiki} composta de mel, água, milho e guarapa num cocho de pinho. Na noite da festa, 
os participantes sao divididos em dois grupos. conforme a metade (Kamé ou 
Kadnyeru} a qual cada um pertence. Depois. cada grupo reúne-se em torno a sua 
fogueira permanecendo por toda a noite, rezando e assando pinhao e milho verde. No 
dia seguinte, vao ao cemitério, tendo sempre a frente o grupo Kamé, seguido a certa 
distancia pelo grupo Kadnyeru. Ali cada grupo reza separadamente; conforme a 
ordem de chegada, apanham ervas, remédios do mato, friccionam-se com elas e 
jogam-nas nos túmulos dos mortos. Após a reza, os Kamé voltam a aldeia seguidos 
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,. No universo simbólico dos Kaingáng, parece nao haver 
diferenciayao entre rituais originários - próprios do mundo 
religioso Kaingáng - e rituais assimilados de outras culturas. 
Segundo Teschauer, teriam assitnilado dos Tupis o nome 
Tupé, que significa Deus. Nas manifestayoes religiosas, nas 
reservas de Xanxere e Guarapuava, fica muito evidente que 
tomaram dos 1nonges do catolicismo popular brasileiro rituais 
e devoc;oes que eles ostentam como próprios de sua cultura. 
Na reserva de Iraí, houve um casamento segundo suas 
tradiv5es culturais. No meio desses rituais tradicionais, a 
noiva se apresentou vestida de branca com grinalda21

. 

A capacidade de assimilac;ao é própria de um grupo 
cultural que nao possui ainda u1n carpo doutrinal coerente e 
universal. A presente investigayao, porétn, nao consegue (por 
falta de observayaO) responder a questao dos ritos de 
inserc;ao a cotnunidade Kaingáng. Teria1n eles UITI batistno 
próprio? Tudo indica favoravehnente, já que os índios 
recebem um notne indígena, próprio da comunidade, e outro 
nome para se relacionar e buscar legiti1nidade junto a so
ciedade dos nao-índios. 

É certo que os índios sao tnuito cautelosos etn revelar os 

pelos Kadnyeru . Reúnem-se num pátio da aldeia, misturam-se e com~c;am a tomar 
0 Kiki a tocar seus instrumentos e a danr;:ar até consumir toda a bebida do cocho. 
Nest~ momento. viram-no e batem com ramos verdes no mesmo até darem por 
encerrada a festa . 

Todo este ritual é feito em homenagem aos mortos para que seus 
espíritos estejam do lado da comunidade, zelando pela sua harmonía. Sem o ritual 
formal desenvolvido. acreditam que os espíritos dos mortos aos qua1s sao prestados 
os rituais, voltam a trabalhar e a ceifar a vida de membros da comunidade ("Cultura 
e Religiosidade Popular". Fase. l . 1991 . p . 80) . 

21 No dia 17/04/93 houve um casamento de indigenas na reserva de lraí , para 

o qual convidaram as organizar;:0es de nao-indios que os apóiam. A Equipe de 
Pesquisa sobre a História e Cultura Kaingáng também foi convidada e se fez 
presente. o convite as organizar;:oes de apoio tinha como objetivo a demarcar;:ao das 
terras dos índios e a manifestac;ao de sua cultura. 
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seus rituais e o domínio dos seus mistérios. Há, sem dúvida, 
um universo religioso que lhes confere identidade como 
grupo indígena, ao qual ternos pouco acesso e do qual 
conhecemos apenas fragmentos. O mundo religioso dos 
kaingáng continua, portante, como desafio para que se 
construam novas conhecimentos. 
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O ÍNDIO NO LIVRO DIDÁTICO 
Carla Simone Rodeghero1 

1. INTRODUf;ÁO 

Como o índio é apresentado nos livros didáticos de 
História? Esta é a interrogayio central e orientadora do 
presente texto que tem por objetivo apreender a concepyio 
e a imagem do índio que é passada na escola, através livro 
didático. 

A observ~o da prática e dos relatos de professores 
de História revela a existencia de alguns momentos em que 
o índio é objeto de estudo na sala de aula. Estes momentos 
estio relacionados, basicamente, com a comemorayio do dia 
do índio ou com alguns núcleos de conteúdo que fazem 
parte do currículo da terceira, da quarta e da quinta séries. 
Há, normalmente, no currículo proposto para cada urna 
dessas séries e nos livros didáticos correspondentes, um 
espayo para discutir a questao indígena. Isso ocorre porque, 
na 3ª série, o tema central das aulas de Estudos Sociais é a 
História do Município; na 4ª série, é a História do Rio 
Grande do Sul e, na 5ª série, é a História do Brasil (período 
colonial). Dentro de todos esses grandes temas, é comum se 
estudar sobre os índios no sentido de que eles foram os 
primeiros habitantes (do município, do Rio Grande do Sul ou 
do Brasil). Veremos, ao longo deste texto, que alguns livros 
propoem urna análise da presenya dos índios ao longo de 

· todo o período colonial (1500 a 1822). Porém, no espayo de 

1 
Graduada em História pela Universidade de Passo Fundo; exerce atividades 

docentes como professora de História (primeiro grau) na rede municipal de Passo 
F\l'ldo, especializanda em História do Brasil pela UPF e menstranda em História na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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tempo compreendido entre o fim deste período e os dias 
atuais, os livros didáticos nada falam a respeito dos índios. 
Alguns tratam de situay5es atuais, enquanto cutres se atem 
a urna breve descriyao sobre os "primeiros habitantes". 

- . 

Estas observav5es preliminares revelam que o 
estudo a respeito dos índios, em sala de aula, é muito , 
limitado. E preciso ter presente quais as fontes em que os 
professores se baseiam para preparar as aulas sobre o 
assunto. Em geral, o professór baseia-se naquilo que ele 
mesmo já estudou, consultando, as vezes, outros prof essores 
(principalmente os de História), ou pesquisando em jornais, 
revistas e nos livros didáticos de História. Na maioria dos 
casos, a fonte de consulta mais utilizada é o lívro didático. Há 
casos em que este deixa de ser urna das fontes de pesquisa 
e torna-se o único guia do professor. · 

·Nem todos os professores de História adotam livro 
didático para o trabalho comos alunes em aula. -Nas escolas 
públicas, a exigencia do livro didático pode se tornar 
incompatível com a situayao financeira de muitos alunes. 
Mesmo assim, é comum encontrar prof ess~res preparando 
suas aulas a partir dessa fonte de consulta. Em parte, isso 
ocorre porque os livros di,dáticos possuem urna linguagem 
mais acessível e apreseritam os temas mais resumidos do que 
os textos academices, íacilitando a apresentayao do conteúdo 
para os alunos (crianvas eºadolescentes). Entre os professores 
que adotam ou utilizam o livro didá°tico de história, há os que 
se acomodam a sombra do saber e da autoridade dele, mas há 
também os que percebem 'os limites dos manuais e procuram 
enriquecer seu trabalho a partir de cutres estudos.2 

2 
Na Rede Municipal de ensino de Passo Fundo, vem se desenvolvendo desde 

1989 um projeto denominado "Reconstruvao Curricular" em História, com o objetivo 
de reorganizar os conteúdos de História para melhorar a prática na sala de aula. No 
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Dessa f orm~ fica claro que, para entender a 
concepyao a respeito dos índios, que é veiculada na sala de 
aula, é preciso partir dos dados e da interpretayao que os 
livros didáticos trazem dos mesmos. 3 Além disso, torna-se 
necessário avaliar mais profundamente o processo pelo qual 
as narrativas dos manuais criam urna visao universal e 
genérica da história e do índio. Essa visao tem construído 
urna concepvao de índio que tem marcado profundamente a 
maneira de pensar das crianyas e adolescentes e, de um modo 
geral, da maior parte da sociedade. 

Neste estudo, foram analisados 22 livros didáticos 
de História desde a 4ª série até o 2° grau, conforme consta na 
bibliografia. Depois da leitura dos textos e dos fichamentos 
dos dados referentes aes índios, foi preciso estabelecer alguns 
critérios que permitissem sistematizar e analisar os da.dos e, 
dessa forma, captar a concep9ao a respeito dos índios, em 
cada autor. 

Nesse sentido, te1n-se clareza de que a análise nao 
pode ser feita tendo como critério o senso comum. O "senso 
comu1n" é urna categoria utilizada por Gramsci, que o define 
como a "visao de mundo 1nais difundida no seio das classes 
subalternas" .4 O senso co1num revela u1na concepyao de 

seu desenvolvimento, o projeto vem questionando, entre outros elementos, o uso dos 
livros didáticos e desafiando os profes sores para a elaborayao dos próprios textos a 
partir de estudos e reunióes. Participam deste projeto (que ainda está em andamento) 
a Supervisao de História da SME e o grupo dos professores municipais de História. 
Nesse trabalho também foi possível perceber que os professores usam o livro didático 
como urna das fontes de consulta para a elabon;:ao dos seus textos 

3 Nao se pode perder de vista, porém, que a formai;;ao de urna determinada 

imagem de indios é resultado, também, de outros fatores, além da escola e dos livros 
didáticos. como: meios de comunica~o. literatura, contatos pessoais, tradir¡:ao familiar 
etc. 

4 MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a Escola, p. 14. 
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mundo que "nao é crítica e coerente, mas ocasional e 
·desagregada", apresentando aspectos que se contradizem e 
que normalmente sao interpretados superficialmente. 5 

Para perceber como o senso comum interpreta a 
questao indígena, um dos caminhos é observar a fala das 
pessoas, nao apenas das classes subalternas, mas também dos 
grupos dominantes. Sente-se, entao, como algumas idéias a 
respeito dos índios conseguiram um certo consenso e 
tornaram-se "verdades". Podem-se ouvir com frequencia os 
seguintes adjetivos relacionados com os índios: "atrasados" 
"preguic;osos", "acomodados", donos de muita terra ociosa' 

' entraves para o progresso em algumas regioes etc .. 

, . E~ses preconceitos nao aparecem só em relac;ao ao 
1nd1os atua1s. Eles sao encontrados, também, nas narrativas 
d?s livros didáticos, o que indica a forma fragmentada, 
d~sp,e~sa_ e ~uperficial ~om que alguns autores interpretam a 
h1stona 1nd1gena e a h1stória geral. 

Já que a presente análise parte da crítica ao senso 
comum, serao considerados alguns pontos que revelam a 
co~pree_nsao de história que servirá de critério para avaliar 
a htstonografia e as concepc;oes a respeito dos índios 
transmitidas pelos livros didáticos. Partir-se-á de um~ 
co~~epc;ao da história vista como processo, na qual os 
SUJeitos e os grupos envolvidos interage1n e entrarn em 
conflito quando seus interesses contraditórios se explicitam. 
Nesta perspectiva teórica, os ínélios e os colonizadores 
possuem interesses e projetos diferentes. É necessário 

' port~nto, contextualizar esses grupos numa perspectiva de 
totahdade, sem perder de vista as particulariedades e as 

s 
GRAMSCI. AntOnio. Concep~ao dialética de História, p. 12. 
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contradic;oes inerentes as relavoes construídas historicamente. 
Nesse processo, exlicitam-se as formas de dominavao, mas 
também as de resistencia, criadas pelos grupos subalternos. 
Os fatos históricos, entao, nao podem ser tomados de forma 
isolada e nem absolutizados. 

A partir dessa concepc;ao, buscar-se-á apreender 
co1no os autores veem o processo histórico, o que será 
revelado co1n a sua exposic;ao sobre os índios: se as 
narrativas transmitem a no~ao de processo ou se os fatos sao 
apresentados de forma isolada~ se os índios sao vistos como 
sujeitos da história ou apenas como expectadores~ se os 
dados e análises levam em conta o particular - as espe
cificidades dos diversos grupos indígenas -, ou se apresentam 
urna visao universal , genérica e abstrata. 

