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A cidade  
Chico Science & Nação Zumbi 

 

 
O sol nasce e ilumina 

as pedras evoluídas 

que cresceram com a força 

de pedreiros suicidas 

Cavaleiros circulam 

vigiando as pessoas 

Não importa se são ruins 

nem importa se são boas 

E a cidade se apresenta 

centro das ambições 

para mendigos ou ricos 

e outras armações 

Coletivos, automóveis, 

motos e mêtros 

Trabalhadores, patrões, 

policiais, camêlos 

 

A cidade não pára 

a cidade só cresce 

O de cima sobe 

e o de baixo desce 

 

A cidade se encontra 

prostituída 

por aqueles que a usaram 

em busca de saída 

Ilusora de pessoas 

de outros lugares, 

a cidade e sua fama 

vai além dos mares 

No meio da esperteza internacional 

a cidade até que não está tão mal 

E a situação sempre mais ou menos 

Sempre uns com mais e outros com menos 

 

Eu vou fazer uma embolada, samba, um maracatu 

tudo bem envenenado 

bom pra mim e bom pra tu 

Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus 

 

Num dia de sol 

A cidade acordou com a mesma fedentina 

do dia anterior 
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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como foco os conflitos socioambientais deflagrados em torno 

das distintas lógicas de ocupação do Morro do Osso, Porto Alegre - RS. A partir da 

segunda metade da década de 70, ambientalistas preocupados com a atuação de 

pedreiras e com o avanço da urbanização no morro se articularam com vistas a garantir 

sua preservação; processo que culminou, em 1994, na criação de uma Unidade de 

Conservação (UC): o Parque Natural Morro do Osso (PNMO). Dez anos mais tarde, em 

2004, indígenas da etnia Kaingang ocuparam a área e passaram, desde então, a 

reivindicar a demarcação de uma Terra Indígena (TI) nesse local, criando assim uma 

sobreposição territorial entre uma UC e a demanda de criação de uma TI. A partir daí 

duas territorialidades passaram a polarizar a atuação de diferentes agentes sociais: de 

um lado, os que defendem a manutenção da institucionalização do PNMO e, de outro, 

aqueles que lutam pela demarcação da Aldeia Kaingang Tupë pën. Em torno deste 

conflito, este trabalho parte da hipótese de que teria se configurado, em torno da luta 

pelo domínio do Morro do Osso, uma arena de disputas argumentativas em que 

diferentes grupos sociais (com distintas lógicas de apropriação do morro) encontram-se 

competindo por esse território em comum, deflagrando com isso um embate sobre qual 

lógica deverá prevalecer. Com base nisto, esta dissertação tem como objetivo geral 

investigar, sob uma perspectiva multidisciplinar, o conflito aparentemente polarizado 

entre os Kaingang e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre pelo domínio deste 

território. A partir da identificação dos diversos grupos, lideranças e demais agentes 

sociais imersos nesta disputa pretendeu-se analisar - por meio de uma etnografia 

multisituada - como os diferentes agentes atuam nesta grande arena, composta por 

diversos espaços sociais onde são mobilizadas interpretações, discursos, argumentos e 

ações com o objetivo de fazer valer seus distintos pontos de vista, aqui em jogo.  

 

 

 

Palavras-chave: Conflitos Socioambientais.  Morro do Osso. Parque Natural Morro do 

Osso. Kaingang. Aldeia Tupë pën. 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

 

La investigación se centra en los conflictos sociales y ambientales provocados por la 

distinta lógica de la ocupación del Morro do Osso, Porto Alegre - RS. Desde la segunda 

mitad de los años 70, los ambientalistas preocupados por el rendimiento de las canteras 

y el avance de la urbanización sobre la colina se articularon con el fin de garantizar su 

conservación, un proceso que culminó en 1994 en la creación de una Unidad de 

Conservación (UC): Parque Natural Morro do Osso (PNMO). Diez años más tarde, en 

2004, indígenas de la etnia Kaingang ocuparam el área y comezaron a reclamar la 

demarcación de una Tierra Indígena (TI) en este lugar, creando así una superposición 

territorial entre la UC y la demanda de una TI . A partir de entonces dos territorialidades 

pasaron a polarizar la opnión de los diferentes actores: por un lado, los que abogan por 

el mantenimiento de un PNMO institucionalizado y, por otro, los que luchan por el 

reconocimiento e la demarcación de la Aldea Kaingang Tupë pën. Alrededor de este 

conflicto, este trabajo parte del supuesto de que se configura en torno a la lucha por el 

dominio en el Morro do Osso, una arena de disputas argumentativas en el que diferentes 

grupos sociales (con diferentes lógicas de apropiación de la colina) están compitiendo 

ese territorio en común, lo que provocó un enfrentamiento con aquello de lo que la 

lógica debe prevalecer. Sobre esta base, el presente trabajo tiene como objetivo 

investigar, desde una perspectiva multidisciplinar, el conflicto entre los Kaingang y la 

Municipalidad de Porto Alegre por el dominio del territorio. Por otra parte, desde la 

identificación de los diferentes grupos, líderes y otros agentes sociales inmersos en este 

conflicto, se pretende analizar con a construcción de una etnografía multisituada, cómo 

los diferentes agentes actúan en este gran escenario compuesto por diferentes espacios 

sociales en los que se movilizan interpretaciones, discusiones, discursos y acciones con 

el fin de hacer valer sus distintos puntos de vista en juego. 

 

 

 

Palabras-clave: Conflictos Socioambientales. Morro do Osso. Parque Natural Morro do 

Osso. Kaingang. Aldea Tupë pën. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This research focuses the socio-environmental conflicts around the different logics of 

occupation at Morro do Osso (Bone‘s Hill), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. 

From the second half of the 70s, environmentalists concerned with the performance of 

quarries, and with the advancement of urbanization on the hill, got together with the 

purpose/objective of ensuring their preservation, a process that culminated in 1994 in 

the creation of a Conservation Unit (CU): the Morro do Osso Natural Park(MONP).Ten 

years later, in 2004, indigenous ethnicity Kaingang occupied the area and since then, 

they started to demand the demarcation of an Indigenous Land (IL) at this place, 

creating an overlapping territorial claim between CU and the creation of a IL. From this 

point two territorialities began to polarize the action of different actors: on one hand, 

those who advocate maintaining the institutionalization of PNMO and on the other, 

those who fight for the demarcation of village Kaingang Tupë pën. This work starts 

from the assumption that it would set around the struggle for dominance in the Morro 

do Osso, an arena of argumentative disputes in which different social groups (with 

different logics of appropriation of the hill) are competing for that territory in common, 

thereby triggering a clash about which logic should prevail. On this basis, this thesis has 

as main objective to investigate, from a multidisciplinary perspective, the seemingly 

polarized conflict between Kaingang and the Municipality of Porto Alegre for 

dominance of the territory. From the identification of various social groups, leaders and 

other social agents immersed in this dispute, we intend to analyze - from the perspective 

of a multi-situated ethnography - how different agents operating in this space of 

conflict, composed of various socialspaces in which interpretations are mobilized, 

speeches, arguments and actions in order to assert their distinct points of views. 

 

Keywords: Socioenvironmental conflicts. Morro do Osso. Morro do Osso Natural Park. 

Kaingang indians. Aldeia Tupë pën. 
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Convenções 

Os trechos em itálico representam conceitos trazidos a partir da bibliografia 

consultada/utilizada ou para destacar termos e palavras em outras línguas, inclusive do 

latim (nomes científicos) e do idioma Kaingang. As aspas foram utilizadas para marcar 

citações diretas com menos de quatro linhas e para destacar expressões e frases dos 

interlocutores; ou mesmo, expressões mais coloquiais, algumas figuras de linguagem e, 

certas vezes, também utilizadas para provocar reflexões etimológicas e colocar em 

dúvida seus significados. O negrito foi utilizado apenas para dar ênfase e destacar 

palavras ou trechos do texto. 

No presente trabalho, usa-se a expressão Kaingang (sempre com inicial em 

maiúsculo) tanto para se referir ao singular como ao plural, quanto aos elementos 

imanentes aos Kaingang, devendo assim, serem lidas de acordo com o contexto no qual 

foram empregadas; e, quando em citações diretas, mantêm-se a forma original. A grafia 

do idioma Kaingang adotada foi a do ―Dicionário Bilíngue: Kaingang – Português‖ de 

Wiesemann (2002). Grafaram-se com trema as vogais ― ï ‖, ― ë ‖, ― ü ‖ e ― ÿ ‖, quando o 

correto seria fazê-lo com til, mas infelizmente o editor de textos usado não permitiu 

fazê-lo. 
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1 Apresentação 

Além desta breve apresentação, da introdução e das considerações finais, esta 

dissertação encontra-se dividida e organizada em mais cinco capítulos. Quanto à 

introdução (Cap. 2), esta é composta de três partes, primeiramente apresenta, a partir 

do relato de algumas vivências, fatos que levaram à escolha do tema de pesquisa e 

reflexões norteadoras durante o processo de elaboração da dissertação. Para tanto, 

descreve-se alguns episódios da trajetória vivida pelo autor (dentro e fora da academia) 

e que marcaram o caminho que o levou, tanto a conhecer seus interlocutores - com 

quem manteve contato durante o trabalho de campo -, como à construção do problema 

de pesquisa propriamente dito. Em seguida, faz-se uma breve justificativa e a 

apresentação da problemática concernente ao estudo de caso aqui em foco, expondo ao 

final os objetivos (geral e específicos) da pesquisa. Por fim, se apresenta o cenário do 

―confronto‖ em questão a partir da descrição da área que tem sido o epicentro do 

conflito socioambiental analisado. Neste momento serão apresentadas informações 

relativas à espacialização geográfica e topológica do Morro do Osso, sua localização na 

cidade Porto Alegre, bem como dados cientificados relativos à flora e fauna. 

 O terceiro capítulo encontra-se subdividido em duas partes fundamentais. 

Primeiramente, faz-se uma reflexão sobre o próprio fazer acadêmico para, em seguida, 

apresentar alguns conjuntos conceituais identificados (e com os quais o autor se 

identificou) visando situar a pesquisa dentro de uma opção conceitual e contextual mais 

ampla, em que o estudo de caso está incluso. E na segunda parte traz uma descrição 

mais fina do percurso metodológico vivenciado pelo pesquisador, apontando (e já 

refletindo sobre) as ferramentas e métodos adotados ao longo da pesquisa.  