Além dessas questoes, que dizem respeito ao 
método e a concep~ao de história, procurar-se-á questionar 
os dados históricos sobre a questao indígena na forma como 
sao apresentados pelos livros didáticos. Para tanto, tomar-se
á co1no base em textos produzidos pelo CIMI (Conselho 
Indigenista ~issionário ), por Sílvio Coelho dos Santos, Lígia 
Simonian, Itala Irene Basile Becker, Luíza H. S. Kliemann, 
Bartomeu Meliá, e os produzidos pela equipe do Projeto 
"História e Pesquisa Kaingáng" (convenio UPF - ITEP A). 
Em relac;ao aos acontecientos mais recentes, sobre a 
problemática indígena no sul ou em nível de Brasil, serao 
consultados artigos de jornais (Zero Hora, Folha de Sao 
Paulo, Porantim) e documentários em vídeo sobre as reservas 
no Rio Grande do Sul e sobre os encontros indígenas. 

Os dados trabalhados por estes autores be1n co1no 
os artigas de jornal e os documentários nao serao 
direta1nente trabalhados neste estudo 1nas servirao de base 
para perceber os li1nites das informa~oes veiculadas pelos 
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livros didáticos. A análise considerará questoes como: até 
(> que ponto as referencias aos indígenas acompanham o 

processo histórico que está sendo apresentado, ou seja, em 
que períodos e com que intensidade os autores se referem aos 
índios? Aparecem as contradi95es entre a cultura dominante 
e as culturas indígenas, ou as rela95es transmitem a idéia de 
harmonía? Quais os aspectos da história dos índios sao mais 
ressaltados e quais sao desprezados? 

2. O ÍNDIO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA 

2.1. As diferentes abordagens do indígena 

Os livros didáticos, analisados no presente trabalho, 
apresentam, no geral, poucas referencias sobre os índios. 
Essas poucas referencias, além de revelarem diferentes 
concepc;oes de história, explicitam diferentes concep95es do 
próprio indígena. 

Um primeiro grupo de autores explicita as 
contradic;oes entre os colonizadores e os índios, inserindo os 
últimos nos diversos momentos do processo de colonizac;ao 
do Brasil. 6 Nessa perspectiva, os índios aparecem como os 
primeiros donos da terra, repartidos em diversos povos, cada 
qual com costumes diferentes entre si e em relac;ao aos 
europeus. Esses povos foram escravizados, expulsos de suas 

6 
Os autores, muitas vezes, nao se mostram coerentes nas suas exposic;Oes 

e análises sobre os indios. Podem aparecer, na mesma obra, concepc;Oes que se 
cont~izem. Por esse motivo, as duas concepc;Oes básicas que serao explicitadas, 
a partir de agora, sao o fio condutor da exposic;ao de alguns livros, do comec;o ao fim, 
ou de algumas partes, apenas, de outros livros. 
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terras, obrigados a modificar seus costumes e sua religiao. 
Além disso foram transformados em mercadoria nas maos 
dos bandeirantes e tiveram de migrar, cada vez mais, para o 
interior, devido a ocupa9ao de seu território pelos 
colonizadores. Os índios aparecem também como vítimas 
das disputas territoriais entre as metrópoles, por causa dos 
Tratados de Limites. 

A partir da exposi9ao desses dados e de sua análise, 
os textos revelam a existencia de conflitos entre os índios e 
os brancos, bem como as formas de resistencia dos primeiros. 
Demonstram que "milhares e milhares de índios brasileiros 
foram massacrados e escravizados pelo branco colonizador 
- militarmente superior - que lhes roubava a terra e atacava 
suas mulheres" (Silva & Bastos, p. 39). Frente a isso os 
índios "travaram violentas lutas com os colonizadores. 
Como resultado dessas lutas, grande parte da popula9ao 
indígena foi exterminada ou obrigada a se afastar cada vez 
mais para o interior' tentando fugir a escravizavao e a 
destrui9ao" (Santos, M. p. 69). Outras formas de rea9ao dos 
indígenas foram os "ataques isolados ou em grupos, 
emboscadas, destruic;ao de roc;as, alianc;as com os inimigos 
dos portugueses" (Darós, p. 55). Devido a esses conflitos 
constantes e violentos entre os colonizadores e os nativos "a 
populac;ao indígena do Brasil diminuiu muito" (Passos & 
Martins, p. 103). 

As exposiyoes desses autores seguem tratando da 
situac;ao atual dos índios, como minoria da popula9ao 
brasileira, vivendo numa situac;ao de pobreza e 
marginaliza9ao, mas também se conscientizando "de toda a 
explora9ao, dominac;ao e do extermínio que o europeu 
praticou, ao forjar a história do nosso continente" (Nadai & 
Neves, p. 8). E como essa explora9ao nao se limitou ao 
passado, os textos demonstram que , "os colonizadores 
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expulsaram (e ainda expulsam) os índios moradores dessas 
,,, regioes e lhes tiram as terras" (Cantelle, p. 153). Isso 

norm~lmente acontece nos "parques nacionais [que] sao urna 
tentativa de proteger o que ainda resta da terra em poder dos 
índios" (Pi!etti, p. 84). "Apesar das reservas e dos parques, 
os fazendetros, os posseiros e até as companhias de minério 
invadem e ocupam as terras dos índios" (Passos & Martins, 
p. 104). Como resultado de tudo isso "nao restam hoje, 
segundo os mais otimistas, J 80.000 [índios no Brasil} o que 
nao chega a representar 0,2% da populayao brasileira" (Nadai 
& Neves, p. 7). 

Há utn segundo tipo de abordagetn que reforva a 
imagem dos índios como "os primeiros habitantes" do Brasil 
ou do Rio Grande do Su!, trans1nitindo urna visao estática da 
história e escondendo os contlitos e as contradiy6es, dando 
aos fatos u1n caráter natural e apresentando as relac;oes 
co1no sendo harn16nicas. Sobre o povoa1nento do Brasil, 
ess~s abordagens afirn1a1n que "os índios fora1n os pri1neiros 
habitantes de nossa terra. Depois chegaratn os portugueses" 
(Passos & Martins, p. 42). No caso do Río Grande do Sul 
dize1n que "depois [dos índios] vieratn os espanhóis ~ 
portugueses e depois os i1nigrantes italianos e ale1naes" 
(Zaniol, p. 33). 

Neste tipo de abordage1n, nao aparece1n os contlitos 
entre os "pri1neiros habitantes" e os colonizadores e, quando 
apare~e1n, suas raz6es nao sao explicitadas. U1n exe1nplo de 
contl1to apresentado se1n a devida explicayao pode1nos 
encontrar etn Marques, quando afinna que "os botocudos 
( ... ) resistira1n durante 1nuito ten1po a que seus dornínios 
fosse~ povoados: assaltara1n as casas dos povoadores e os 
trope1ros que viajava1n. Para enfrentar esses assaltos 

' 
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apareceram os bugreiros" (p.67).7 

Se, em alguns casos, o contlito é referido e nao 
analisado, há casos onde ele cede lugar para urna imagem de 
harmonía, como em Boni & Belluci, (p.49). Para eles, "o 
sentimento religioso f oi urna das causas das Grandes 
Navegavoes (. .. ). O Brasil nasceu ao pé da Cruz junto a qual 
freí Henrique Soares de Coimbra celebrou a 2ª missa, 
assistida por numerosos indígenas." 

As narrativas iniciam, em geral, desérevendo o 
modo de vida dos índios na época do descobrimento, e 
seguem contando sobre o período colonial, no desenrolar do 
qual, eles praticamente desaparecem. Alguns autores 
trabalham 9 descobrimento do Brasil, a instalayao das 
Capitanias Hereditárias e posteriormente ·do sistema de 
Governo Geral, a explorayao do pau-brasil e depois da 
cana-de-avúcar e seguem contando a história do Brasil no 
período colonial, praticamente sem se referir aos índios. E, 
semente na metade ou no final do livro, dedicam um capítulo 
para a "formayaO do povo brasileiro", no qual sao feítas 
pequenas referencias aos índios. A maior parte dos livros, 
aqui analisados, segue este esquema. 

O texto de Antonio Pedro, por exemplo, trata dos 
índios no 1 º capítulo em que enfoca as hipóteses do 
povoamento da América, os principais grupos indígenas do 
Brasil e seu modo de vida. Nao faz, contudo, nenhuma 
colocac;ao ou análise sobre como o processo de colonizayao 
repercutiu na vida dos índios. Depois desse capítulo, o índio 

7 B . ugre1ro era o personagem indigena que trabalhava a serviyo dos brancos 
a fim de garantir o transito dos colonizadores, nas regiOes onde os Indios ofereciam 
resis.téncia a esta passagem e a ocupayao das terras. Os Indios botocudos 
locahzavam-se em Santa Catarina e nas matas do norte do Rio Grande do Sul. 
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aparece pouquíssimas vezes, vinculado aos textos sobre o 
pau-brasil, as capitanias hereditárias, as missoes, as bandeiras, 
1nas nunca como um dos sujeitos do processo. 

No caso específico da História do Rio Grande do 
Sul, os textos sobre os índios transmitem a noyao de um 
relacionamento harmonioso entre nativos, colonizadores, 
i1nigrantes e negros. Todos esses grupos teriam contribuído 
da mesma forma para a composic;ao do povo gaúcho, da 
"nossa gente". As narrativas nao se referem a contlitos de 
costumes nem a existencia de interesses distintos entre esses 
grupos. 

2.2 - A idéia da forma-;ao do povo e da cultura 

Utn te1na que aparece em todos os livros analisados 
é a f ormac;ao do povo e da cultura brasileira e gaúcha. É 
interessante per_ceber como o índio aparece nessa discussao. 

A partir dos livros analisados, podem-se destacar 
duas linhas básicas: 

~) ~ contribuic;ao suposta1nente igualitária dos tres grupos 
etn1co-culturais (índios, negros e brancos) na forn1a~ao do 
povo brasileiro e gaúcho e e1n sua cultura; 

b) o predon1ínio e a i111posic;ao da cultura dos brancos sobre 
os de1nais grupos. 

Vejan1-se alguns trechos dos livros didáticos que 
exen1plifica1n essas duas tendencias. No pri1neiro caso. é 
co1nun1 encontrare1n-se afinnac;oes de que "foran1 1nuitas as 
influencias dos indios em nossa sociedade" (Cantelle. p. 67) 
[grifo nosso] e de que "o povo brasileiro é forn1ado por 

- 238 -

povos diferentes que se 1nisturaram" (Santos, M. p. 67). Mais 
especifica1nente, "o povo brasileiro formou-se da mistura de 
índios, brancos e negros [que] contribuíram para a formavao 
de nossos hábitos e costu1nes, lendas, crendices, músicas 
etc.( ... ) Co1n a convivencia entre índios, brancos e negros, 
1nuitos costumes passaram de um grupo para outro. Os 
brancos adotara1n alguns costu1nes dos índios e dos negros. 
Eles também intluenciaram os negros e os índios que 
passara1n a adotar seu 1nodo de vida" (Passos & Martins, p. 
42, 44 e 45). E1n relac;ao ao povo gaúcho, a idéia é seme
lhante: "hoje, co1n a contribuiyao de todos, nativos e 
imigrantes te1nos u1n estado totalmente povoado" (Zaniol, 
p.51 ). 

A 1naior parte dos autores procura demonstrar 
co1no cada rac;a intluenciou na formayao da nossa cultura. 
No caso dos índios, a influencia está relacionada com o 
vocabulário ( palavras como Jaguarao, Bagé, Aroeira, 
Guanxuma, Aimoré, Moema ) ~ com a agricultura e a 
alimentac;ao (milho, mandioca, abóbora ... )~ comos costumes 
( uso do poncho, banho diário, coivara, chimarrao )~ e com 
as lendas ( Sepé Tiaraju, MBororé, etc.). 8 

Urna excec;ao a esta linha de raciocínio foi exposta 
por Silva & Bastos (p.40), quando apresentam como 
contribuic;ao indígena o aparecimento do caboclo, "indivíduo 
tipica1nente brasileiro", portador de sangue indígena. 

Nu1na outra perpectiva de interpretac;ao do processo 
de formac;ao do pavo e da cultura, os textos afirmam que os 
brancos "co1no do1ninadores impuseram seus costumes, sua 

8 Entre outros: MARQUES. p. 69. SOUZA, p. 63; CANTELLE, p. 67; 
BONI & BELLUCI, p. 46 e SILVA & BASTOS, p. 40. 
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língua, sua religiao etc." (Souza, p. 68). Assim, "a 
" convivencia com os brancas foi prejudicial aos indígenas. 

Eles acabaram perdendo sua língua, sua religiao e seus 
costumes originais" (Santos, M. p. 70). No Rio Grande do 
Sul, "quase nenhum elemento da cultura Ge passou a nossa 
cultura; eles, porém, perderam quase completamente a 
cultura própria" (CALLAI, p. 59).9 

Tanto Piletti quanto Nadai & Neves nao falam a 
respeito da influencia indígena na nossa cultura, mas 
enfatizam bem a situa'tao dos índios que ainda fazem parte da 
sociedade atual. 

2.3. As Contradi~óes Internas nos Livros Didáticos 

Nao é possível, depois de analisar os livros didáticos 
selecionados, fazer um clara divisao a respeito do 

' posicionamento de cada um deles em rela9ao aos índios. E 
possível, entretanto, perceber que alguns autores tratam a 
questao indígena com maior profundidade, a partir de 
referencias bibliográficas mais atuais e consistentes. fazendo 
o mesmo comos demais conteúdos. Poder-se-iam citar aquí 
os trabalhos de Piletti, Martins Ferreira e Nadai & Neves. 10 

9 Segundo PORTO, A . Hístória das Míssoes Orientaís do Uruguai, p. 31-34, 

o grupo racial Gé, é formado por duas na9óes: Caágua e lbirajara. Da segunda 
~ fazem parte os índios Kaingáng, que sao hoje o grupo indlgena mais numeroso 
no Río Grande do Sul. 

10 Observando a bibliografia utilizada na elabora9ao dos livros didáticos. 

podemos destacar obras especificas sobre a questao indlgena. ou que tenham 
informa(fOes mais aprofundadas sobre o assunto e q~e foram citadas pelos autores: 
1 - Nadai & Neves citam, entre outros: Luís BEL TRAO. O Indio. um mito brasileiro ; 
Clóvis LUGON. A República Comunista Crista dos Guaranís: Luis LUNA. 
Resisténcia do Indio a domina~ao no Brasil; Aylton QUINTELIANO. A Guerra dos 
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Nos demais livros. é comum encontrarem-se idéias dissonan
tes ou contraditórias no decorrer da narrativa, isto é. urna 
idéia é sustentada em determinado capítulo e desprezada, ou 
contrariada, em outro. Assim. tratando-se da história do 
Brasil Colonia, há textos que louvam os índios e seu modo de 
vida no primeiro capítulo, além do destaque a escraviza9ao 
e ao extennínio. Posterionnente, porérn. esquecern disso e 
o indígena aparece junto ao branco na fonna\:aO do povo e da 
cultura. Ern outros casos, esquece1n-se co1npleta1nente dos 
índios nos capítulos seguintes. Yeja1n-se algurnas ilustra\:oes 
de corno isso acontece: 

Passos & Martins (p. l 03) refere1n que "a popula\:aO 
indígena do Brasil di1ninuiu n1uito. Os índios sofrera1n 
persegui\:5es, fora1n expulsos de suas terras ... ". Poréin. na 
página 45. o texto transrnite un1a idéia de hannonia entre as 
ra\:aS, pois os costun1es de índios, negros e brancas passara1n 
de uns para os outros. devido a convivencia. 

Ta1nbé1n Cantelle (p. 14 l) afinna. ao tratar da 
expulsa.o dos holandeses e1n Perna1nbuco. que "as tres rayas 
que fonnava1n a populavao brasileira unia1n-se cada vez 1nais 

Tamoios; Oarcy RIBEIRO. Os índios e a civiliza<;ao; Léry JEAN. Viagem aterra do 
Brasil: Hans STADEN. Duas viagens ao Brasil. 
2 - Martins Ferreira nao cita bibliografia no final dos livros, mas na medida em que 
expoe os textos cita como fonte CIMI. História dos Povos lndlgenas · 500 anos de 
/uta no Brasil e Jornal Porantim. também do CIMI. 
3- Piletti, no texto da quinta série utiliza: José J . CHIAVENATO. Curum1m Cabano: 
CEHILA. Das redur;oes /atino-americanas ás Jutas indlgenas atuais . CIMI. Op. cit 
e Queremos viver: subsidios didáticos sobre a questao mdlgena: 
Eduardo GALEANO. As veías abertas da Aménca Latina : Clóvis LUGON. Op cit.: 
E. MARTINS. Nossos índios. nossos mortos: J C MELATTI indios do Brasil. B G 
RIBEIRO O indio na h1stória do Brasil. Entre os demais hvros. apenas quatro revelam 
a bibliografía que utilizaram (os deis livros de Kraemer. o da CALLAI . sexta série e o 
de PILETTI. sexta série) . Joel R. dos SANTOS cita . no desenvolv1mento do textos. 
algumas fontes. Nenhum destes. porém, apresenta hvros diretamente relacionados 
aos estudos indígenas. Os demais livros nao apresentam nenhuma referencia 
bibliográfica. 
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no objetivo de expulsar o invasor, refor9ando assim o 
sentimento nativista." Logo adiante (p. 153), porém, afirma 
que "os colonizadores expulsaram (e ainda expulsa1n) os 
índios 1noradores dessas regioes e lhes tiram as terras." 
Entao, corno fica esse senti1nento nativista se um grupo 
expulsa e expropria o outro'J 

2.4. O Índio con10 um Ser Genérico e Abstrato 

Outro aspecto que pode ser observado, a partir do 
livro didático de História, é que o índio sempre é apresentado 
de um modo genérico e abstrato. Quanto mais nas séries 
iniciais e, normahnente, quanto mais jovens sao os alunos, 
mais genericamente é trabalhada a itnagem do índio, e é essa 
imagem que vai 1narcar com mais intensidade as suas 
consciencias . Alétn disso é nessas séries(3ª,4ª e 5ª) que há 
1nais espac;o para o estudo sobre os índios, já que, nas séries 
posteriores (nos currículos e livros didáticos ), esse tema 
praticamente desaparece. 

E1n geral, o índio, aparece aos olhos dos alunos 
tanto como o pritneiro habitante de nossa terra (que vivia da 
cac;a, pesca e coleta: 1norava em ocas: acreditava em diversos 
deuses; tinha e1n sua tribo um cacique e um pajé: pintava o 
corpo e se enfeitava e, nonnalmente, andava nu, sendo 
também visto, as vezes, como aquele que devorava os seus 
inimigos de guerra) quanto como um povo que vive em 
reservas, integrado a sociedade. 

Todos os livros didáticos aqui analisados. 
independente do tipo de abordage1n que te1n. trabalha1n co1n 
infonnac;oes genéricas a respeito dos índios. Há os que 
cha1na1n a atenc;ao para as diferenc;as existentes entre os 

- 242 -

grupos indígenas, mas trabalham essencialmente com os 
trac;os co1nuns. Outros. porétn, afinna1n que: "os índios que 
v1v1am no Río Grande do Sul tinhatn mais ou 1nenos os 
n1es1nos costu1nes dos índios das outras partes do Brasil. 
Tinhatn as mes1nas idéias religiosas, o mesmo tipo de 
habita9ao( ... )o mes1no tipo de alimentac;ao ... "(Zaniol,p. 3 5). 
Mesmo quando o livro faz urna classifica9ao das tribos em 
alguns grupos principais, o que é mais ressaltado é a 
localizac;ao geográfica deles co1n alguns dados e "costu1nes" 
esparsos, nao sendo possível distinguir utn grupo de outro 
netn entender o seu 1nodo próprio de vida. 

Alétn dessas generaliza96es, há ainda outra 
característica que é co1nu1n a todos os livros analisados: há 
u1n grande espac;o de tetnpo (fitn do período colonial até os 
di as atuais) e1n que nao se fata sobre os índios. Dessa forma, 
o índio nao faz pa11e dos livros que trata1n do Brasil e do Rio 
Grande do Sul no período in1perial e republicano. Os textos 
dao a entender que os índios só fizeran1 pa11e da história do 
Brasil e do Rio Grande do Sul no período colonial: para 
alguns, apenas no seu início e, para outros, durante todo o 
periodo. Son1ente en1 alguns casos é 1nencionada a presenc;a 
dos índios nos dias de hoje. 

3. ANÁLISE DOS D.i\DOS COLETADOS 

.Ao analisar con10 os livros didáticos tratan1 a 
questao indígena, é preciso ter presente que o livro é un1 
inst ru1nento que difunde e reproduz un1a detenninada 
co1npreensao da História e da real idade. Nao é ele que1n a 
produz, 1nas é ele que1n contribuí pri1nordialtnente para a sua 
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divulga9ao. É preciso estar atento para o fato de que existe 
urna certa diferen9a entre a bibliografia especializada e a 
difusao do conhecimento nela contido. A bibliografia 
especializada tende a ser divergente e apresenta confrontos 
entre as diferentes interpretayoes. O livro didático, como 
instrumento de difusao de urna ou de algumas dessas 
interpreta~oes, esconde a diversidade e trabalha os 
acontecimentos como unitários e simplificados: "apenas um 
discurso se reforya e toma o ar de verdade" .1 1 A história é 
compreendida a partir de categorías universais e genéricas, 
nao abrindo espa90 para questionamentos e nem explicitando 
as contradivoes que fazem parte do processo. Depois que o 
livro consegue transmitir a idéia de unificavao dos 
acontecimentos, como se eles pudessem ser contados por 
todos os envolvidos da mesma forma, ele está a poucos 
passos de realizar a exclusa.o dos elementos que nao 
combinam coma harmonía do seu discurso. Assim pode ser 
tratado o Descobrimento do Brasil e o processo de ocupayao 
realizado pelos portugueses. Os "outros" do Descobrimento , 
normalmente ficam esquecidos. E possível perceber isso nos 
livros didáticos analisados. O "outro", que nesse caso é o 
índio, aparece em alguns textos antes da narrativa do 
Descobrimento e isso demonstra que ele é parte da nossa 
história, independentemente da chegada dos portugueses. 
Mas isso nao é comu1n a todos os livros didáticos. Na 
maioria deles, os índios só aparecem urna ou outra vez, 
cruzando o caminho dos portugueses. 

Como a historiografia pouco ou nada conte1nplou os 
índios e1n seus estudos, os livros didáticos segue1n o mesmo 

11 
VISENTINI , in: SILVA, Aracy Lopes da. (org.) A questao indfgena em 

sala de aula, p. 79. 
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rumo.12 Se os índios aparecem pouco nos livros didáticos que 
tratam do período colonial, eles praticamente desaparecem 
nos que estudam os períodos Imperial e Repu~licano, tanto 
em nível de Rio Grande do Sul, como de Brasil. Mesmo os 
autores que nos livros da 5ª série deram bastante esp~yo ~~ra 
0 estudo sobre os índios, nos livros das dema1s senes 
esquecem-se completamente deles. Esse ~ro?le?1~ torna-~e 
particularmente grave quando se refere a h1stona do R10 
Grande do Sul ou dos Municípios. Urna compreensao 
superficial e fragmentada da formavao desses espayos mais 
próximos de nós pode levar, como conseqü~ncia, a 
posicionamentos e avoes equivocadas a respe1to dos 
problemas atuais e dos caminhos para sua soluyao. 