 Mas é a partir do quarto capítulo que se inicia propriamente dita a apresentação 

dos resultados desta pesquisa. O capítulo quatro reconstitui a luta ambientalista que 

levou à criação do Parque Natural Morro do Osso (PMNO) enquanto uma Unidade de 

Conservação. Se encontra estruturado em duas partes as quais se referem às etapas que 

marcaram o processo de ambientalização do debate acerca do destino do Morro do 

Osso. Num primeiro momento, entre final dos anos 1970 até 1992, ocorre a formação de 

um grupo mobilizado que irá se opor, primeiro, à exploração predatória executada por 

empresas mineradoras e, depois, à tentativa de privatização da área via 
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empreendimentos imobiliários. Já o segundo momento, relativamente curto, iniciando 

em 1992 e indo até dezembro de 1994, é marcado pela entrada em cena da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre como ator político ativo e decisivo no processo, fato este 

que, como será visto, levou à decretação do Parque no final de 1994.  

 O quinto capítulo reconstitui, ainda que brevemente, as vicissitudes Kaingang 

vividas após a chegada\invasão europeia a este continente. Este capítulo se destina a 

resgatar o processo turbulento (e violento) de contato com o Outro colonizador com 

vistas a contextualizar, a partir da tradução do que já foi traduzido sobre o olhar deste 

povo em particular, certos elementos recorrentes e ainda hoje presentes neste 

desencontro épico. 

 O capítulo seis possui duas partes bem distintas, mas que se complementam na 

medida em que colocam em contraste dois universos culturais distintos. A primeira 

refere-se a aspectos da cosmologia e organização social Kaingang. Além de uma rápida 

apresentação sobre a produção bibliográfica consultada, o capítulo traz ainda alguns 

elementos que compõe o ethos Kaingang em termos cosmogônicos, cosmográficos, 

socioculturais e etnoecológicos. Já a segunda parte descreve, a partir da decretação do 

Parque Natural Morro do Osso (PMNO), como se deu o processo de institucionalização 

da territorialidade parque enquanto uma unidade de conservação de proteção integral. 

Entre outros temas, serão abordados aspectos ligados à gestão da unidade de 

conservação, à fixação dos marcos legais estabelecidos para esta, às funções que o 

PNMO deveria (e deve) cumprir, à condição fundiária da área, aos procedimentos 

administrativos que caracterizam o dia a dia dos funcionários responsáveis pelo parque, 

bem como ao sistema de permissões e proibições instaurado aos possíveis visitantes do 

parque. 

 O capítulo sete inicia com a descrição de como se deu a ocupação do Parque 

Natural Morro do Osso pelos Kaingang e como ela foi veiculada na mídia em Porto 

Alegre. Em seguida, os dois itens seguintes tratam da contraofensiva deflagrada pela 

Prefeitura Municipal, da reafirmação Kaingang no Morro do Osso e, finalmente, do 

processo de reterritorialização iniciado com a constituição da Aldeia Topë pën. No 

tópico quatro deste capítulo analisa-se o processo de judicialização da disputa territorial 

então iniciada, bem como alguns aspectos relacionados à constituição, em 2006, dos 

respectivos Plano de Manejo do parque e, logo depois, da constituição de seu Conselho 
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Consultivo. Já o tópico cinco aborda a arena midiática e seus desdobramentos em 

relação ao tratamento dado pelos veículos de comunicação aos Kaingang. Por fim, os 

itens 7.6, 7.7 e 7.8 destinam-se a analisar circunstâncias mais recentes envolvendo os 

dois lados em conflito e seus aliados. 

 Por fim, nas considerações finais (Cap. 8) são tecidas ponderações sobre a 

realização da pesquisa e algumas reflexões analíticas, marcadamente do ponto de vista 

do autor, a respeito do conflito tratado e, para além de trazer respostas, perpetrasse 

alguns novos questionamentos e prospectasse cenários possíveis para o futuro do Morro 

do Osso. 
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2 Introdução 
1
 

 

Quem viaja tem muito que contar, diz o povo, e com isso imagina o 

narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos 

com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do 

seu país e que conhece suas histórias e tradições (BENJAMIN,1994). 

 

2.1 Da trajetória do autor à escolha e formulação do problema de pesquisa 

  

Enquanto escrevia o presente trabalho, ―Porto Alegre‖ comemorava seus 240 

anos, iniciava a corrida eleitoral para o próximo pleito à prefeitura municipal, várias 

obras para a Copa do Mundo de 2014 estavam em andamento, carroceiros catadores de 

lixo reciclável estavam em processo de serem proibidos de transitarem pelas ruas, assim 

como novos contêineres de coleta de lixo (importados da Itália) - que, integrados aos 

também novos caminhões/máquinas, dispensavam a figura do "gari" - haviam sido 

instalados nos bairros de classes alta e média da cidade. No contexto nacional, a 

aprovação (com alguns vetos) do Novo Código Florestal, o desenrolar da Rio + 20 e da 

Cúpula dos Povos no Rio de Janeiro e julgamentos polêmicos no Superior Tribunal 

Federal mobilizavam a mídia e a opinião pública, como a legalização do aborto de fetos 

anencéfalos, a legalidade das cotas raciais nas universidades e a garantia legal do 

território Pataxó no sul da Bahia. Sobre o conflito em torno da construção da usina 

hidroelétrica de Belo Monte em Altamira/PA pouco se ouvia falar na grande mídia. Já 

ao final do trabalho de redação, agosto de 2012, estava em curso, e nas telas de todos os 

jornais e telejornais diários do país, o julgamento do "mensalão", a guerra civil na Síria, 

a olimpíada de Londres, e, enquanto enchentes na China e seca extrema nos Estados 

Unidos determinavam recordes mundiais nos preços do milho e da soja, em Marte, um 

robô pousava para colher amostras em solo marciano. 

Todo autor escreve vivendo sua época, sendo influenciado pelo momento 

histórico em que vive; mas que, obviamente, esses escritos serão lidos no futuro. Além 

disso, uma pesquisa é sempre um recorte (pedaço de um todo, sempre inacabado), sendo 

                                                 
1
 Assim como esta introdução, o capítulo sete e, sobretudo, as considerações finais constituem as partes 

da dissertação cujo caráter etnográfico das experiências vividas durante a pesquisa encontra-se mais 

fortemente presente, deste modo, optei pela narrativa na primeira pessoa do singular. Os demais capítulos 

foram escritos na terceira pessoa do singular. 
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esta, engendrada a cada instante pelo pesquisador (pois redigir um trabalho científico é 

recortar e fabricar um novo fragmento - a ser analisado – a partir de outros fragmentos), 

seu autor sempre estará integrado a uma realidade maior, mais complexa e, acima de 

tudo, dinâmica. Assim, cabe ao leitor (este ser do futuro), num certo sentido, relativisar, 

cuidando para não cair no cartesianismo, mas sim colocar seus óculos de processo, 

atualizando - com holísmo – suas interpretações, conectando os caminhos atemporais e 

temporais dos possíveis.   

Seguindo uma certa tradição ―pegederiana‖ trago abaixo um pouco de minha 

trajetória, na intenção de apresentar alguns percursos trilhados que me levaram ao 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS) 

e a formulação deste projeto/problema de pesquisa. 

―Acompanho‖ o Morro do Osso desde uma intervenção, da qual participei junto 

à administração do Parque Natural Morro do Osso (PNMO), ocorrida em março de 

2004, quando cursava o segundo semestre de Biologia. Nesta ocasião, vivenciei a 

construção de um viveiro de mudas nativas junto às dependências da sede 

administrativa do parque, uma iniciativa proposta pelo Grupo Viveiros Comunitários 

(GVC/UFRGS) em uma atividade denominada Trote Consciente
2
. Naquele momento 

realizava minha primeira visita ao Morro do Osso (ver Figura 1), sendo que, o viveiro 

de mudas feito pelo coletivo está lá até hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 O Trote Consciente é realizado por estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFRGS para 

recepcionar os ―bixos‖ de forma amigável e interativa, gerando conhecimento e integração entre calouros 

e veteranos. Tal evento já faz parte da tradição semestral desse coletivo, tendo surgido a mais de uma 

década a partir da iniciativa de alguns estudantes que queriam se contrapor ao trote convencional (―trote 

sujo‖). Também merece destaque outras atividades promovidas por esse coletivo estudantil, como os 

Chimarrões Consciência – atividade em que, a partir de uma roda de chimarrão, se discute diferentes 

temáticas relacionadas aos interesses do coletivo. Já foram realizados dois Chimarrões Consciência sobre 

questões relacionadas ao Morro do Osso e a presença Kaingang: o primeiro em 2004, logo após a entrada 

Kaingang no PNMO e outro em 2006, vinculado a uma Vivência na qual um grupo de participantes do 

XXVII Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia (ENEB - POA/RS - 2006) foi conhecer a aldeia 

Topë pën.  
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Figura 1: Fotos do Trote Consciente do Curso de Biologia (UFRGS) realizado no PNMO em 2004/1; 

Foto 1 - Participantes que visitaram o PNMO, onde realizaram trilhas e assistiram palestras; Foto 2 - 

Integrantes do GVC e parceiros que construíram o viveiro de mudas nativas. 

1) 2)  
Fonte: acervo do PNMO. 

 

No dia 9 de abril de 2004, um grupo de famílias Kaingang, provenientes, 

principalmente, da Ëmã Fág Nhin (Aldeia da Lomba do Pinheiro) e de outras 

localidades periféricas de Porto Alegre e região metropolitana, lideradas pelo cacique 

Kenhtág e pela Kujá Nimprê, (liderança-espiritual)
3
 entraram no Parque Natural Morro 

do Osso (PNMO). Esse grupo buscava um espaço onde pudessem viver de acordo com 

seus referenciais socioculturais e cosmográficos
4
, segundo seus relatos, retomavam 

então um território tradicional o qual possui relação direta com a memória dos antigos 

(os kófa) e dos antepassados, os quais lhes indicaram o Morro do Osso como uma antiga 

aldeia indígena Kaingang.  

Ao chegarem ao local, mais especificamente no interior do PNMO (próximo a 

sede administrativa do parque), os Kaingang ergueram seu primeiro acampamento, 

debaixo de um bosque de acácias-negras. Foi a partir da sua entrada no Morro do Osso, 

que - curioso e desperto pela repercussão da dita, por alguns, ―invasão" Kaingang ao 

PNMO e, por outros, ―ocupação" Kaingang de um território ancestral -, juntamente com 

alguns colegas
5
 (graduandos em ciências sociais e ciências biológicas) me desloquei à 

área para escutar a versão Kaingang sobre a ação realizada e sobre a reivindicação pelo 

território do Morro do Osso, desde então em disputa.  