Se o índio aparece poucas vezes como sujeito ou 
agente na narrativa dos primeiros contatos com o branco, por 
outro lado, e até contraditoriamente, ele é, nos capítulos 
seguintes, elevado a um dos pilares na. formavao d~ p~vo 
brasileiro. A idéia da miscigenac;ao das tres ravas ( 1nd1os, 
negros e brancas ) continua a ser transmitida ~elos ~ivros 
didáticos e, junto com ela, o mito da democracia racial no 
Brasil. Esse tipo de interpretavao esconde aspectos que um 
estudo um pouco mais profundo da história demonstraria 
como: a explorayao e a expropriavao das terras e riquezas 
indígenas; as relac;oes de senhor-escravo entre os brancas e 

12 Para entender como o índio se enquadra em parte da historiografía do 

Rio Grande do Sul ver: GUTFRIEND, leda. A historiografía Rio-Grandense. Um 
aspecto importante' em rela9ao a historiografía indigen~ e aos livros_ didáticos, é a 
perce~o de que os acontecimentos relacionados as M1ssOes Jesuit_1ca~ ocupam _a 
maior parte das obras. enquanto sao desprezadas outras guestOes ind1spensáve1s 
para compreender a trajetória dos indios_ no Rio Gr~n~e do S~I. QuestOes como a 
rela9ao entre sesmeiros-estancieiros e indios. a influencia da Le1 Terras de 1850, os 
conflitos entre imigrantes e Indios, o processo de aldeamentos e a cateque~e, o SPI, 
a demarca9ao de reservas. as pollticas indigenistas do _Estado,~ expropna(fao das 
terras indígenas em nome da reforma agrária, as orgamza90es indigenas etc., sao 
pouco trabalhadas e difícilmente sao contempladas 
nos livros didáticos. 
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negros~ o processo de destrui9ao da vida e dos costumes dos 
índios e também dos negros~ a imposi9ao e a dominayao da 
cultura branca. 

Os livros de Estudos Sociais, ao se referirem a 
formavao do povo gaúcho, seguem a mesma linha: o povo 
gaúcho é formado por índios, negros, portugueses e depois, 
imigrantes. Porém, quando se observa o número de índios, 
negros, brancas e rnesti<;os que formam a popula9ao do RS 
hoje, percebe-se o largo predomínio dos brancas e a quase 
inexistencia de 1nesti9agern entre índios e brancos. Nesse 
sentido, José H. Dacanal fata da "miscigenavao que nao 
houve", porque,. na verdade, a participa9ao do elemento 
indígena na constitui9ao genética e sócio-cultural do povo 
gaúcho foi muito pequena. 13 Nao houve urna mistura de 
ra9as, houve, sim, um amplo processo de extin9ao fisica do 
índio no Río Grande do Sul e para isso contribuíram as 
guerras, as epidemias, as perseguiyoes, as ocupayoes de 
terras etc. 

A rnaior parte dos livros, quando trata da cultura 
brasileira, ressalta a contribui9ao de cada grupo étnico. E, 
nonnahnente, a contribui9ao indígena nao passa de algurnas 
palavras que forarn incluídas ao nosso vocabulário, alguns 
alirnentos que ainda sao utilizados por nós, alérn de algu1nas 
lendas e costurnes. Este tipo de abordage1n nao questiona as 
razoes pelas quais certos grupos que formaram a nossa 
populavao conseguiram rnanter-se vivos, enriquecer e 
propagar seus valores, enquanto outros quase desapareceram 
fisicamente e tiveram sua cultura classificada corno folclore. 

13 DACANAL. J.H. & GONZAGA. S. (orgs.) RS: Cultura e ldeologia, p. 

25 a 28. 
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A discussao a respeito do índio na formayao da 
sociedade e da cultura brasileira ou gaúcha pode revelar ou 
esconder os conflitos entre . os índios e os brancos, ou seja, 
entre diferentes maneiras de viver e de ver o mundo. Vários 
dos livros didáticos analisados escondem os conflitos e 
chega1n a mostrar a explorayao sobre os índios como natural 
e necessária. Já foi citado o caso em que as terras dos índios 
sao apresentadas como sendo seus "domínios" e nao seu 
habitat, sua terra, seu lar. Esses domínios, segundo o livro, 
precisavam ser "povoados". Aqui nao se leva em conta que 
os índios povoavam essas terras, ainda que de u1na forma 
diferente da dos brancos. E, pelo fato de os índios estarem 
atrapalhando o <lito "povoamento" dos seus "domínios", 
tornava-se justificável a atua9ao dos bugreiros. Esta 
passagem mostra o conflito, porém nao esclarece os motivos 
da sua existencia e a conclusao possível de ser tirada é de 
que os índios atrapalham o progresso . 

O índio, no livro didático, também é visto de urna 
forma genérica que esconde a diversidade dos costumes 
existentes entre os vários grupos indígenas que habitavam e 
habitam o Brasil e o Río Grande do Sul. 14 Junto com as idéias 
genéricas, certos livros apresentam urna visao romantica dos 
índios, relacionando-os com a preserva9ao da natureza, a 
vivencia comunitária, a reparti9ao dos bens,etc. Essa imagem 
genérica e romantica, porém, fica profundamente abalada 
quando, no dia-a-dia, acontecem conflitos envolvendo os 
índios e suas terras com fazendeiros, garimpeiros, multinacio
nais, madeireiras, colonos, devasta<;ao ambiental etc. Entao, 
como a idéia romantica nao corresponde a realidade 

14 "Um quinto dos índios já fala apenas o portugués. ( ... ) O resto se 

distribui entre as 170 línguas taladas no país. A tendencia dessas línguas é 
desaparecer, seja pelo extermínio físico dos falantes, seja pelo precário ensino do 
portugués". Jesus de Paula Assis. Fo/ha de Sao Paulo, 22111 /90. p. 0 .6. lsso só para 
ilustrar a questao da diversidade no mundo indígena. 
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normalmente ela é substituída por antigos preconceitos a 
respeito do índio como: atrasado, pregui9oso, oportunista. 

O resultado dessas análises, sejam elas genéricas, 
romanticas ou preconceituosas, é de que, além de ser 
estudado pouco, o índio nao chega a ser conhecido e muito 
menos compreendido. 

Ao mesmo tempo em que se questiona o caráter 
genérico das inf orma<;oes sobre o índio no livro didático, é 
preciso averiguar até que ponto existem pesquisas e 
bibliografia que permitatn urna visao mais real sobre o índio, 
na história do Brasil, do Rio Grande do Sul e da regiao. 

, 

E provável que as crianyas gaúchas e 
passo-fundenses saibam o tnesmo, a respeito dos índios 
genéricos, que as crian<;as de Sao Paulo e do Nordeste. 
Contudo, é provável que saibam muito pouco ou nada sobre 
os índios Corcados e Botocudos que habitaram o lugar onde 
etas vivem e dos quais ainda existem alguns remanescentes. 

O fato de se estudar a história do município e do 
Estado nas 3ª e 4ª séries é um outro agravante para a 
fonna9ao parcial da image1n do índio na escota. Os livros 
sao 1nuito superficiais pois querem abordar temas complexos 
e1n poucas patavras, enfatizando detalhes e perdendo de vista 
a essencia. Estes temas até poderiam ser introduzidos nessas 
séries, mas com o compromisso de serem retomados em 
séries posteriores. Só que isso, normalmente, nao acontece. 
O espa<;o dado a disciplina de História no 2° grau, na maioria 
das escotas, é de dois períodos se1nanais em um dos 3 anos 
do curso. Nesse pequeno espa<;o, nao é prioridade retomar 
a história do município, do estado, ou do Brasil, enfocando 
de forma 1nais atnpta e crítica a questao indígena. 
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Os livros didáticos de Estudos Sociais - 4ª série, que 
trazem geografia e história do Rio Grande do Sul, combinam 
com grande parte da produ~o cultural do estado, desejando 
mais servir a preservayaO de "nossas tradi9oes" do que 
trabalhar com a história. Se o objetivo do livro é 11 conhecer 
e estudar nossa história, nosso folclore e também cultivar 
nossas tradiyoes para que tudo isso nao caia no esquecimento 
( ... )para seguir os bons exemplos e evitar erros11 (Kraemer, 
RS - Estudos Sociais, p. ), qual é o espa90 que resta ·para o 
desvelamento das contradivoes sociais, para mostrar a 
exploravao de um grupo sobre os outros e para questionar a 
ordem das coisas passadas e presentes ? 

Nos livros de Estudos Sociais analisados, a crian9a 
nao é desafiada a buscar um conhecimento mais profundo 
sobre a sua vida, seus antepassados, sobre as pessoas que 
antes viveram e organizaram o espavo onde ela hoje vive. A 
crian9a, ao contrário, é chamada a "aprender mais com o 
cora9ao do que com a inteligencia, como é bom ser gaúcho 
e viver nessa terra abenvoada por urna natureza tao bela e 
habitada por urna gente tao especial 11

• Pois, 11 ora tche, nao é 
a toa que tu és gaúcho ! " (Zaniol, na lntroduvao ). E, dentro 
dessa perspectiva, o índio real nao tem espa'(o. 

CONCLUSÁO 

As interpreta96es que fazemos do mundo, dos 
diversos grupos sociais que nos rodeiam e, oeste caso, dos 
índios, tem sua origem, em grande parte, na educavao que 
tivemos em nossa iniancia, a partir da família e da escola. E, 
dentro da escota, os livros didáticos tem um papel de 
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destaque. É fundamental avaliar criticamente qual é o espa<;o 
reservado para a questao indígena nos livros didáticos e 
como ela é interpretada, dentro de urna concep<;ao mais 
ampla da história. A forma como os autores analisam o 
índio, nao apenas no passado mas também no presente, 
revela um modo de compreender a história. 

Nesse sentido, é preciso levar em conta a 
importancia que o livro didático assume como fonte de 
pesquisa, estudo e consulta para grande parte dos 
professores. O seu conteúdo possivelmente se transformará 
em verdades - ainda que muitas vezes superficiais e 
preconceituosas - tanto para os alunos quanto para os 
professores. Esta questao também está relacionada com a 
forma<;ao dos professores em cursos universitários e com a 
possibilidade que eles aí tiveram, ou nao, de ir construindo o 
seu conhecimento histórico, de criar urna metodología e urna 
disciplina para o estudo e também de adquirir livros. 

A análise aqui realizada permite concluir que, no 
pequeno espa<;o que os livros didáticos reservam ao estudo 
dos índios, estes sao tratados de maneiras diversas: 

a) as vezes, como os donos das terras ocupadas pelos 
europeus, como povos com culturas variadas, como vítimas 
da coloniza<;ao, mas também como grupos que impunham 
resistencia frente aos que lhes tomavam as terras e destruíam 
a vida~ 

b) ~utras vezes, como seres romanticos e genéricos, 
class1ficados como os "primeiros habitantes" de nossa terra. 
Os índios sao vistos como povos primitivos e pouco 
aparecem nas narrativas, que sao dominadas pelas histórias 
dos desbravadores e colonizadores do Brasil e do Rio Grande 
do Sul. Os livros didáticos voltam a se referir a esses 
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"primeiros habitantes" quando explicam a formac;ao do povo 
brasileiro ou gaúcho, a miscigenavao entre as diversas rayas 
e a contribuiyao indígena para a cultura. 

Essas maneiras distintas de compreender os índios 
estao relacionadas com concepyoes diferentes da história. No 
primeiro caso, explicitam-se os conflitos entre os interesses 
dos índios e dos colonizadores ~ aqueles também sao sujeitos 
do processo histórico, na medida em que tem consciencia da 
situavao e111 que vivem e tem a capacidade de impor 
resistencia a dominayao. No segundo caso, porém, aparecem 
relac;oes harmónicas e infon11av6es bastante genéricas, que 
nao permitem compreender. como viviam e como vive111 os 
índios. Mes1110 sendo possível perceber essas diferentes 
abordagens, os livros didáticos nem sempre se 111ostram 
coerentes nas suas explica.;oes a respeito dos índios: idéias 
contraditórias fazem parte das mesmas obras. A 
superficialidade co111 que os autores trata111 a questao 
indígena faz questionar sobr.e a possível superficialidade dos 
demais conteúdos apresentados no ·livro e da forma como o 
autor concebe a história. 

Frente a tudo isso, sente-se a necessidade de superar 
a concep<;ao do índio genérico e chegar ao índio real: de 
questionar os velhos conceitos e preconceitos que sao 
repassados e111 sala-de-aula. Como fazer isso? 

' 

E preciso ter urna postura mais crítica e1n relayao 
aos livros didáticos, nao se limitando a eles, tendo a 
capacidade de julgá-los. Isso requer mais estudo que, por sua 
vez, requer a existencia de bibliografia para tanto. 
Observando a bibliografia disponível em nivel de história dos 
índios e, em especial de sua presenya e111 nossa regiao, fica 
111uito dificil sugerir ou exigir mais aprofundamento por parte 
dos professores. Poré111, o que pode ser feito e que se torna 
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cada día mais necessário é um esfor~o conjunto de pesquisa, 
de produ~ao e de divulga~ao de estudos a respeito da história 
do índio e da regiao. 
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RELIGIOSIDADE KAINGÁNG: RITOS DE ... " 
INTEGRACAO E RESISTENCIA 

Angel o Cenci 1 

l. ASPECTOS SOBRE A RELIGIOSIDADE ENTRE 
OSKAINGÁNG 

1.1 - lntrodu~áo 

O presente texto tem como finalidade tratar de alguns 
elementos em torno da religiosidade entre os Kaingáng e de 
aspectos de integra~ao e resistencia, presentes em rituais 
<leste grupo indígena. Resulta de um processo de 
investiga~ao desenvolvido, durante os anos de 1991 e 1992, 
por "agentes sociais" que atuam nas áreas indígenas nos 
Estados do Sul do Brasil. A busca de dados foi orientada por 
um roteiro de observa~oes e culminou com a realiza~ao de 
um seminário no mes de outubro de 1991, em Xanxere (SC), 
com urna sessao de estudos realizada em maryo de 1992, em 
Guarapuava (PR) e outra em julho de 1992 em Tenente 
Portela (RS). Os dados observados passaram primeiramente 
por urna sistematizavao na equipe de pesquisa. Posteriormen
te, foram discutidos com alguns agentes sociais que atuam há 

1 Especialista em "Epistemologia nas Ciéncias Sociais" pela Universidade 
de Passo Fundo. professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Pas~o 
Fundo e pesquisador no Projeto "História e Cultura Kaingá.ng". Este texto r~s~lta ae 
um trabalho coletivo onde vários agentes de pastoral t1veram urna part1c1pa9ao 
decisiva. A sistematiza9ao final foi elaborada pelo professor Angelo. 



"' 
vários anos junto aos grupos indígenas. 2 Isso levou a urna 
nova sistematizavao, considerando-se as várias sugestoes 
feitas por esses agentes. 

Haja vista a diversidade das observavoes, nao f oi possível 
a realizavao de um processo mais apurado de interpretavao 
das mesmas. Contudo, a riqueza dessas informavoes e a preo
cupavao da equipe de pesquisa em atender a solicitavao de 
pessoas e instituivoes no sentido de subsidiá-las sobre a 
questao indígena, decidiu-se pela inclusao, nesta publicavao, 
de urna síntese das observavoes desenvolvidas no decorrer 
de tal processo. 

1.2. Influencia sobre as práticas religiosas Kaingáng 

A atuavao de Igrejas dentro das áreas indígenas do sul é 
muito forte. De forma mais intensa, aparecem a "Católica" 
(presente em todas, embora em Iraí isso nao aconteva de 
forma oficial)~ o "Cristianismo decidido" (igreja evangélica 
nao pentecostal), sendo seus pastores provenientes da 
Alemanha~ a "Igreja Luterana" e as seitas pentecostais como 
"Novas Tribos" "Deus é Amor" "Assembléia de Deus" "Só ' , , 
o Senhor é Deus", "Evangelho Quadrangular" etc . .l 

2 Neste processo foi fundamental a participa9ao dos agentes sociais do 

CIMI - Conselho Indigenista Missionário. sobretudo. as contribui90es dadas por 
Rosirene do Nascimento, Angelo Bueno, Jussara e Alberto Capucci e Clóvis 
Brighenti. 

3 
COMBLIN faz urna distin9ao entre Seita e lgreja a partir de um enfoque 

sociológico: a) A IGREJA: "1) Reúne massas e nao elites religiosas; 2) Transmite-se 
mais por for9as inconscientes do que por meio de conversOes conscientes; 3) 
Insiste nos meios objetivos de salva9ao (pensa salvar-se pela perten9a a lgreja, 
mesmo com pouca participa9ao pessoal); 4) Adapta-se ao mundo; b) SE/TA: 1) É 
urna associa9ao de elites, de pessoas que buscam urna perfei9ao em todos .os 
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Alguns índios participam, simultaneamente, em mais de 
urna Igreja ou Seita. Urna senhora índia fez a seguinte 
afinnavao a urna agente social: "Nós somos católicos; de vez 
em quando nós resvalamos, mas a nossa (Jgreja) mesmo é a 
católica". 

Paralelamente a atuavao das Igrejas e das Seitas, há urna 
influencia mareante do Catolicismo Popular. A presenva de 
J oao Maria no imaginário indígena e caboclo é muito forte, 
especialmente no Paraná (Guarapuava) e em Santa Catarina 
(Chapecó e Xanxere). Com menor incidencia, aparece 
também no Rio Grande do Sul, sobretudo em Iraí e Nonoai4

. 

sentidos; 2) Forma-se pela livre adesao dos convertidos; 3) Insiste mais na atividade 
do sujeito do que nos meios objetivos de salvactao; 4) Nega-se a adaptar-se ao 
mundo, vive em estado de tensao escatológica, aguardando o advento do Reino de 
Oeus e, por isso, vive separada da massa da lgreja que julga degenerada". 
COMBLIN, José. Atos dos Apóstolos, 1988, vol.11, p. 48. 

4 o monge Joao Maria de Jesus, o chamado segundo Joao Maria, é figura 

extremamente mareante entre caboclos e rndios no Sul do Brasil, especialmente na 
regiao do Contestado. Sua atuactao deu-se sobretudo ao Norte do Rio Grande do 
Sul, passando pelo Centro-Oeste catarinense e estendendo-se até o centro do 
Paraná. Segundo alguns relatos, ele teria aparecido em tomo de 1890 e desaparecido 
entre 1904 e 1906. Joao Maria, conforme relatos históricos, andava só, nao dormía 
nas casas onde passava, nao aceitava dinheiro, apenas comida. Sua passagem pelas 
localidades era breve. Pregava penitencia, profetizava calamidades e batizava as 
crian9as. Era simples, penitente e identificava-se comas popula90es mais pobres. 
Acampava próximo as fontes de água e plantava cruzes de cedro junto a estas, a 
frente das casas, no alto dos montes e no centro dos povoados. Considerado santo 
e milagroso, muitas pessoas guardam ainda hoje sua fotografia. 

O nome Je>ao Maria (segundo) teria sido tomado de outro monge, o Joao 
Maria D'Agostini, também conhecido na regiao do Contestado (o nome verdadeiro de 
Joao Maria de Jesus teria sido Anastácio Marcaf). O empréstimo tomado como 
nome do seu antecessor dever-se-ia ao fato de os caboclos da regiao atribuirem a 
todos os monges o nome de Joao Maria, vinculando-o a idéia de santidade e bén9aos. 
Dessa maneira, Marcaf teria adotado o nome do outro Joao Maria (D'Agostini) para 
facilitar o seu apostolado e ser aceito pelas popula~Oes. Nao há dados precisos em 
rela9ao a sua morte, mas, para a memória popular (caboclos e indios), ele 
simplesmente desapareceu. Em toda essa regiao, Joao Maria continua "aparecendo", 
está vivo, ou seja, continua sendo recriado tendo como testemunho visual a água das 
f ontes onde passava e as cruzes plantadas que, ao brotarem, deram origem aos 
troncos de cedro ainda hoje existentes. · 
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No Post o Indígena (P. l.) Chapecozinho, localizado em 
Xanxere (SC), a procissao de Joao Maria, que acontece no 
dia 15 de setembro (data festiva do santo), é bastante 
expressiva. Os índios e os caboclos vao a fonte do Santo 
fazer o batismo depois de já te-lo feito urna vez. Para eles, 
Joao Maria continua aparecendo e ajudando a todos. 
Consideram que ele está vivo e as promessas que lhe fazem 
parecem ter que ser rigorosamente cumpridas5

. Mantem ainda 
o simbolismo do cedro, plantado na terra em forma de cruz 
em diversos lugares, principalmente em Santa Catarina, e a 
memória do Santo, como alguém que indica chás para as 
pessoas. 

Além da presen9a de Joao Maria, outro santo, Sao 
Sebastiao (considerado o Santo flechado) , está presente com 
intensidade no imaginário indígena e cabocJo. Assim também 
é a Festa do Divino. Essa aparece, principalmente nos postas 
indígenas Xapecozinho e Chimbangue, este localizado no 
município de Chapecó (SC) e Nonoai (RS). Há ainda a 
devovao, expressa e1n forma de rituais (festas) a Nossa 
Senhora Aparecida, da Conceivao, de Guadalupe e de Sao 
Roque. 

Após Joao María de Jesus, surge um terceíro monge denomínado José 
Maria de Santo Agostinho, dízendo-se írmao daquele. Esse personagem, desertor do 
exército do Paraná, é quem comandará a a9ao de resísténcia contra a for9a policial 
enviada do Paraná a lrani (SC) para reprimi-lo. juntamente com o seu grupo. A batalha 
acontece no dia 22 de outubro de 1912, tombando tanto o capitao Joao Gualberto 
como o monge. Essa data marca o início da luta armada do Contestado. É importante. 
nesse sentido, a consulta a obra (A Campanha do Contestado de Osvaldo Rodrigues 
CABRAL, 1979). 

5 No P.I. Xapecozinho (SC) os Kaingáng pediram ao santo para ajudá-los 

a destituir de seu posto o cacique que estava há dez ano no poder O grupo 
organizou-se e destituiu-o do poder. realizando algum tempo depois urna festa. Junto 
a urna fonte de água, para agradecer a Joao Maria. Esse ntual teve. tambérn. alguns 
aspectos que lembram o Ki-Ki. como o fato de terern acend1do dois fogos . 
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A partir desses dados, coloca-se a questao ~e se 
investioar como essas devo95es foram sendo apropnadas 
pelos :rupos indíge.nas e ~ecriadas com ~m s~nt~do próprio. 
Nos últimos anos, 1ntens1ficaram-se as 1nfluenc1as externas 
sobre os indígenas, através da avao das Igrejas e Seitas, 
principalmente as pentecostais, atingindo em sua pregav~o, 
inicialmente de forma estratégica, as lideranvas e os índ1os 

' . 
mais próximos as sedes dos postos indígenas. Essa divers1-
dade de Igrejas e seitas leva muitos índios, que se identificam 
como "puros" (nao miscigenados) a afirmarem ser a católica 
a religiao dos "antigos" (antepassados). Verifica-se, também, 
que, na organiza9ao do Ki-KI, estes índios tem presenva 
mareante. 

1.3. Comportamento Religioso em Rela~ao a Natureza 

Os fenomenos da natureza ( temporais, raios, trovoadas, 
granizo, etc.) causam aos índios medo e preocupavao. Um 
agente social observou no toldo Chimbangue (SC) que urna 
n1ulher, durante u1n temporal, deixava toda a casa aberta, 
enquanto preparava ervas e pegava a camiseta de urna crian9a 
estendendo-a no chao sob a chuva. A erva era colocada no 
fogo em forma de cruz. Levanta-se, aquí, a hipóte~e de os 
índios vincularetn o te1nporal a idéia de culpa e castigo. 

Quanto aos 1nitos, observou-se, por parte de agentes 
sociais que trabalham nas reservas, dificuldades em percebe
los. No P. l. de Nonoai (RS), um índio narrou que "o 
cotne<¡o do n11111do é conuJ 11n1a co.\·te/a de Adiio de c:ipó. 

'/(Jdo 1111111do 11asc:iaj111110. A í /evou 11n1 peda~·o lá 110 lado. ~o 
nlltlo. A í virou ge111e. A íjór111011 11111 ¡Jovo ". Agentes soc1a1s 
que tizera1n observavoes no P.l. Xapecozinho (SC) constata-
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"' ram aJgumas semelhanyas nas narrayoes destes índios com os 
relatos descritos por Metraux, em relayao ao mito Kaingáng 
da origem do mundo6

. 

No que diz respeito as plantas e aos animais, Dona Ana, 
urna índia do Chimbangue (SC), afirma que, juntamente com 
a caya e a pesca, o milho sempre foi um elemento muito 
presente na vida do Kaingáng e que, antigamente, faziam 
muitas festas em tomo do produto. No P.I. da Guarita, 
constatou-se que ainda existem ritos sobre as plantas e que 
os animais sao considerados companheiros dos homens. 