                                                 
3
 Como veremos, com maior profundidade mais a frente no trabalho, Kujà é a designação êmica de xamã, 

pajé, ou seja, é uma liderança espiritual para os Kaingang. 
4
 O conceito de cosmografia (LITTLE, 2002), será abordado no capítulo 2, no subitem 2.1.3. 

5
 Os colegas universitários eram: Alexandre Aquino, Flávio Gobbi, José Rodrigo Saldanha e Rita Rauber. 
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Naquele dia, conheci a Kujà Nimprê que, na ocasião, nos recebeu. Passamos 

aquele dia conversando e acompanhando as diversas atividades da Kujà ali, no primeiro 

acampamento, sentados em volta do fogo de chão, sob o bosque de acácias. Essa 

―expedição-exploratória‖ inicial permitiu minha primeira interlocução com a alteridade 

Kaingang. Confesso que fui afetado e tocado pela fala daquela índia, ficando admirado 

com a cosmologia e cultura Kaingang, bem como pelas suas respectivas estratégias de 

sobrevivência física, simbólica e econômica através do manejo dos matos que ainda 

estão de pé nesta cidade. De todo modo, esta experiência contribuiu não só para que me 

sentisse provocado com as causas dessa luta indígena, mas também ainda mais curioso 

em saber mais sobre a presença indígena em Porto Alegre. Assim, passei a interessar-

me pela temática e por uma possível pesquisa mais aprofundada junto aos Kaingang, 

ampliando a compreensão sobre a forma indígena de ver, de se relacionar, conceber, 

explicar, nomear, classificar e agir no mundo. Até aquele momento, minha visão acerca 

dos povos indígenas baseava-se no senso-comum, ou seja, era ingênua e até mesmo 

preconceituosa, uma mistura de olhar romântico com a visão totalizante de um índio 

genérico. Com o passar do tempo, através de interlocuções com as alteridades 

indígenas, adentrei literalmente em um novo mundo, cheio de histórias sobre esses 

"nativos da terra‖, povos originários do continente americano. Aos poucos, fui 

percebendo a diversidade que caracteriza as inúmeras etnias indígenas no ―território 

América‖, no ―território Brasil‖, no "território Rio Grande do Sul" e, por fim, na sua 

capital, Porto Alegre, quebrando aquela ―velha visão‖ e construindo outras em seu 

lugar.  

Apesar de ter me interessado de imediato pelas temáticas relacionadas aos 

indígenas, principalmente aos Kaingang, fui acompanhando com certo distanciamento 

os acontecimentos decorrentes da ocupação Kaingang no Morro do Osso. Inicialmente, 

devido ao engajamento nos primeiros semestres do curso de biologia (que exigiram 

esforços direcionados ao cumprimento dos conteúdos previstos nas disciplinas do 

curso), me inteirava dos fatos - que envolviam o deflagrado conflito pelo território do 

Morro do Osso - apenas pelos jornais, pelas conversas com acadêmicos e através da 

participação em alguns eventos que, de alguma maneira, abordavam a questão. 

Já um pouco mais adiante no curso, acabei me aproximando de uma vertente 

dentro da biologia mais ―humanizada‖, além de comprometida com as relações 
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humanas, e com a defesa de um maior protagonismo social (a etnobiologia). Tal 

guinada se deu muito pela própria crítica que eu mesmo fazia ao currículo do curso, o 

qual julgava (e ainda julgo) defasado, extremamente técnico, segmentado e que se 

guiava por um plano pedagógico cartesiano. Não compreendia, por exemplo, o porquê 

de simplesmente decorar, sem estabelecer relação com outros conhecimentos e mesmo 

finalidades para tal ato, tantos nomes de estruturas anatômicas, rotas metabólicas, 

nomes científicos e demais informações minuciosas a serem ―vomitadas‖ em uma prova 

e, como um grande "porre", esquecidas alguns dias depois.  

Esse descontentamento crítico em relação a um currículo fortemente marcado 

por repartições e subdivisões disciplinares demasiado especializadas, desconectadas e 

que não condizem com o estudo da vida na sua complexidade e totalidade, me levaram a 

relutar em optar por pertencer ao mundo dos laboratórios me enquadrando em uma linha 

de pesquisa específica e especializante.  

Bem, naquela altura do curso ao menos já sabia o que não queria, embora 

buscasse algo que ainda era uma incógnita para mim. No entanto, não criticava a 

escolha pela biologia, pelo contrário, ela se afirmava cada vez mais. A questão era como 

mudar a forma, o fazer e, em parte, o conteúdo que me encantava e valorizava, ou seja, 

minha crítica e desconfiança centravam-se muito mais na maneira com que os 

conteúdos eram trabalhados e como eram encaminhadas suas possíveis aplicações. Em 

paralelo, buscava um olhar biológico que tivesse uma compreensão mais sistêmica e 

holística do estudo da vida (biologia, onde bio = vida e logia = estudo) e que seguisse 

uma abordagem relacional entre os seres vivos (incluindo aí os humanos e sua 

diversidade). 

Mas, claro, como quase tudo na biologia tem uma exceção, também contei com 

ótimos professores, mas raros, diga-se de passagem, que foram fundamentais para me 

encontrar nesse labirinto acadêmico cheio de portas e repartições possíveis
6
. Esses 

―estranhos‖ professores (no sentido positivo da palavra, de me fazer estranhar aquilo 

que parecia, a primeira vista, evidente, correto, verdadeiro) foram fundamentais para 

encontrar as portas de uma ―biologia crítica‖, colocando constantemente em cheque 

―para que(m) serve o teu conhecimento‖
 
(frase esta que se encontrava então grafitada 

                                                 
6
 Destaco aqui alguns que foram marcantes em minha formação: Andreas Kindel, Bruno Irgang, Gabriela 

Coelho de Souza, Paulo Brack, Sergio Leite e Russel Teresinha da Rosa. 
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em diversos muros da universidade). Disto resultou um permanente questionamento 

(que trago até hoje) acerca do que fazer com a ciência que estava apreendendo. 

E foi assim que desbravando, no desejo de me encontrar como biólogo, mesmo 

que mais generalista do que especialista, mas não menos biólogo por isso, acabei por 

mergulhar em alguns grupos estudantis autogestionados com os quais passei a conviver 

e conhecer. A vivência com esses colegas (e, a meu ver, também professores) no 

MOCOBIO, no GVC, no DAIB e no CV foram fundamentais na minha formação
7
. Foi 

através dessas relações que pude ter uma visão mais ampla do significado de uma 

universidade. Digo isso devido ao fato de ter tido a oportunidade de uma formação mais 

interdisciplinar, mesmo que na informalidade, ao longo da graduação. Nesta, estabeleci 

relações dialógicas com estudantes das mais diversas áreas do conhecimento, e acabei 

conquistando grandes amizades com aqueles que hoje são filósofos, historiadores, 

geógrafos, cientistas sociais, antropólogos, agrônomos, geólogos, jornalistas, 

psicólogos, químicos, físicos, matemáticos, engenheiros, entre outros profissionais. 

Em 2005, num derradeiro fim de tarde, quando saia do DAIB, uma colega 

mostrou um cartaz no mural, o qual anunciava a seleção de estagiário para trabalhar no 

Projeto Samambaia Preta. Nele havia também uma rápida descrição do trabalho que 

tinha por objetivo levantar subsídios para a legalização da atividade extrativista de uma 

espécie de samambaia (Rumohra adiantiformis) coletada por pequenos agricultores em 

áreas de Mata Atlântica e muito utilizada em arranjos de flores. Assim, encontrei a 

Etnobiologia (ou ela me encontrou). Foi assim que, poucos dias depois, compareci à 

entrevista de seleção para essa vaga. Foi o primeiro dia em que entrei no prédio do 

PGDR. Na ocasião, fui entrevistado pela doutoranda em antropologia Rumi Kubo (hoje 

minha orientadora, amiga e professora do PGDR) e pela recém doutora em botânica 

Gabriela Coelho (hoje amiga e professora do PGDR). Durante a conversa fiquei 

sabendo que, na verdade, se tratava de uma bolsa de pesquisa para realizar estudos sobre 

fibras vegetais utilizadas na confecção de artesanato e, mais especificamente, sobre o 

manejo e extrativismo de lianas (cipós) no litoral norte do RS. Diante de tal 

oportunidade, lembro-me que afirmei (convicto) que era a pessoa que estavam 

procurando, pois, além de ter grande interesse e dedicação pela botânica, já conhecia o 

município de Maquiné e alguns moradores do município (onde iria ser o campo de 

                                                 
7
 Movimento Coletivo da Biologia (MoCoBio), Grupo Viveiros Comunitários (GVC), Diretório 

Acadêmico Independente da Biologia (DAIB) e do Centro de Vivências (CV). 
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pesquisa) e muito me agradava a ideia de pesquisar/trabalhar com pessoas e plantas 

integradamente. Acabei sendo selecionado para a vaga. 

Paralelamente, tem início o que viria a se tornar o Núcleo de Estudos em 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica (DESMA), criado, ainda em 2005, 

pelas professoras acima citadas (Rumi e Gabriela) juntamente com o professor Lovois 

Miguel e mais alguns pesquisadores colaboradores e estudantes universitários, dentre os 

quais me incluía
8
. Como o Instituto de Biociências da UFRGS não continha nenhuma 

iniciativa mais duradoura na perspectiva etnobiológica e era pequena a probabilidade 

que isso ocorresse tendo em vista o corpo docente que lá se encontrava, acabou por se 

fortalecer um núcleo de etnobiologia (e seus derivados: etnobotânica, etnoecologia, 

entoconservação, etc.) no PGDR. Tal fato conferiu maior visibilidade do PGDR aos 

estudantes de biologia que, assim como eu, não se enquadravam e buscavam se 

desgarrar de uma biologia mais estanque
9
.  

Esse processo - que não deixa de ser uma espécie de (des)reterritorialização da 

disciplina - culminou no fortalecimento (ainda que gregário) da etnobiologia na 

UFRGS; mas não no Campus do Vale como seria de se esperar, visto lá se localizar os 

cursos de biologia e antropologia, mas, sim, no Campus Central, em uma minúscula 

salinha no PGDR, mas que alavancou na universidade mudanças no pensar e no fazer 

biologia e suas fronteiras. Um indicador desse processo de afirmação e fortalecimento 

do DESMA foi a realização, em 2006, do VI Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e 

Etnoecologia. Ter trazido e organizado este simpósio em Porto Alegre foi resultado de 

uma aglutinação de forças visando consolidar esse campo de pesquisa-ação
10

 no 

extremo sul do Brasil, onde ele ainda "gatinhava".  

 Voltando à trajetória como pesquisador (agora na etnobotânica e etnoecologia 

das vidas), fui me interessando e entrando cada vez mais nesse novo campo do 

                                                 
8
 Recordo-me que no início do DESMA os primeiros bolsistas eram: eu, Joana Bassi, Gustavo Martins e 

Rodrigo Baggio; no caso, dois graduandos em biologia e dois em agronomia. 
9 Na sequência da criação do DESMA juntaram-se mais colegas, como: Tiago Tiuí, Joni, Lina, Julia, Ana, 

Lidiane, Karin, Letícia, Francinei, Vico, Camila, Stella, Pilla, Gôde, Milanesi, Camilo, Gabriel, Marcela, 

Mariana, Rafaela, Alana, Renata, Loyvana, entre outros. 
10 Trata-se de uma metodologia que pressupõe a mobilização dos pesquisadores ou grupos de pesquisa 

para uma pesquisa que gere, na medida em que é desenvolvida, resultados práticos de valorização e 

promoção do conhecimento local para a melhoria da qualidade de vida‖, integrando geração de 

conhecimento e desenvolvimento comunitário (KUBO et al., 2009). 
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conhecimento, conhecendo metodologias que mesclavam elementos da biologia e das 

ciências sociais. Também a leitura de certos autores marcaram e foram importantes 

neste período, tais como Antonio Carlos Diegues, Victor Toledo, Darrell Posey, além 

dos primeiros contatos com outros autores da antropologia, como William Balée e 

Philippe Descola. 

 Ainda em 2005 ocorreu um evento acadêmico do qual participei como ouvinte e 

que julgo ter sido de fundamental importância para o movimento de aproximação com 

os estudos relativos aos Kaingang - mais especificamente, aos Kaingang da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. Se tratava da apresentação de um trabalho etnográfico - 

da bióloga Ana Eliza de Castro Freitas - que, nesse ―rito de passagem‖, se doutorava em 

antropologia, exatamente defendendo sua tese sobre a territorialidade Kaingang na 

Bacia do Guaíba. Após um tempo fui atrás deste trabalho (FREITAS, 2005) na 

biblioteca do IFCH e, meio que autodidaticamente, dei início às leituras mais 

específicas sobre os Kaingang em Porto Alegre e arredores.  

 Apesar de, naquele momento de caminhada acadêmica, estar pesquisando junto 

a agricultores familiares do litoral norte do RS, meu trabalho junto ao DESMA estava 

centrado na atividade extrativista de lianas (cipós), os quais são utilizados por estes na 

confecção de artesanato. Ocorre que, embora sendo um grupo social bem diferente, 

meus interlocutores de Maquiné se aproximavam dos Kaingang neste aspecto, isto é, 

através do manejo do cipó (FREITAS, 2005). Além disso, tanto os agricultores com os 

quais convivia como também os Kaingang de Porto Alegre tinham no manejo do cipó 

uma forma de gerar renda familiar através da confecção de artesanato. Em suma, ambos 

tínhamos em comum o manejo de lianas como um enfoque de pesquisa
11

.  

Deste modo, tinha no trabalho de Freitas uma referência importante sobre a 

temática que também pesquisava, só que com outro grupo social, em outro território e 

em outro contexto. Também é interessante destacar que até esta época quase inexistiam 

trabalhos sobre o manejo de lianas (o que, de certo modo, permanece hoje), sendo que, 

no caso do Rio Grande do Sul, eles simplesmente não existiam (ao menos pelo que pude 

averiguar). No decorrer da leitura do denso trabalho de Freitas, além da perspectiva 

etnobotânica - que me levava ao encontro desta tese -, foi se (re)apresentando mais uma 

                                                 
11

 Como se verá no decorrer do trabalho, o manejo e o extrativismo de cipós realizado pelos Kaingang é 

uma das polêmicas que envolvem a presença Kaingang no município e, mais especificamente, no Morro 

do Osso. 
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vez as questões referentes à territorialidade Kaingang em Porto Alegre, o que, de certo 

modo, me reaproximou daquela primeira experiência junto a Kujà Nimprê. 

 Trabalhava/pesquisava, na época, com algumas famílias de Maquiné abordando 

a temática da produção artesanal a partir de fibras vegetais como alternativa de 

diversificação da renda familiar, mas paralelamente via a possibilidade de um dia vir a 

também me aproximar dos Kaingang de Porto Alegre. Vislumbrava nestes últimos 

grandes especialistas quando o assunto era cipó, detendo todo um conjunto de 

conhecimentos e práticas cotidianas que conformavam o ―circuito do cipó‖, o qual, além 

dos aspectos imateriais, míticos e mágicos, envolve desde o manejo florestal, a 

produção artesanal até a venda de artesanato nos espaços de comercialização; o que, no 

conjunto, Freitas (2005) chama de Mhür Jykre ("a cultura do cipó"). Mas tal 

especialidade não me toca somente em termos estritamente acadêmicos, mas, sim, como 

produtores de uma "ciência do concreto", como diria Lévi-Strauss, um sistema bem 

"articulado de técnicas [que] supõe séculos de observação ativa, metódica, hipóteses 

ousadas e controladas, a fim de rejeitá-las ou confirmá-las através de experiências 

incansavelmente repetidas" (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.29).  

 
Figura 2. Rolos de cipó coletados pelos Kaingang no Morro Santana. 

 
Fonte: Foto do autor, tirada em 2008, na ocasião de uma saída 

de campo com estudantes da Escola Técnica da UFRGS. 
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Ao final do curso de licenciatura, durante o estágio de docência, articulei junto 

com meus orientadores, alunos da Escola Técnica da UFRGS e alguns colaboradores
12

 

uma saída de campo ao Morro Santana. Na ocasião, nos deparamos ao final da trilha 

que fazíamos, com rolos de cipós amontoados no chão. Ficamos curiosos, quem os teria 

deixado ali? Logo avistamos uma família saindo do mato. Estava explicado. Uma 

família Kaingang na lida da coleta de cipó. Uma colega perguntou para uma jovem 

mulher indígena se eles coletavam sempre por ali. Ela respondeu com contentamento 

que havia ―se criado colhendo cipó no Morro‖. Conversamos por mais alguns instantes 

e seguiram a caminhada com os rolos nos braços. Saí dali mais uma vez instigado com a 

presença Kaingang e com o fato de seus percursos na cidade estarem, de tempos em 

tempos, se cruzando com os caminhos por onde eu trilhava. 

Acabei me formando na Licenciatura em Ciências Biológicas no meio do ano de 

2008, permanecendo na UFRGS a fim de me graduar também no Bacharelado. Mas, 

devido à vontade que tinha de conhecer a floresta amazônica e vivenciar novas 

experiências, somado ao contato que tenho no Acre com um ex-professor que tive na 

UFRGS (atualmente professor na Universidade da Floresta, Campus Cruzeiro do Sul da 

UFAC), acabei articulando uma possibilidade de mobilidade acadêmica na intenção de 

realizar meu trabalho de conclusão de curso (TCC) em Cruzeiro do Sul, Acre, o qual 

versaria sobre o uso de palmeiras pelas populações locais dessa região
13

. 

Mas foi ai que algo aconteceu e que levou por outros caminhos. Fui a uma festa 

universitária, já num clima de despedida da minha cidade, querendo aproveitar ao 

máximo o que ela tinha a me oferecer nos últimos dias que me restavam antes de ir para 

um lugar que não conhecia, mas que sabia que ficaria isolado, devido as cheias dos rios, 

durante oito meses do ano. Além disso, havia o contexto econômico, que me 

distanciaria ainda mais do sul do Brasil, pois, apesar do Acre ser um dos estados ―mais 

pobres do país‖, Cruzeiro do Sul é uma das cidades do Acre em que as ―coisas‖ (pelo 

                                                 
12

 Para essa atividade contei com a colaboração de meus orientadores Russel da Rosa (Faculdade de 

Educação da UFRGS) e Paulo Artur (Escola Ténica da UFRGS), dos colegas do GVC (Rodrigo Cossio e 

Karin Luisa), dos seguranças da UFRGS e da equipe de funcionários do Herbário ICN da UFRGS, onde 

também visitamos. 
13

 Essa possibilidade de pesquisa, com a temática da etnobotânica de palmeiras, estava vinculada a um 

projeto do professor Marcos Ataíde, citado acima, o qual havia me convidado para integrar a equipe de 

pesquisa como um dos bolsistas. Sobre este projeto, cabe salientar a relevância do trabalho na região, 

visto ser o Acre um dos lugares de maior diversidade de palmeira do mundo, as quais são muito 

utilizadas, para os mais diversos fins, pelas populações locais. 
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menos as que chegam lá "de fora") custam muito mais caro do que no restante do país, 

justamente, devido as dificuldades de acesso a região. 

 Bom, mas lá estava eu na festa, confraternizando com alguns amigos e amigas, 

tomando as últimas ―Polares‖ que me cabiam, quando, de repente, fui encontrado 

novamente! Agora se tratava de um antropólogo que tinha conhecido logo que entrei na 

universidade e me recordava de alguns animados debates sobre a temática cultura e 

natureza que havíamos travado anos atrás. Este antropólogo, que fazia tempo já não o 

via, também esteve presente naquela ida ao Morro do Osso para dialogar com os 

Kaingang logo após eles ocuparem o PNMO. ―Bah, tchê, quanto tempo!‖ exclamei a 

ele, iniciando uma conversa na qual este me contou que tinha ido para Brasília fazer 

mestrado na UnB, já o tendo concluído e que, agora, estava de volta à Porto Alegre. 

―Mas é contigo mesmo que eu tinha que falar‖, retrucou-me o antropólogo começando a 

explicar que tinha entrado recentemente em contado com um biólogo/botânico 

conhecido dele (o qual também era meu colega e amigo
14

) sobre a possibilidade de um 

trabalho técnico a ser realizado e que este havia me indicado para o trabalho. Continuou 

explicando que se tratava de uma portaria da FUNAI que ―estaria por sair‖ e que teria 

por finalidade instituir um Grupo Técnico (GT) para a realização de estudos 

antropológicos e ambientais sobre a territorialidade Kaingang no Morro do Osso, o que 

daria embasamento perito para a demarcação da área enquanto uma Terra Indígena.  