Observa-se, também, que a água tem muita importancia 
para o Kaingáng, especialmente se ela f or corren te. Afirmam 
que a pessoa, como "espírito desviado", deve lavar a nuca 
nessa água antes de os passarinhos beberem pela manha. 
Outro aspecto significativo, referente ao comportamento 
religioso em relayao a natureza, é a festa do "Ki-ki" . Esta foi 
re.alizada na época do pinhao maduro e da colheita do milho 
(P.I. Xapecozinho - SC), evidenciando vinculayoes com o 
culto aos mortos. 

2. RITUAIS DE INTEGRACÁO E RESISTENCIA 

2.1- Rituais em tomo do nascimento e da inicia~ao da 
• 

cr1an~a 

O nascimento da crianya é, em geral, recebido com 
alegria. A família convida outras pessoas para visitarem o 

6 
METRAUX, Alfred. "Os Kaingáng". Curitiba: ANAl/PR, 1979. Esta obra 

tem sido urna referencia para vários pesquisadores dos Kaingáng. 
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recém-nascido. A visita é motivo de satisfacao e desejo de 
sorte para a enanca. 

O nascimento é seguido de banho com várias ervas, para 
que a crianca fique "forte" . Isso foi constatado em alguns 
P.I. , entre eles Guarita, Nonoai, Rio da Várzea (RS) e 
Xapecozinho (SC). Quem coordena esse ritu~l é ~empre urna 
pessoa com certa idade. No P.I. de Nonoa1, fo1 observado 
que o nome da crianca aparece vinculado ~ el~mentos ~a 
flora e da fauna, mais específicamente estana vinculado as 
propriedades dos elementos em questao. 

A resistencia cultural traduz-se, também, em forma de 
crescimento populacionaL Um indicativo desta constatacao 
é o fato de a populacao Kaingáng atual, no Sul do Brasil, ser 
predominantemente composta de criancas e de jovens. 
Conforme observac;oes no P.I. de Rio das Cobras (PR), o 
intervalo médio entre urna gestacao e outra é de um ano e 
meio. Em outros lugares, no P.I. Xapecozinho, por exemplo, 
o tempo 1nédio entre urna gestacao e outra é de 2 a 3 anos. 
Esses dados revelam um crescimento vegetativo acentuado, 
comparativamente há tres décadas atrás. 

Por outro lado, ocorre urna intervencao da FUNAI no 
sentido de controlar a natalidade. Pelas afirmacoes feítas 
pelos próprios índios, existe distribuic;ao de anticoncepcionais 
nas enfermarias das áreas. Existem áreas (lraí e Guarapuava) 
em que as mulheres utiliza1n ervas ("cipó-torto" ou "cipó
melancia") como anticoncepcionais . 

E1n relac;ao ao nascin1ento, há situac;oes em que se 
busca1n os recursos da medicina oficial. As mulheres que 
moram na sede do posta, geralmente, faze1n os partos no 
hospital . E1n 1 raí ( RS ), por exetnplo, as jovens ín_dias vao 
cotn freqüencia fazer parto ou cesariana no hospital. lsso 
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ocorre, també1n, com maior freqüencia, quando reside1n em 
áreas indígenas próximas as cidades. As que moram no 
interior das reservas vao ao hospital semente quando o parto 
apresenta complicavoes. Geralmente estas mulheres só 
procuram o hospital em casos extremos. Em Iraí (RS), por 
exemplo, as jovens índias freqüentemente fazem parto ou 
cesariana no hospitaI7. 

Muitas das mulheres indígenas mais idosas defendem a 
idéia de que o parto deve ser feito de forma natural e em 
casa, e de que a crianva <leve ser nutrida como leite materno. 

Normalmente as movas índias comeyam a ter filhos entre 
14 e 15 anos. As observayoes indicam que nas famílias que 
preservam a tradiyao cultural, as movas casam mais jovens. 
A média de filhos por famílias está, atualmente, em torno de 
seis. Conforme relatos dos próprios índios, o número de 
filhos era menor antigamente. Também observou-se que as 
maes procuram a1namentar os filhos por um longo período de 
tempo e andam sempre com eles próximos de si. 

Os relatos dos agentes sociais evidenciam a presen~a de 
tres rituais de batismo e constatam que cada um deles possui 
um sentido próprio. Em primeiro lugar, aparece o ritual 

7 A área indígena Kaingáng de lrai se constitui numa situa9ao um tanto 
peculiar em rela9ao as demais áreas indlgenas no Estado. A comunidade lutou há 
anos pela demarca9ao de 275 ha. Em 1986, um laudo antropológico da FUNAI 
concluiu que a área pertencia aos indios. O avan90 da demarca9ao da área, no 
entanto, esbarrou durante muito tempo na pressao de empresários e politices da 
regiao ao Governo Federal. Durante esse periodo aconteceram várias amea9as de 
marte as lideran9as indígenas da área. Nesta área. até há pouco tempo (1993), 
moravam 40 familias de brancas. senda algumas de funcionários da Prefeitura. 

A situa~o é ainda mais séria pelo fato de a área se localizar junto ao um 
balneário próximo a cidade, separada apenas por um pequeno rio e devido a 
popula~o indígena (294 pessoas) estar confinada num área de apenas 1 ha de terra. 
Por esse motivo a sobrevivéncia do grupo está amea9ada, abrigando -o a desenvolver 
trabalhos artesanais ou sair da área e trabalhar para os brancas. Soma-se a isso as 
precárias condi90es de saúde e higiene a que foram submetidos. 
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próprio do grupo indígena, sem mediayao do branco, f eito em 
casa ou próximo a u1na fonte de água, do qual participam 
apenas algu1nas pessoas da família. Conforme algumas 
informa~oes, a presen~a neste ritual restringir-se-ia a mae, a 
avó e ao Kuia8

. Para este ritual, sao necessárias determinadas 
plantas nativas e água de fonte ou corrente. Em Nonoai (RS), 
ele é feito após o fervimento da erva colhida no mato, com 
água de fonte. A crianva é banhada com estes elementos 
durante o ritual. 

o no1ne dado a crianya, segundo os índios, é fruto de 
u1na inspira~ao que a avó teria. Pelo que se tem conhecimen
to , o ritual, coordenado por u1na pessoa 1nais velha (um 
Kuia?), nao pode ser revelado a pessoas estranhas a família. 
É possível que um dos seus principais sentidos seja a 
prote~ao da crian~a contra o "acupli" ou "Weicupli" (o 
espírito dos mortos) . 

Há lugares e1n que todos faze1n o batismo na água santa, 
ou água de Joao Maria. Esse ritual só pode ser coordenado 
por u1n iniciado que tenha o domínio do mes1no. Além do 
1nais, parece estar ligado a busca de saúde e protevao e exige 
co1npro1nisso cotn o santo por parte de quem o busca. Em 
geral sao escolhidas como padrinhos, pessoas próxi1nas a 
fa1nília da crian\:a. 

Quanto ao ritual desenvolvido nas Igrejas oficiais, co1n 
pastor ou padre, escolhem, como padrinhos, pessoas de fora 

8 o Kuia, para o Kaingáng, parece desempenhar urna dupla furn;:ao: a de 

curandeiro e de sacerdote. É ele quem trabalha com as for9as sobrenaturais. 
Também conhece e indica remédios para curar e prevenir doen9as. Vale observar 
que a presern;:a do Kuia é difícil de ser identificada. Nao se sabe se isso ocorre pela 
inexisténcia desse personagem em algumas áreas ou se pelo sigilo que envolve o 
aspecto sobrenatural da vida do Kaingáng. Suspeita-se que o Kuia. quando atinge 
idade avan9ada. repasse seus conhecimentos a algum dos seus netos. 
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da área~ nonnalmente brancos que sejam amigos. É comum 
escolherem padrinhos com certa condivao económica, 
podendo ser até o patrao, quando trabalham para os brancos. 
Há casos em que o próprio cacique é escolhido para esta 
funvao. Quando es se ritual é f eito em urna das Igrejas, a 
crianya, geralmente, é acompanhada pela mae. Há também 
a procura do batismo simultaneamente em mais de urna 
religiao, pois acreditam que esse procedimento ajuda a 
crianva, dando-lhe forya. 

2.2. Ritos de lniciaf;iio a Vida Comunitária 

A esse respeito é possível apenas tratar-se do ritual do 
casamento e da formulavao de algumas hipóteses acerca de 
outros procedi1nentos ritualísticos próprios dos Kaingáng. No 
P. l. Carreteiro (RS), observou-se que esse ritual é feito pelos 
próprios índios. Os agentes que atuam na reserva do Turvo 
(PR) nao perceberam outros tipos de ritos próprios dos 
índios e afirmaram que o casamento civil é feito no posto da 
FUNAI. Há lugares em que os nubentes vao morar numa 
casa nova. Normalmente, casam-se muito jovens, a mova a 
partir dos 12 anos. Se os país forem contra a decisao dos 
jovens, esses podem fugir. A fidelidade é urna exigencia forte 
e a solenidade civil só pode ser feíta perante a lideranya 
indígena que integra o conselho da comunidade. A decisao de 
casar é tomada de forma muito rápida, quando obtém o 
consentimento de parte de ambas as famílias. Urna vez 
reunida a lideranva e expostas as justificativas de ambas as 
partes perante a comunidade, a FUN Al faz o registro de 
uniao conjugal. No caso do rapto da mova, pode ocorrer que 
a comunidade repreenda o jovem e até o coloque na cadeia 
do posto indígena. A ocorrencia de embriaguez ou namoro 
entre pessoas casadas pode acarretar a prisa.o de ambos. Em 
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alguns lugares, se os jovens dan9am, num baile, mais do que 
urna música juntos ou demonstram inten9ao de namoro, sao 
aconselhados a casar. No caso de ocorrer a separayao do 
casal, a mulher volta a morar com sua mae. 

2.3. O Sagrado na Saúde, Doen~a e Morte 

Em rela9ao ao ritual do Ki-Ki, sao interessantes as obser
vav5es feitas por agentes sociais no P. l . Xapecozinho (SC). 
O ritual foi coordenado por um grupo de índios ligados ao 
índio Vicente Focae. Para acontecer essa festa do Ki-Ki foi 
necessário que se reunissem capelaes do P. l . Xapecozinho 
(SC) e de Palmas (PR)9

. Conforme relato de alguns índios, o 
último ritual do Ki-Ki, ocorrido em 1989, por nao ter seguido 
todas as normas para a realiza9ao do mesmo,- ocasionou 
mortes na família de um dos capelaes. Durante o ritual, os 
membros de urna metade sempre devem colocar-se a servivo 
da outra metade10

. 

9 A funyao do capelao indigena nao ficou suficientemente Ciara para os 

observadores. No entanto, conforme relato de dona Diva, do P. l. Xapecozinho (SC), 
antigamente o cacique era escolhido dentre os capelaes que participassem da festa 
do Ki-Ki que permanecessem ativos, resistindo durante todo o ritual. 

10 A designayao das metades é ainda hoje observada pelos Kaingáng, com 

exceyOes. As crianyas designadas como Kadnyeru recebem pintas redondas nas 
faces , ao passo que os Kamé. trayos verticais. A regra de descendéncia do grupo 
parece estar diretamente vinculada a divisao do mesmo em metades. Dessa forma , 
os individuos nascidos em qualquer urna das subdivisOes, componentes de urna 
mesma metade, sAo considerados parentes. Nas observayOes mais recentes, nao foi 
possível constatar se ainda sao levadas em conta as subdivisOes. Pelas observayOes 
feítas, a dMsao entre Kamé e Kadnyeru parece ter um significado muito profundo para 
o indio, penetrando no interior de seu universo simbólico. No cemitério, durante as 
rezas do ritual Ki-Ki, os Kadnyeru ocupam posiyao a direita e sempre a frente dos 
kamé. Ambos, quando morrem, sao enterrados coma cabeya para o lado do sol 
nascente. Acreditam que o sol levará o espfrito para um lugar no poente. Os 
Kadnyeru , no cemitério , sao sepultados do lado em que o sol nasce, os Kamé do 
poente. Os Kaingáng afirrnam que os Kamé sao mais alegre que os demais, devendo
se a isto um aprendizado feito dos pássaros. Afirmam também que muitos indios nao 
sabem a qual das metades pertencem, desconhecendo-a simplesmente. 
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No decorrer do ritual do Ki-Ki, cada metade acende 
fogos que passam a ser isolados simbolicamente com folhas 
verdes de xaxim, como forma de assegurar o espayo sagrado 
contra os acupli11

. O objetivo desse procedimento é evitar 
que o acupli penetre no espayo sagrado ali estabelecido. A 
ruptura desse espayo significa amea~a aos seres vivos, 
podendo levá-los a morte. 