De início fiquei surpreso com a indicação que, posteriormente, me foi explicada: 

devia-se ao fato de ter sido identificado no perfil de biólogo que se buscava para realizar 

o trabalho. No caso, havia a necessidade de encontrar alguém que não tivesse problemas 

éticos e pessoais em produzir um documento que pudesse comprometer a existência do 

PNMO ou de parte dele enquanto unidade de conservação. Isso se deu muito porque, 

nesta época, já me identificavam como um biólogo crítico aos espaços de natureza 

intocada (DIEGUES, 1994); por outro lado, também pesava a atribuição de ser 

conhecedor do campo da etnobotânica e, mais especificamente, da etnobotânica de 

lianas, justamente, como mencionado, a principal sinúsia vegetal
15

 utilizada pelos 

Kaingang de Porto Alegre na confecção de artesanato.  

 Nos próximos dias, essa nova possibilidade reacendeu aquela (já velha) vontade 

de realizar uma pesquisa de maior fôlego junto aos Kaingang, afinal, segundo aquele 

                                                 
14

 O botânico em questão era Roberson Setúbal. 
15

 Comunidade vegetal constituída por espécies com hábito e exigências ecológicas semelhantes. 
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colega, eu era o ―cara mais indicado‖ para o trabalho. Conforme foram amadurecendo 

as conversas e as ideias, esta possibilidade de, mais uma vez, cruzar o caminho 

Kaingang passou a pesar na decisão que agora tinha que tomar: seguir o plano original e 

me ―tocar‖ para o Acre ou ficar em Porto Alegre e ver onde isso ia me levar. 

Encurtando a história, ainda que não tivesse saído a tal portaria da FUNAI na ocasião, já 

tinha decidido ficar e fincar o pé frente à ―peleja‖ que se apresentava no horizonte. Da 

mesma forma, embora a FUNAI tenha modificado o planejamento que havia sido 

estabelecido na gestão anterior, não abrindo um GT demarcatório naquele momento, a 

esta altura já estava afetivamente envolvido com esse novo desafio com o qual havia me 

deparado.  

 Passei então a intensificar meus diálogos com alguns antropólogos que já 

atuavam com as famílias indígenas da região e, assim, fui adentrando no campo. Ao 

conhecer pessoalmente muitos indígenas (Kaingang, Guarani, Charrua e Xokleng) e ao 

visitar algumas aldeias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, comecei a 

compreender um pouco da realidade contemporânea destes povos, sua existência física e 

simbólica e sua multiterritorialidade. Também passei a me interessar em saber algo da 

legislação específica referente aos povos indígenas, seus direitos constitucionais e sobre 

políticas públicas direcionadas aos indígenas, bem como sobre direitos demandados via 

seu protagonismo frente à sociedade envolvente. 

 Em paralelo, fui ampliando minha visão acerca da complexidade do processo 

histórico que envolve a diversidade de sociedades indígenas nas Américas e, 

principalmente, no Brasil. Quanto mais me apropriava destes ―novos mundos‖ recém 

descobertos, mais queria saber sobre eles. A diversidade e complexidade indígenas que 

me fazia refletir sobre minha própria história, ao mesmo tempo me alimentava e me 

provocava. Intrigado e embora no início fosse bastante penoso (e muitas vezes ainda o 

é) decifrar conceitos, noções, vocabulário e toda terminologia antropológica com as 

quais não estava familiarizado e acostumado a lidar, mergulhei ainda mais em uma 

literatura especializada, diria até, fascinante. 

 Mesclaram-se então os estudos, o acesso a dados secundários e, paralelamente, o 

contato direto, o diálogo e a interlocução face-a-face com os Kaingang. Dormir em 

aldeia, tomar café da manhã em roda do fogo, conviver com e na família, comer ëmï
16

, a 

                                                 
16

 Pão tradicional Kaingang, feito sob as cinzas do fogo de chão. 
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roda do chimarrão, estar em roda de casa, ter o contato com a ―piazada‖, os afazeres 

cotidianos, a lida com as fibras vegetais e o artesanato, esse privilégio de conviver e 

conversar, no modo e no tempo, dos indígenas; tudo isso foi surtindo seus efeitos, 

gerando uma relação de maior proximidade e confiança. Foi a partir deste estreitamento 

de laços com ―o mundo Kaingang‖ que pude ter acesso a outras histórias - bem 

diferentes da história oficial ―branca‖ - sobre este povo ameríndio; tendo oportunidades 

de escutar narrativas de vida, narrativas sobre a causa indígena, sobre as ―guerras‖, 

lutas, disputas, alianças, laços familiares, deambulações, mitos, os espíritos, as forças do 

matão, os bichos e plantas, as festas, sobre o tempo dos antigos e dos atuais. 

 Curioso com essas outras formas de conceber e se relacionar no (e com) o 

mundo, fui me inteirando cada vez mais de questões que estavam em jogo relacionadas 

aos indígenas. Passei então a acompanhar algumas arenas públicas
17

 nas quais eram 

pautadas questões referentes à presença indígenas na cidade. Entre tantas outras, foi 

justamente numa dessas reuniões para discutir este assunto que fui apresentado (pelo 

mesmo antropólogo que havia me instigado a ficar na cidade) a Ró Ka, na época vice-

cacique do Morro do Osso. Em uma breve conversa ao final da reunião, este narrou à 

nós que um ―desmatamento devastador‖ tinha sido executado em uma área de mata, na 

qual os Kaingang praticavam coleta, no sopé leste do Morro do Osso. 

 A suspeita de Ró Ka é que se tratava de um empreendimento de agentes ligados 

à especulação imobiliária e que se os Kaingang não agissem logo, todo aquele mato que 

ainda estava em pé, naquele lado do morro, viria a baixo dando lugar a mais um 

condomínio. Na conversa Ró Ka ficou sabendo que eu era biólogo e me convidou para 

ajudar a comunidade numa ação de denúncia ao Ministério Público Federal (MPF). 

Deste modo, juntamente com o citado antropólogo me prontifiquei em auxiliar, com os 

conhecimentos que tínhamos, a fazer tal denúncia.  

 Acertamos de nos encontrar dali alguns dias na Aldeia do Morro do Osso para 

realizar uma incursão ao local do desmatamento. No dia combinado eu e o colega 

antropólogo nos deslocamos a Aldeia Kaingang e, chegando lá, fomos recebidos pelo 

cacique que nos acompanhou até a referida área, onde realizamos registros fotográficos 

e fílmicos do desmatamento ocorrido. Se tratava de uma importante área de mata 

higrófila pertencente ao conjunto florestal do Morro do Osso. Juntamente com os 

                                                 
17 A definição e o uso desta noção no presente trabalho será tratada no próximo capítulo. 
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Kaingang, construímos um laudo técnico, de acordo com nossas distintas 

especialidades, que, acoplado aos argumentos indígenas, formataram um documento 

(Anexo A) posteriormente encaminhado pelos Kaingang ao MPF.  

Esta primeira parceria que estabeleci foi um marco importante no sentido de 

produzir aproximação. Um segundo esforço neste sentido se deu a partir das demandas 

levantadas pelos Kaingang em encontros que, através de diferentes redes e articulações, 

também estavam se estabelecendo com outros acadêmicos já envolvidos com os 

Kaingang
18

. Daí se formulou uma proposta de ação de extensão. A ideia era trazer à 

tona questões relativas à territorialidade Kaingang na Bacia Hidrográfica do Guaíba. 

Contávamos com a perspectiva de trabalhar junto aos Kaingang na formulação de um 

curso em que seriam tratados assuntos que estes achassem pertinentes de serem 

abordados. Além disso, de aprofundar o debate sobre tais temas, o encontro permitiria 

aproximar as comunidades Kaingang da região metropolitana de Porto Alegre, a 

universidade e as instituições relacionadas às questões indígenas, gestores públicos e 

diversos outros atores da sociedade civil.  

Assim, em 2009, após ser aprovado o projeto da ação pela Pró-Reitoria de 

Extensão da UFRGS (PROREXT), foi realizado na UFRGS o Curso de Extensão 

"Reconhecimento e Valoração do Manejo Florestal, do Artesanato e da Cultura 

Kaingang na Grande Porto Alegre"
19

, vide figura 3, na próxima página. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 E com os Guarani também. Sobre esse processo/período cabe destacar a fundação da Associação de 

Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários (AEPIM). 
19

 Foi realizado sob a orientação do prof. Sergio Baptista da Silva com o apoio e articulação de diferentes 

coletivos, principalmente: a Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários 

(AEPIM), o Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT), o Núcleo de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica (DESMA), e a Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROREXT) e as comunidades Kaingang da região 

metropolitana de Porto Alegre: Lomba do Pinheiro, Morro do Osso, Morro Santana (Safira e Jarí) e São 

Leopoldo. 
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Figura 3. Cartaz do Curso de Extensão. 

 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

As questões discutidas ao longo do curso atingiram diversas dimensões do 

contemporâneo cotidiano Kaingang, principalmente relacionado aos modos de viver no 

contexto urbano, além de permitir uma aproximação entre diferentes percepções de 

mundo(s) entre indígenas e não-indígenas. O eixo central dos módulos girou em torno 
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da luta pela garantia dos direitos indígenas legalmente constituídos, principalmente em 

relação à ―reconquista da terra‖.  

O espaço do curso possibilitou aos Kaingang discutirem suas preocupações, 

principalmente no que tange à relação com os não-indígenas, como se sabe, muitas 

vezes conflituosa. Ouvir os indígenas e percebê-los enquanto agentes de suas causas, 

lutas, demandas, interesses etc., além de constituir um acontecimento simbólico, criou 

uma oportunidade para este protagonismo indígena se manifestar.  

Este evento foi também um marco importante na minha trajetória pelo fato de ter 

sido produzido por uma ação concreta junto com os Kaingang
20

. Motivado pelas 

questões que estavam sendo por eles levantadas em reuniões, conversas e através das 

parcerias que estavam se estabelecendo com outros pesquisadores, já envolvidos com os 

Kaingang. A ideia, neste caso, foi trazer à tona questões relativas à territorialidade 

Kaingang na Bacia do Guaíba a partir da constituição de um espaço dialógico que 

contemplasse, simetricamente, tanto o saber científico e técnico como os conhecimentos 

tradicionais e empíricos dos indígenas. No intuito de realizarmos uma pesquisa-ação 

com os Kaingang, contávamos com uma perspectiva de trabalho conjunto para a 

formulação e execução do curso.  

Deste modo, após o projeto ser aprovado e, consequentemente, tendo iniciado a 

ação de extensão, se deu a construção do curso a partir de reuniões realizadas nas 

aldeias e acampamentos Kaingang da região metropolitana de Porto Alegre. Esta 

experiência de formulação conjunta do curso foi fundamental para a minha inserção 

junto aos coletivos Kaingang da região metropolitana de Porto Alegre, pois gerou outras 

oportunidades de transitar pelos seus territórios societários. Foi através dela, por 

exemplo, que conheci a Aldeia Por fi de São Leopoldo. Em suma, a realização desta 

segunda parceria entre pesquisadores e os Kaingang me permitiu ver, antes e durante o 

curso, mais de perto certas especificidades que marcam cada realidade e lugar onde 

estes vivem e transitam cotidianamente, assim como suas atuais demandas frente à 

sociedade envolvente. 

                                                 
20

 Também cabe notar que no início deste mesmo ano (2009) estagiei no Centro de Educação e 

Informação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (CEIA/SMAM), o que, me 

possibilitou maior compreensão sobre o trabalho realizado pela SMAM, principalmente relacionado a 

Educação Ambiental e Gestão Ambiental executada por esta secretaria. 
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Assim, movido pelas várias questões levantadas pelos Kaingang e demais 

participantes (antes, durante e após o curso), a partir deste envolvimento com a referida 

ação de extensão fui adentrando cada vez mais nas questões relacionadas aos conflitos 

entre os Kaingang e os fóg
21

 que tinham alguma conexão com a temática ambiental. O 

que, em seguida, me levou a pretender realizar uma pesquisa de maior densidade 

referente a este (des)encontro entre preservação do meio ambiente e garantia de direitos 

indígenas. Mas, o que até então era uma ideia/vontade, acabou por se consolidar no 

momento em que passei no mestrado do PGDR.  

Inicialmente, meu projeto de pesquisa submetido à seleção do curso estava 

fortemente vinculado à minha trajetória dentro da perspectiva crítica das ciências 

biológicas, entrando pela via da etnoconservação relacionada aos Kaingang na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. Porém, logo ao entrar no curso, este foi se modificando 

ao ponto de ter, num certo momento, três ou quatro projetos possíveis cujo recorte e 

amplitude mudavam a todo instante. Muito desta trajetória mutante ocorreu devido à 

troca, por duas vezes, de orientadores.  

Como seria normal ocorrer nestes casos, isto desencadeou várias alterações no 

rumo do mestrado, implicando não só na completa reorientação da temática e da 

problemática de pesquisa, mas, também, no esforço por dominar todo um outro tipo de 

literatura e metodologia que foram sendo adotadas ao longo do trabalho de pesquisa 

propriamente dito. Sobre este ponto, confesso que, considerando o fato de ter vindo das 

ciências naturais, não foi fácil assimilar conhecimentos de uma área completamente 

diferente, sendo que tal redirecionamento exigiu todo um outro esforço de apropriação 

de novos conceitos, autores e bibliografias (sobretudo aquelas de caráter mais 

antropológico), bem como um trabalho paralelo de problematização das novas questões 

que surgiam a medida em que adentrava de modo mais sistemático no trabalho de 

campo.  

Porém, ao cursar a disciplina ―Antropologia dos Conflitos Socioambientais‖, 

oferecida no PGDR pelo agora definitivo orientador, adentrei em uma literatura 

especializada (até então por mim desconhecida) e que me foi de fundamental 

importância para clarear possibilidades e concepções teórico-metodológicas de realizar 

                                                 
21

 Expressão no idioma Kaingang para designar os não-indíos, sendo fóg kupri (os ―brancos‖ - não índios 

brancos) e os afro-descendentes chamados de fóg sá (não índios negros). 
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uma pesquisa direcionada aos conflitos socioambientais relativos aos Kaingang em 

Porto Alegre.  

Além das alterações na perspectiva teórica adotada, redefinição do recorte 

empírico e reorientação no que se refere à qualidade do trabalho de campo realizado 

junto às pessoas com quem mantive contato, tive ainda que compatibilizar e me adequar 

a uma dupla orientação cujos orientadores, por vezes, não necessariamente tinham 

pontos de vista confluentes. Contudo, longe disto ser um problema, acabou por 

contribuir ainda mais para o andamento da pesquisa, pois, a partir do diálogo franco e 

aberto que estabeleci com ambos, foi se constituindo aquilo que seria a metodologia e 

os referenciais conceituais utilizados para "roer o osso" do conflito em que fui me 

meter. 

Por fim, um outro fator que demandou tempo considerável de reflexão (e ainda 

demanda) refere-se à metodologia adotada propriamente dita, visto que, a todo 

momento, me colocava em questão certos aspectos ligados ao tipo de relação e 

compromisso ético estabelecido com os interlocutores com quem mantive contato 

durante a pesquisa. O fato desta possuir um caráter etnográfico (que exige, portanto, 

imersão densa junto às pessoas com quem se irá estudar), combinado com a necessidade 

de permanente auto-reflexão acerca do tipo de conduta a ser construída junto ao público 

com quem trabalhei, levou a necessidade de, durante o período de campo, respeitar ao 

máximo os tempos diferenciados, a dinâmica social e o tipo de vínculo que as pessoas 

estabeleciam entre si, e, obviamente, com o pesquisador. Mas o questionamento mais 

problemático, a meu ver, permanece e se refere à questão de como, numa tradução 

escrita de experiências vividas, não aviltar a confiança depositada em mim pelas 

pessoas com as quais convivi, sejam elas indígenas ou não indígenas. Não sei se 

consegui atingir este objetivo, o que só saberei após finalizado o trabalho, quando suas 

consequências práticas começarem a surgir. 

 

2.2 O estudo de caso: justificativa, problemática e objetivos 

 

  Segundo densa publicação do Instituto Socioambiental (ISA) - (RICARDO, 

2004) - referente às sobreposições de Terras Indígenas e Unidades de Conservação no 
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Brasil, contabilizam-se 55 casos de sobreposições desse tipo, envolvendo 37 TIs e 42 

UCs e somando um total de 12.941.061 hectares sobrepostos, o que corresponde a 

aproximadamente 1,52% do território nacional. Contudo, ainda que os números acima 

sejam expressivos por si só, estes estão subestimados, visto que, além de ser uma 

publicação de oito anos atrás (2004), nela não constam dados sobre sobreposições 

―reivindicatórias‖, como é o caso do Morro do Osso, apenas informações referentes à 

sobreposições em TIs já reconhecidas pelo Estado brasileiro. Como resultado disso, não 

aparecem (nos dados do ISA) casos de sobreposição (TI-UC) no estado do Rio Grande 

do Sul. Vê-se, portanto que, além das sobreposições de TIs e UCs se constituírem, 

atualmente, em uma questão deveras relevante para a sociedade brasileira, conflitos 

como o do Morro do Osso permanecem relativamente marginalizados perante a 

comunidade acadêmica. 

 Outra peculiaridade relacionada ao tema de pesquisa desta dissertação refere-se 

ao fato de se tratar, primeiro, de uma UC localizada em espaço urbano, algo incomum 

em se tratando deste tipo de área protegida, geralmente localizada em espaços rurais 

(pouco antropizados). Por estarem literalmente cercadas pela cidade - com seus prédios, 

avenidas, automóveis, etc.-, estas UCs normalmente encontram-se fortemente 

pressionadas por agentes vinculados à especulação imobiliária, bem como pelos 

próprios poderes executivo e legislativo, na medida em que estes, muitas vezes, têm 

interesse em dar outro destino a estas áreas que não a preservação ambiental
22

. 

Soma-se a isto outra peculiaridade relacionada ao Morro do Osso, motivo do 

conflito aqui analisado. O fato de estar envolvida uma etnia indígena cujo histórico de 

contato com a sociedade envolvente tem sido marcado pela constante presença em 

espaços urbanos. Deste modo, ao contrário da maioria dos conflitos ambientais 

deflagrados entre etnias indígenas e não indígenas, cujas disputas envolvem territórios 

rurais ou relativamente menos urbanizados
23

; a área do presente estudo (o Morro do 

                                                 
22

 Sem contar o fato de que, para ambientalistas e cientistas naturais orientados por uma visão demasiado 

ecocêntrica, estas áreas tendem a ser vistas como de menor importância em relação às UCs (de proteção 

integral) localizadas em áreas com forte endemismo e presença de florestas ou outros ecossistemas vistos 

como ainda "intactos" ou próximos desta condição. 
23

 Como é o caso da dissertação de mestrado do antropólogo Luis Gustavo Mähler (MÄHLER, 2009) 

sobre os conflitos relacionados à sobreposição da territorialidade Kaingang (atualmente acampados na 

BR-285 e aguardando a delimitação de uma TI na região) e uma UC (a Floresta Nacional de Passo 

Fundo), localizada no município de Mato Castelhano,  norte do estado do Rio Grande do Sul. 
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Osso), reivindicada pelos Kaingang, acha-se localizada no coração de uma cidade com 

um milhão e meio de habitantes.  

Tal situação se complexifica ainda mais devido à pressão demográfica e à ação 

de agentes econômicos a que estes povos estão submetidos. Sobre este ponto, para 

melhor compreender os conflitos socioambientais envolvendo sobreposições entre 

Terras Indígenas e Unidades de Conservação ou a presença de índios dentro de UCs já 

constituídas, é preciso lembrar que 90% da extensão total das terras Indígenas 

localizam-se na Amazônia Legal, onde vivem pouco mais de 60% da população 

indígena brasileira. Isso significa que os outros 40% que estão no Leste, Nordeste, 

Sudeste e Sul do Brasil encontram-se confinados em apenas 10% da extensão total de 

Terras Indígenas no Brasil
24

.  

Como se pode notar, embora permaneçam em uma condição de subalternidade, 

alguns povos têm melhores condições do que outros para implementar estratégias 

próprias de uso, manejo e conservação de recursos naturais. Não à toa, portanto, 

conflitos socioambientais envolvendo ambientalistas e indígenas tendem a se 

intensificar precisamente nestas últimas regiões, onde a extensão das Unidades de 

Conservação tende a ser bem menor e, algumas vezes, como no presente caso, 

diminuta
25

. Como consequência, grupos Guarani e Kaingang, muitos deles sem terras 

reconhecidas ou demarcadas, acabam ocupando áreas que ainda detêm cobertura 

florestal situadas no Sul e no Sudeste e que, frequentemente, integram Unidades de 

Conservação (SANTILLI, 2004, p.13). 