O Ki-Ki teria por finalidade convencer o acupli de que 
nao mais vive e ajudar o mesmo a encontrar seu lugar 
definitivo. O espírito do morto poderia intervir entre os vivos 
para amá-los ou odiá-los. O morto, conforme relatam os 
Kaingáng, "vai para um lugar de fartura, bonito, com morros, 
palmeiras e milho verde", onde se reúne com seus 
antepassados. Com a morte, afirmam que o espírito vagueia 
até se tornar urna f ormiga, por is so os Kaingáng nao as 
matam. 

Em relavao ao sagrado na saúde, os dados que aparecem 
sao extremamente diversificados. No P. l. Guarita (RS), por 
exemplo, observou-se que, quando há doenvas, a populavao 
procura logo a farmácia e o médico, recorrendo depois aos 
chás caseiros. No P. l. Rio das Cobras (PR), constatou-se 
que os índios resistero a ir ao hospital e, quando isso 
acontece, há um grande consu1no de xaropes. 

E1n 1 raí pratica-se u1n ritual de purificavao com fricvao 

11 Acupli parece designar. para os Kaingáng. o espirito do morto. Aparece 

em algumas obras como nome de "Kupléng". Ele pode vir a furtar a alma de um 
individuo para impingir sofrimento ao seu corpo ou por sentir saudade, nostalgia 
ou remorso, por ocasiao de ter deixado urna pessoa amiga desamparada entre os 
vivos. Parece residir aqui urna das razóes básicas do ritual do Ki-Ki. Os dados que 
conseguimos, a esse respeito, sao bastante incipientes. É sugestivo a esse respeito. 
ver MUSSULINI, G. Ensaios de antropología indlgena e cai9ara, p. 35 a 71 . 
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de ervas sobre o corpo. Em outro local (P.I. Guarita - RS), 
há um ritual de protevao (busca de saúde) feíto com ervas, 
em que a pessoa, no día seguinte a este ritual, vai banhar-se 
num córrego e benzer-se com pedras, recolocando-as, após, 
no mesmo local. Tanto em Chapecó (SC) quanto em Nonoai 
(RS), a utilizavao de ervas foi proibida durante muito tempo. 
E1n Nonoai e Guarita (RS),conforme relatos, o 
SPI 12perseguia os Kuias e raizeiros13 em funvao de suas 
atividades com os remédios. Em alguns lugares observou-se 
haver benzedores tanto dentro quanto fora das áreas 
(Xapecozinho e Chimbangue - SC). 

Há locais em que, apesar da procura de medicamentos, 
existe o conhecimento e a utiliza~ao de muitos remédios 
indígenas. Observou-se que as mulheres esperam o máximo 
de tempo possível antes de ir procurar recursos médicos (isso 
acontece, por exemplo, em Rodeio Bonito, no RS). 

Em Nonoai (RS), um casal de velhos é constantemente 
requisitado para tratar de diversos problemas de saúde. No P. 
l. Iraí (RS), os Kaingáng da "Assembléia de Deus" negam 
com certa insistencia as propriedades das ervas. Segundo 
eles, "só Deus cura". No P. l. Xapecozinho, constatou-se que 
várias pessoas domina1n o tratamento das doen<;as comuns, 
porém, se a doen<;a for caracterizada como espiritual, 

12 o Servi90 de Proteyao ao Índio (SPI) foi criado em 191 O. vinculado ao 

Ministério da Agricultura, durante o Governo Nilo Pe9anha. O chefe do Ministério, 
Rodolfo Miranda nomeou o tenente-coronel candido Rondan para dirigir o órgao. No ' . . 
final da década de 50 e durante os anos 60, acusado por grupos nac1ona1s e 
europeus de corrupyao e envolvimento com individuos e companhias na dizimayao 
de grupos indígenas - prática de "genocidio étnico" conforme denúncias - o órgao foi 
extinto. Em seu lugar, no mesmo ano, o governo criou, pela lei 5.371 de 05/12/67, a 
Funda9ao Nacional do Índio (FUNAI). 

13 Os raizeiros sao Indios que conhecem e fazem tratamentos com plantas de 

propriedades medicinais. É a essas plantas, ainda conhecidas por alguns indios de 
idade avan9ada, que chamam de remédio. 
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afinnam que sao poucas as pessoas em condi9oes de tratá-la. 

Há comunidades em que se proibe o benzido de comuni
car o fato a outras pessoas. As mulheres idosas, quando 
interrogadas pelos brancos, falam que precisam "sonhar", 
antes de dar respostas a seus problemas de saúde e ao 
tratamento necessário. 

Em rela9ao a crian9a, se esta nao tiver passado pelo rito 
de iniciavao, em que recebe o "nome do mato", há a cren9a 
de que eta pode tnorrer, pois o "espírito (acupli) poderá 
roubá-la" . 

Geral mente os índios nao convidam pessoas brancas a 
entrarem nas suas casas, a nao ser as já muito familiares. O 
fogo de chao, e próximo a ele as ervas dependuradas, 
constitui um dos locais de mais dificil acesso aos brancos. 
Parece ser um espa90 sagrado, ao qual a entrada de brancos 
significaria urna ameaya. No P.I. Chimbangue (SC), 
observou-se que os índios consideram o branco como motivo 
de temor. 

Em rela9ao ao local onde enterram os mortos, verificou
se que, geralmente, está localizado distante das moradias, nao 
sendo fácil, via de regra, a sua localiza9ao14

. Raramente as 
crian9as entram nele. Tentam evitar que isso ocorra, pois afir-
1nam que estao mais sujeitas a influencia de espíritos. Os 
11 Pen 11

, índios encarregados de "lidar" com os mortos, sao 
pessoas que pertenciam a urna das duas metades (Kamé ou 
Kadnyeru). Por terem, em certa ocasiao, ficado doentes e 

14 . . 
E importante observar que, em certas reservas indlgenas, o cemitério 

aparece limpo e enfeitado, ocupando. de certa forma. um lugar de destaque entre os 
espac;:os sagrados, onde sao desenvolvidas as práticas religiosas da comunidade. A 
obs~rvac;:a~ ~oi feita pelos agentes de Guarapuava e deve-se, possivelmente. as 
prát1cas rehg1osas assimiladas do·s brancos. 
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quase tere1n perdido a vida, passaram a ser "Pen", perteri
centes a ambas as metades. 

Há u1na certa preocupayao por parte dos índios em 
sepultar o morto na área em que nasceu. Nao gostam de 
tocar no nome das pessoas que morreram, referindo-se ao 
1norto sempre como "finado" . 

Existe grande preocupayao em protegerem-se das f or9as 
do 1nal. Durante o enterro, o capelao indígena desenvolve 
todo u1n ritual onde fala com o morto para ir embora e deixar 
e1n paz as pessoas da área indígena. Em Iraí (RS), os índios 
muda1n o local de moradia quando alguém da f amília morre. 
A tnorte parece ser entendida como a interferencia de 
algué1n, já morto, sobre a pessoas vivas, para levá-las junto 
de si. Quando o indivíduo que morreé considerado "pessoa 
de betn", parecem acreditar que continuará fazendo o bem. A 
relavao do Kaingáng com a morte e o destino do mortos 
parece ser muito forte, haja vista a freqüencia com que 
aparece esse tema em vários momentos da vida do grupo. 

Em rela9ao ao dado da vingan9a, afirmam que todo o 
mal causado a urna pessoa deve ser retribuído, em forma de 
puni9ao. Os Kaingáng parecem evitar ao máximo o confronto 
violento. U1na vez desencadeado, levam-no até o fim. 
Afirmam que, na luta, nao se pode ter medo da morte. No P. 
1. Chimbangue ( SC), em 1986, associaram determinada 
derrota ao fato de os índios nao terem feíto um ritual antes de 
lutar. No P. l. Xapecozinho (SC), há índios que, através de 
rituais, "fecham o carpo", antes de saírem da reserva, com 
objetivo de protegerem-se das for9as externas ou de ameayas. 
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DADOS A TUAIS SOBRE AS RESERVAS NO RIO 
GRANDE DO SUL1 

Telmo Marcon 

l. CONSIDERACÓES INTRODUTÓRIAS 

O presente texto tem por objetivo sistematizar alguns 
dados sobre as condiyoes materiais das reservas indígenas no 
Rio Grande do Sul. Há urna grande carencia de informayoes 
atualizadas sobre a extensao de terra de cada reserva, a 
populayao, as fonnas de subsistencia etc. As escolas sao as 
que 1nais tem solicitado este tipo de material para estudos, 
principalmente por ocasiao do dia do índio. Nestas ocasioes 
é co1nu1n os alunos se enfeitaretn cotn penas, cocares, arcos, 
flechas e "trajes" indígenas. que nao dizetn 1nais respeito ao 
índio existente na regiao atuahnente. 

Este tipo de equívoco ocorre, etn parte, por causa do 
pouco conhecimento que se te1n das condiyoes atuais das 
reservas e das novas fonnas e relayoes de produyao, de 
trabalho e de sobrevivencia dos pavos indígenas neste final de 
século. O índio atual no Río Grande do Sul nao anda 1nais de 
tanga e enfeitado de penas de aves e cocares. Evidente1nente 
é rnais c61nodo fantasiar algo que nao existe 1nais, do que 
pensar hi stórica e concreta1nente os índios existentes, co1n 
seus probletnas, projetos e organizavoes. Por isso o presente 
texto pretende sistematizar alb>utnas informavoes ele1nentares, 

1 O presente texto baseia-se nos dados fornecidos pela Funda9ao nacional 
do indio - FUNAI, no levantamento realizado pelo Centro de Oocumenta9ao e 
lnforma9oes - CEDI - e no levantamento realizado pela Comissao de Pastoral 
Indígena da Diocese de Frederico Westphalen. Os dados sao muito limitados e nem 
sempre coincidem. Existem inúmeras !acunas e, por isso. devem ser utilizados com 
cautela. · 
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(\ 1nas que dao condivoes para se pensar com 1nais realis1no 
sobre índio existente no Estado. 

A proposta de se elaborar um texto factual e empírico 
coloca-se no horizonte das possibilidade concretas. O texto 
nao pretende avan9ar na análise dos dados, embora alguns 
ensaios tenhain sido feítos ein outros textos, mas sisteinatizar 
algumas das principais características atuais das reservas. 
Está claro que a te1nática exigiría 1naiores estudos para urna 
análíse qualitativa. Esta perspectiva coloca-se ainda co1no 
desafio. 

2. A SITUACÁO DAS TERRAS E DA PRODUCÁO 
NAS RESERVAS 

Existein atualmente no Estado nove reservas, sendo que 
em cinco delas, existem somente índios kaingáng e, nas 
outras quatro há índios Guaranís e Kaingáng2

. 

A reserva de CACIQUE DOBLE, localizada no 
município do mesmo nome, foi demarcada em 1911 e , 

novamente em 1913 pelo SPI - Servivo de Protevao ao Indio. 
Foi confirmada em 1985, com urna área de 4.508 ha. Nela 
habitam índios Guaranís Mbyá e Nandeva e mais os kaingáng. 
Em 1989, havia l 05 famílias, totalizando 513 índios, sendo 
39 Guaranís e 474 kaingáng. Na área, existem duas escotas 
e urna enf ermaria. 

2 
Os dados estatísticos apresentam inúmeras !acunas, além das divergéncias 

entre as fontes existentes. Contudo, sao os únicos existentes. 
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A área do CARRETEIRO foi demarcada em 1911 pelo 
SPI e a titulayao definitiva saiu em 1958. Atualmente a área 
está localizada no município de Água Santa e conta com urna 
populavao de 3 5 famílias e 172 índios kaingáng. A área de 
terra é de 601 ha. Na reserva funciona urna escota e também 
uina enfermaría. 

A área indígena do LIGEIRO, demarcada em 1911 pelo 
SPI, foi confinnada em 1983. Está localizada no município de 
Charrua e possui urna extensao de terra de 4. 920 ha. A 
populavao é de 175 famílias, num total de 881 índios 
kaingáng. Na reserva funcionam duas escolas, urna 
enfermaría e um gabinete odontológico. 

A área do VOTOURO, localiza-se no município de Sao 
Valentin. A populavao total é de 823 índios, sendo 50 
guaranís Nandeva e 783 kaingáng. A área de terra é de 2.498 
ha. Oeste total, 280 ha pertencetn aos Guaranís e o restante 
aos kaingáng. A reserva foi demarcada em 1913 com 3.053 
ha e depois foi reduzída pelo governo Brizola, na década de 
sessenta, para 2.498 ha. Esta área que foi destinada a 
colonizavao, os índios retoinaram e estao pressionando pela 
sua reintegra9ao. Na reserva funcionam duas escotas, urna 
enfermaría e uin gabinete odontológico. 

A área de NONOAI constituiu um dos primeiros 
aldeainentos na Província de Sao Pedro, no século passado. 

· Por isso é u1na das 1nais antigas. Foi deinarcada, em 1913, 
pelo SPI, co1n 34.908 ha. No entanto, em 1949 a mesina 
sofreu urna redu9ao de 19. 998 ha que o governo do Estado 
destinou para a criavao do Parque Florestal. Esta área, 
destinada ao Parque Florestal, está sendo reivindicada pelos 
índios que pretendein a sua incorpora9ao a reserva. Hoje a 
reserva está co1n 14. 91 O ha e situa-se nos municípios de 
Nonoai, Rodeio Bonito e Planalto. A populavao é composta 
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de 1600 índios, sendo 1115 kaingáng e 485 Guaranis Nan-
<leva e Mbyá. 

A reserva de GUARITA foi ,demarcada, em 1918, pelo 
SPI, com urna área de 23 .183 ha. E urna das únicas que ainda 
permanece com a mesma extensao de terra, embora com a 
presen9a de colonos dentro. Está localizada nos municípios 
de Redentora, Tenente Portela e Miraguai. A populavao é 
composta de 568 famílias kaingáng e 40 famílias de guaranis 
Mbyá e Nandeva. A populavao total gira em torno do 3. 900 
índios. Na área existem 4 escolase urna enfermaria. 

A reserva de INHACORÁ foi demarcada pelo SPI em 
1921 , com 5.859 ha. Em 1962, o governo Brizola 
desapropriou 3. 049 ha da área para fins de "reforma agrária" 
e mais l. 750 ha para a esta9ao experimental. Os índios 
ficaram com apenas 1.060 ha. Em 1985, o governo "de
volveu" os 1.750 ha da esta9ao experimental, e a área atual 

. é de 2. 81 O ha. Ela está localizada no município de Santo 
Augusto e possui urna popula9ao de 526 índios kaingáng. Na 
área há, também, urna escola e urna enfermaria. 

A reserva do RIO DA VÁRZEA foi demarcada em 
1911 pelo SPI, mas somente em 1985 é que foi criado o 
Posto Indígena do Rio da Várzea. A reserva está localizada 
nos municípios de Liberato Salzano e de Nonoai. Conta com 
urna populayao de 216 índios kaingáng, sendo que 60% desta 
popula9ao possui menos de 14 anos. Na área existem também 
urna escota e um ambulatório. 

A área de IRAÍ apresenta urna situavao muito particular, 
e~ relavao as demais, e, ao mesmo tempo, complexa. Ela foi 
dt~pu~ada pela Prefeitura de Iraí e por um grupo de índios 
katngang, durante muito tempo na justi9a federal. A reserva 
com 275 ha foi reconhecida pela FUNAI, através de um 
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laudo antropológico, como pertencente aos índios como seus 
legítimos ocupantes. Mesmo assim a Prefeitura de Iraí entrou 
com um processo na justiva. No ano de 1991, houve a 
decisao da Justiva Federal dando ganho de causa aos índios. 
A reserva está localizada no município de Iraí, próxima as 
águas termais e conta com urna populavao de 159 índios 
kaingáng. Até a justiva nao dar o parecer final, este grupo de 
índios ocupava urna pequena área de terra de O 1 ha, num 
canto da reserva, próximo ao rio do Mel. 

Além dessas reservas, reconhecidas como tal, existem no 
Estado outros pequenos agrupamentos indígenas. Em 
Viamao, existe a área CANTA GALO com índios Guaranis 
Mbyá, que possue1n urna área de 4 7 ha e urna popula9ao de 
11 O índios. Em Osório, existe a área da BARRA DO OURO 
com 1. 026 ha e urna popula9ao de 190 índios Guaranís 
Mbyá. Esta área está interditada. Outra área é a de ÁGUA 
FRIA no 1nunicípio de Vicente Dutra, com apenas duas 
fa1nílias de índios kaingáng. Ainda existem outros pequenos 
agrupamentos, principahnente com índios Guaranis, 1nas setn 
atendi1nento oficial da FUNAI. 

3. A SITUACÁO ECONÓMICO-PRODlJTIVA DAS 
RESERVAS 

As condiv6es internas das reservas, en1 rela<;ao a 
produvao e ao a1nbiente ecológico. nao sao nada ani1nadoras. 
Confonne já se analisou no texto: "As transfonna96es na 
Agricultura e as Terras Indígenas" nesta 1nes1na coletanea, as 
reservas fora1n transforn1adas, na década de setenta, en1 
"e1npresas rurais" e sofi·era1n u1n un1 fo11e in1pacto ecológico 
co1n a degrada\:ªº da flora, da fauna e, conseqüente1nente, da 
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fertilidade do solo. A explora<;ao intensiva das terras, sem as 
devidas corre<;6es de solo, deixou algumas áreas das reservas 
sem condi<;oes 1nínimas para a produ<;ao básica necessária 
para a subsistencia dos índios. Como o governo, através da 
FUNAI, contribuiu para a explorayao das riquezas naturais 
das terras, se1n destinar após mais recursos para a 
recupera<;ao das 1nesmas, em muitas reservas é grave o 
proble1na da fome e, por conseqüencia, da saúde. 

As reservas indígenas constituíam até há poucos anos, as 
únicas terras com grande disponibilidade de madeira. A 
preserva<;ao do pinheiro sempre foi um elemento básico da 
cultura kaingáng. Por isso, nas reservas havia grande 
quantidade desta preciosa madeira. No entanto, a pressao de 
madeireiros com apoio de setores da sociedade, dos órgaos 
governa1nentais e de alguns índios fez com que as madeiras 
fossem desaparecendo das reservas. As denúncias sobre estas 
práticas ilegais vem desde há muitas décadas, principalmente 
de l 960 para cá. Além da destrui~ao das matas em si, esta 
prática tem causado muitos conflitos e mortes entre os índios. 
Mesmo com todas as denúncias formalizadas, a explora9ao 
da madeira, nas áreas indígenas, continua sendo feita. 

As condi95es económicas e sociais das reservas devem 
ser compreendidas dentro do quadro das políticas do Se!"ivo 
de Prote<;ao aos Índios - SPI - e da Funda9ao Nacional Indio 
- FUN Al - que legalizaram a entrada de colonos nas áreas, 
nas últimas décadas. Se, por um lado, colocou-se a 
necessidade de produ9ao, por outro, nao houve controle 
sobre o meio ambiente, o que criou sérios problemas de 
produtividade e de saúde. A presenya de colonos dentro das 
áreas ainda nao acabou. Em algumas delas, ainda é 
significativa a presenya de "intrusos" que exploram 
determinadas áreas de terras e, as vezes, utilizam a própria 
fon;a de trabalho dos índios para os servi9os. Os casos mais 
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críticos estao em Guarita, em Iraí e no Votouro. Além destas 
áreas em que se verifica a intrusao, existem aquetas que desa
pareceram totalmente coma colonizayao, como é o caso de 
Serrinha, extinta na década de sessenta, quando o govemador 
Brizola transferiu os índios para outras áreas e destinou estas 
terras para a coloniza~ao . Hoje há um movimento indígena, 
tentando recuperar as terras de Serrinha e de Caseiros. Este 
mesmo movimento ocorre na reserva de Nonoai, no Votouro, 
entre outras. 

Em geral, todas as reservas sobrevivem d~ produ~ao 
agrícola, visto que a ca~a e a pesca nao pe~tem ~a1s a 
sobrevivencia. Dentre os produtos ma1s cultivados 
destacam-se a soja, o milho, o trigo, o feijao e a mandioca. 
Além disso, há a coleta do pinhao em algumas reservas ou 
nas proximidades, onde ainda subsiste o pi~heiro arauc~ri~. 
O excedente da produ9ao, em geral, é vendido no comercio 
local as vezes como condi9ao para o pagamento dos finan
ciam~ntos bancários, tomados para a realiza9ao do plantio. 

No entanto, algumas reservas sobrevivem com outras 
fontes de renda. O caso de Iraí, por exemplo, é típico. Por 
causa da falta da terra, que permaneceu em disputa na justi9a, 
os índios passaram a produzir artesanato, em larga escala, 
para vender nas cidades da regiao e, principalmente, para os 
turistas que visitam as águas termais de Iraí. Esta é a grande 
fonte de renda do grupo. Além disso, existem os que 
trabalham como diaristas, principalmente nos períodos de 
plantío, de capina e de colheita, nas lavouras próxlm~s as 
reservas. Na área do Carreteiro, também em decorrencta da 
pequena extensao de terra, os índios construíram um~ olaria 
e produzem tijolos que sao vendidos no mercado regional. 

Estas sao algurrias das características gerais das reservas. 
Em determinadas áreas, já nao há mais diferen<;as 
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fundamentais entre a agricultura dos índios e a dos colonos, 
pois os índios incorporaram-se a produc;ao para a exportac;ao 
(soja), com base na utilizac;ao de máquinas agrícolas e 
insumos modernos, em larga escala. Em relac;ao a essas 
mudanc;as, ver o texto sobre as transformac;oes na agricultura 
e as terras indígenas. 

FONTESCONSULTADAS 

CEDI/PETI-Museu Nacional. Terras Indígenas no Brasil. 
Rio de Janeiro: CEDI, 1990. 

NASCIMENTO, Rosirene. (coord.) Apanhado geral 
re_ferente as áreas indígenas na Diocese de Frederico 
West¡Jha/en. Frederico Westphalen, 1990 (mimeo. 1 Op.). 

Dados fomecidos pela FUNAI - Delegacia Regional de Passo 
Fundo/RS. 

- 278 -

Gráfica Editora UPF 
Passo Fundo- RS- Fone: (054) 311-1400 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



E nessa luta pela 
reconquista das ter-

, 
ras nos queremos 
transmitir para o go
verno do Estado do 
Rio Grande do Sul 
para que ele olhe um 
pouco com mais a
ten9áo a nossa co
munidade e devolva 
as terras que eles 
roubaram na época 
que eles acharam 
que fizeram reforma 
agrária. No govemo 
Brizola ( 1962) foi fei
to a invasáo, talvez 
urna das mais drás
ticas invasoes que 
aconteceu na histó
ria dos pavos indí
genas do sul. Desde 
aqueta época nós 
vimos sofrendo dis
crimina9áo. Por ou
tro lado nós ternos 
crian9as, os filhos, a 
comunidade aumen
tando mais e neces
sitando de terra para 
plantar, de terra para 
produzir o alimento". 

(Pecto Sales, Indio Kaingáng, 
membro da ONISUL - Orga
niza~o das NayOes lndl
genas do Sul, por ocasiao da 
festa da terra realizada na 
área de lral em 17 /04/ 1993) 
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