No que se refere especificamente aos Kaingang, estes vivem nos estados de São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na província de Misiones, na 

Argentina (FREITAS, 2005). Porém, mesmo constituindo a etnia indígena mais 

populosa do Brasil meridional e a terceira maior do país, com uma população de 37.470 

                                                 
24

 Segundo o censo do IBGE de 2010, houve um leve crescimento da população indígena brasileira de 

2000 para 2010, mantendo o patamar de 0,4% da população brasileira (BRASIL, 2012). Neste conjunto 

não estão contabilizados povos indígenas considerados ―isolados‖, pela própria política de não-contato, 

como também indígenas que estão em processo de reafirmação étnica após anos de dominação e 

repressão cultural. Também conforme IBGE, o número de autodeclarados indígenas em 2010 foi de 817 

mil, um crescimento de 84 mil pessoas comparado com o censo de 2000, números estes que expressam 

um crescimento de 11,4% da população indígena para o período. Número inexpressivo comparado aos 

150% de crescimento verificado no período anterior (1991/2000) no qual se somou um contingente de 

440 mil indígenas autodeclarados no país. 
25

 Isso, se comparado às demais UCs não urbanas, visto que, considerando a área ocupada pelo Parque 

Natural Morro do Osso dentro de Porto Alegre, esta é bastante expressiva. 
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pessoas (BRASIL, 2012), cerca de quase seis mil Kaingang ainda permanecem vivendo 

em outros locais que não TIs
26

. Os demais, pouco mais de trinta mil, encontram-se em 

Terras Indígenas cuja área, na maioria das vezes, devido ao processo histórico de 

expropriação sofrido pelos Kaingang e ao uso predatório das terras incentivado ou 

mesmo executado por não índios (BRASIL, 2012), não garante sua reprodução física, 

social e cultural
27

.  

Tal situação acaba por se refletir também em Porto alegre, o que pode ser visto 

através do último censo realizado em 2010 pelo IBGE (BRASIL, 2012). Neste, a capital 

do Rio Grande do Sul aparece como terceiro município com maior população indígena 

do sul do país, com cerca de 3.308 pessoas. Embora tanto este número como os demais 

dados relativos à população Kaingang possuem aplicação limitada, tendo em vista a 

dinâmica sócio-espacial particular que caracteriza esta etnia, marcada por 

faccionalismos, deslocamentos e perambulações entre as Terras Indígenas já 

demarcadas e outros espaços tradicionais, eles ilustram como os Kaingang encontram-se 

territorial e socialmente pressionados pela sociedade envolvente. 

Em suma, o conflito em torno do Morro do Osso constitui um caso emblemático 

de (des)encontro, por um lado, de dois tipos de territórios (TIs e UCs) ameaçados no 

contexto nacional (marcado, a partir de 2005, pela retomada da ideologia 

desenvolvimentista) e, por outro, de dois grupos sociais também subalternos perante a 

sociedade brasileira (embora um seja mais do que o outro): ambientalistas e indígenas. 

Da mesma forma, insere-se num contexto em que políticas públicas visando a gestão e 

demarcação de novas áreas protegidas (caso das TIs e UCs
28

) têm ficado muito aquém 

do necessário no que se refere tanto à preservação de amostras representativas da 

                                                 
26

 O último censo de 2010 atualizou os dados da Fundação Nacional de Saúde, que apontava uma 

população de 33.876 Kaingang no Brasil (FUNASA, 2010). A FUNASA foi responsável pela Atenção 

Integral à Saúde Indígena até 2010, quando, por reivindicações de lideranças indígenas nacionais, criou-

se a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), a qual assume essa incumbência a partir de então. 
27

 Dentre as 27 unidades da Federação, o Rio Grande do Sul é o décimo estado do país com maior 

população indígena (32.989 pessoas), o que corresponde a 4% da população indígena do Brasil e 0,3% da 

população gaúcha (BRASIL, 2012). Cabe salientar, porém, que o sul do país registrou um decréscimo de 

11,6% da população indígena. 
28

 Segundo Gerhardt (2008, p.11), ―a expressão ‗área protegida‘, além de incluir as diferentes categorias 

de unidades de conservação (Reserva Biológica, Parque Nacional, Reserva Extrativista etc.), é também 

adotada para as chamadas ‗reservas legais‘ e ‗áreas de preservação permanente‘. Porém, embora 

orientados por objetivos, marco regulatório, status jurídico e finalidades distintas, ‗terras indígenas‘ e 

‗quilombolas remanescentes‘ não deixam de ser territórios legalmente ‗protegidos‘ pelo Estado‖. 
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biodiversidade quanto à garantia de direitos, autonomia cultural e qualidade de vida aos 

povos indígenas e demais populações tradicionais. 

Dito isso, quais seriam então as especificidades que marcariam o presente estudo 

de caso aqui analisado? O que estaria em jogo no conflito em torno do Morro do Osso 

atualmente em curso e que tem se polarizado entre indígenas da etnia Kaingang de um 

lado e gestores do governo municipal de Porto Alegre, de outro? Quais os principais 

agentes sociais, instituições, órgãos, organizações e coletivos envolvidos no confronto? 

Como eles se mobilizam, articulam, se aliam, se afastam, se opõem e, eventualmente, se 

reaproximam? Quais seus pontos de vista sobre a situação de sobreposição hoje 

instalada? Qual a relação entre o processo de constituição e institucionalização do 

Parque Natural Morro do Osso e a histórica luta Kaingang pela reconquista de seu 

território?  

No contexto geral que marcou historicamente a ação do Estado (sobretudo, 

durante as décadas de 1970 e 1980), a maioria dos conflitos envolvendo povos 

indígenas e responsáveis por políticas de preservação ambiental foram deflagrados 

devido a delimitação (de início, no papel) de UCs sobre áreas onde viviam 

originalmente povos indígenas. No caso do Morro do Osso, este se distingue por se 

tratar de uma UC já instituída e administrada pelo município onde, ao contrário, foram 

os indígenas que acabaram protagonizando uma ação de ocupação da área e a 

reivindicando enquanto terra ancestral tradicional Kaingang; e que, portanto, do ponto 

de vista destes, deve ser deste modo considerada pelo poder público e assim 

regularizada Terra Indígena. Trata-se, portanto, de uma luta indígena envolvendo a 

reterritorialização Kaingang no Morro do Osso via demanda pela demarcação de uma TI 

e/ou desafetação
29

 de parte ou toda área da UC no Morro do Osso. 

Porém, em torno dessa polarização constituída entre os Kaingang e a Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre (PMPA) a partir de 2004, quando ocorre a ocupação do 

Morro do Osso, irão passar a gravitar diversos outros agentes sociais (pesquisadores, 

ambientalistas, indigenistas, membros de ONGs, moradores do entorno do morro etc.), 

os quais, dependendo do contexto envolvido, se aliam (ou não) a um dos dois lados, 

podendo eventualmente até mesmo participar ativamente da disputa. Portanto, como se 

                                                 
29 Termo técnico usado para qualificar áreas que ou deixaram de fazer parte de uma UC ou, então, que 

foram recategorizadas, passando a ser afetadas pela legislação de acordo com sua nova categorização. 
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pode notar, para além dos dois polos disputantes, trata-se de um conflito social 

envolvendo diversos interesses sobre a área em litígio, aqui em questão. 

Além disso, como se verá nos capítulos três, cinco e seis, o fenômeno aqui 

analisado se caracteriza por um processo de ambientalização (LEITE-LOPES, 2006) de 

lutas sociais e que terá seu auge a partir da entrada em cena, como protagonistas, dos 

Kaingang, os quais irão passar a se apropriar, ao seu modo, do discurso e do léxico 

ligado ao apelo pela preservação ambiental. Como resultado desta ambientalização dá-

se então a constituição de um conflito socioambiental territorial (ZHOURI e 

LASHEFSKI, 2010), em que o que está em jogo, na disputa que se configura em torno 

do território chamado Morro do Osso, é luta pela sua apropriação (na forma de TI ou de 

UC), pelo tipo de uso do que ―brancos‖ chamam "recursos naturais" e pela fixação de 

diferentes significados (território ancestral ou área de preservação) (ACSELRAD, 

2004).  

Por outro lado, por se tratar de uma disputa territorial em que os principais 

envolvidos se caracterizam por constituírem dois grupos sociais completamente 

distintos, ocupando posições sociais desiguais, norteando suas ações a partir de um 

ethos diferente cujo referencial cosmológico implica na mobilização de matrizes 

cognitivas também distintas, a alteridade presente entre ambos será deveras exacerbada. 

Em suma, se há uma característica que marca os (des)encontros entre defensores e 

responsáveis pelo Parque Natural Morro do Osso e os Kaingang e seus aliados, esta é o 

contraste. Contudo, embora ambos os grupos possam ser qualificados como outsiders 

(ELIAS; SCOTSON, 2000) numa conjuntura mais ampla, no contexto específico em 

que se dá o confronto pelo território em questão um deles possui mais poder - ou 

"capital social" (BOURDIEU, 1989) - do que o outro e, portanto, maior acesso e mais 

força dentro das arenas públicas (FUKS, 1998) que então se constituem.  

Portanto, ao menos num primeiro momento, a capacidade de monopolizar 

pontos de vista, de legitimar determinadas práticas e de fixar prescrições (dizer o que se 

deve fazer) tenderá a ser maior do lado dos estabelecidos responsáveis e defensores do 

parque do que dos outsiders Kaingang que vivem hoje na aldeia Tupë pën). Entre outros 

elementos, esta diferença se dá devido ao fato de que houve todo um processo de 

institucionalização (de estabelecimento) do Parque Natural Morro do Osso, o que fez 

com que sua presença enquanto tal se naturalizasse no senso comum e, mais importante, 
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se oficializasse via constituição do aparato burocrático necessário para sua gestão e 

mediante a execução de políticas públicas municipais. 

Contudo, é importante que se diga que este quadro não pode ser visto de modo 

estático, visto a disputa permanecer, neste mesmo instante, existindo. Dependendo dos 

próximos acontecimentos e ações daqueles que estão envolvidos no conflito, esta 

correlação de forças poderá perfeitamente se inverter no futuro. Tal possibilidade, aliás, 

como se verá no terceiro capítulo - de localizada e contextualmente outsiders se 

tornarem estabelecidos - já ocorreu com aqueles que defendiam a preservação do Morro 

do Osso nos anos 1970 e 1980, os quais passaram, a partir da decretação do Parque 

Natural Morro do Osso, a terem o domínio sobre aquele território, antes alvo do ataque 

de pedreiras e agentes ligados à especulação imobiliária. 

Justamente devido a este quadro dinâmico, ainda que o presente estudo se tenha 

focado no atual confronto polarizado entre duas territorialidades sobrepostas e em litígio 

(materializadas nas figuras da Aldeia e do Parque), foi necessário adotar uma narrativa 

que permitisse historicizar, por um lado, o processo de luta e institucionalização do 

Parque Natural Morro do Osso como uma unidade de conservação e, por outro, a 

organização social e a histórica luta dos Kaingang frente à sociedade envolvente e que 

tem, como um de seus capítulos atuais, a constituição da aldeia Tupë pën no interior do 

Morro do Osso. 

Para dar cabo de tal empreendimento, partiu-se da hipótese de que tal quadro 

conflituoso configuraria uma situação em que diferentes grupos sociais (com distintas 

lógicas de apropriação do meio) encontram-se competindo por um território comum, 

deflagrando com isso um embate sobre qual lógica deverá prevalecer. Neste caso, por 

trás do processo de ambientalização do conflito se teria o choque de diferentes 

territorialidades, cujos referenciais irão compor o arsenal discursivo e argumentativo 

dos agentes envolvidos nas respectivas arenas públicas (FUKS, 1998) já existentes ou 

geradas a partir da ocupação Kaingang. Tais arenas conformariam, por sua vez, uma 

grande arena de disputas
30

 a qual encontrar-se-ia transpassada por outras arenas (mais 

amplas ou mais restritas).  

                                                 
30 Como será visto no segundo capítulo, o sentido desta "grande arena", no presente caso, se aproxima da 

noção de "campo social" proposta por Bourdieu (1989). Contudo, pelos motivos que serão lá externados, 

preferiu-se adotar aquela ao invés deste último. 
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Por fim, para compreender as implicações desta sobreposição de interesses e 

territorialidades, a presente dissertação tem como objetivo geral investigar, sob a 

perspectiva histórica e ambiental, o conflito polarizado entre os Kaingang (Ëmã mág 

Tupë pën) e a Prefeitura de Porto Alegre (PNMO/SMAM) pelo domínio territorial do 

Morro do Osso, Porto Alegre – RS. Entre os objetivos específicos estão: (1) caracterizar 

o território Morro do Osso, bem como o Parque Natural Morro do Osso e a Aldeia 

Kaingang Tupë pën; (2) identificar os grupos, lideranças e demais agentes sociais 

imersos nestas duas territorialidades sobrepostas e os envolvidos direta ou indiretamente 

com o conflito em questão; 3) identificar os espaços de discussão, argumentação e 

institucionalização (arenas) por onde circulam e atuam os agentes sociais; 4) analisar as 

posições e os interesses que estão em jogo nessa disputa territorial a partir da descrição 

das relações, alianças e oposições estabelecidas entre os envolvidos. 

 

2.3  O Morro do Osso: espacialização, paisagem e biodiversidade 

 

 Segundo Hasenack e Setúbal (2011), dos 476 km² que compõem o território de 

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estado mais austral do Brasil, 25% (123 

km²) correspondem aos 44 morros graníticos do município, ou seja, um quarto do 

território porto-alegrense corresponde a áreas de morros. Possuindo um relevo dobrado 

e com bastante diversidade no que se refere à variedade de paisagens existentes, a 

geomorfologia da cidade tem relação direta com a diversidade biológica e com a 

ocupação e uso do solo.  

 Ao observar o mapa de Porto Alegre (Figura 4), vê-se que a área em estudo 

situa-se no extremo oeste da ―Crista de Porto Alegre‖, uma cadeia de morros com 

aproximados 22 km de comprimento e 6 km de largura máxima. Possuindo 2.294 ha de 

área, esta cadeia está situada na região central do município, se estendendo de sudoeste 

(Morro do Osso) a nordeste (Morro Santana
31

). Esta formação granítica, até o final do 
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 A Crista de Porto Alegre é constituída pelos Morros do Osso, Teresópolis, da Glória, da Pedra 

Redonda, da Polícia, da Cruz, Pelado, da Companhia e Santana. Este último abriga o ponto mais alto de 

Porto Alegre (311m) e tem área aproximada de mil hectares (1000 ha), dos quais 600 ha pertencem a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Morro Santana possui semelhanças com o caso 

do Morro do Osso, sendo também um território em disputa entre os Kaingang e os não-índios. Além de 

constituir uma importante referência territorial Kaingang, suas matas acham-se também ameaçadas pela 

especulação imobiliária e expansão urbana. Contudo, as situações se diferenciam pelo fato de, no caso do 
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século passado, serviu como um limitador da expansão urbana no sentido meridional, 

formando com isso uma barreira natural entre um cenário cinza e urbanizado ao norte e 

verde e rural ao sul (MENEGAT, 1999). Conforme Andrade et al. (2011, p.43), ―devido 

às características morfológicas dessa Crista, como as maiores altitudes, encostas 

íngremes e granitos mais resistentes, o processo de urbanização foi dificultado, forçando 

a ocupação antrópica a contornar essas elevações lentamente‖.  

 

Figura 4. Mapa do município de Porto Alegre evidenciando a Crista de Porto Alegre (em vermelho), a 

ocupação urbana intensiva (em azul), a ocupação rarefeita (em branco) e a seta verde indica a localização 

do Morro do Osso.  

.  
Fonte: Bastian (2010, p.28). 

 

O Morro do Osso apesar de cercado pela malha viária de duas Avenidas de 

grande circulação (Cavalhada e Coronel Marcos) e encontrar-se rodeado pelos bairros 

(já intensamente urbanizados) Cavalhada, Camaquã, Tristeza, Vila Conceição, Pedra 

Redonda e Ipanema, é o único morro de Porto Alegre que abriga uma Unidade de 

                                                                                                                                               
Morro Santana, ainda não haver uma UC formalmente constituída, sendo sua criação uma demanda 

pleiteada por entidades ambientalistas, órgãos municipais e a própria UFRGS. Ressalta-se ainda que, 

segundo Agravo de Instrumento nº 7807-73.2010.404.00/RS, publicado pela TRF da 4ª Região, os 

Kaingang possuem direito legal de circular e manejar as florestas e campos deste território. 

Morro do Osso 
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Conservação. O Morro do Osso localiza-se na zona sul da cidade (30°07 S, 51°14 W) 

próximo às margens do Lago Guaíba, elevando-se entre os morros da Ponta dos 

Cachimbos e da Ponta da Pedra Redonda (Morro do Sabiá). De acordo com o 

Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre:  

o Morro do Osso, que atinge 143 m de altura, apresenta vegetação com matas 

e campos rupestres – com matacões de granito e solos jovens, rasos e 

rochosos. Sua formação é de Granito Ponta Grossa, com solos litólicos e 

Neossolos. Apesar da sua importância ambiental, encontra-se altamente 

ameaçado por ocupações irregulares e isolado pela urbanização dos bairros 

do seu entorno (HASENACK et al., 2008, p.79). 

 

O Morro do Osso, ainda hoje, possui em torno de 200 hectares de áreas verdes, 

dos quais, 127 ha concernem à área originalmente prevista para o Parque Natural Morro 

do Osso (PNMO), constituindo-se em refúgio para diferentes espécies vegetais e 

animais (Figura 5).  

 

Figura 5: Foto aérea do Morro do Osso. 

 

Fonte: Acervo do PNMO. 

 

Genericamente, sua vegetação é composta por 60% de formações florestais e 

40% de campos e ―vassourais‖. Como em outros morros de Porto Alegre, os campos 

ocupam porções dos topos de morro e das encostas norte e as matas localizam-se nas 

encostas sul, vales e nas baixadas. Em um exame mais apurado, Brack et al. (1998) 

definem sete das onze formações vegetais descritas para o município presentes no 

Morro do Osso: mata higrófila, mata mesófila, mata subxerófila, vegetação arbóreo-

arbustiva de campos pedregosos, capoeiras, vassourais e os campos pedregosos. 

Algumas delas podem ser visualizadas na figura 6, logo abaixo:  
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Figura 6:  Perfil da vegetação do Morro do Osso. 

 
Fonte: Plano de Manejo do PNMO (SESTREN-BASTOS, 2006, p.23). 

 

Sobre a biodiversidade presente no Morro do Osso, segundo o Plano de Manejo 

do PNMO - que divulga os resultados de inventariamentos de espécies realizados por 

diversos pesquisadores e organizados e publicados por Mirapalhete (2001) - indica a 

existência de um espectro amplo de espécies tanto no caso da flora quanto da fauna. Em 

relação à flora, segundo o Plano de Manejo (SESTREN-BASTOS, 2006) existem no 

Morro do Osso 28 espécies de plantas que constam na Lista de Espécies da Flora 

Ameaçadas do Rio Grande do Sul com algum grau de ameaça de extinção (Decreto 

Estadual n° 42.099/03)
32

. Também foram encontradas 140 espécies arbóreas no Morro 

do Osso, contemplando 81% das 171 espécies de árvores nativas até agora registradas 

em Porto Alegre (SESTREN-BASTOS, 2006; BRACK, et al.,1998). Já quanto à flora 

campestre, estudos mais recentes registraram a presença de 282 espécies (de campo) no 

Morro do Osso (HASENACK; SETÚBAL, 2011).  

Apesar de conter apenas 68 hectares de campos nativos com manchas de 

espécies invasoras, ―a proporção entre riqueza de espécies e o tamanho de área no 

Morro do Osso (4,16 espécies/ha) é duas a três vezes maior quando comparada com os 

                                                 
32

 Das 28 espécies: 21delas encontram-se na categoria ―Vulnerável‖ e 7 na categoria ―Em perigo‖; ver 

lista no Anexo G. 
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Morros São Pedro (1,78 espécies/ha) e Santana (2,84 espécies/ha)‖ (HASENACK; 

SETÚBAL, 2011, p.90). Ou seja, apesar de ambos os morros (São Pedro e Santana) 

registrarem em torno de 500 espécies campestres cada, as áreas de campos destes morro 

são bem maiores (280 ha e 176 ha, respectivamente) do que as áreas de campo do 

Morro do Osso (68 ha). Conclui-se disso que esse último é o que possui maior riqueza 

relativa a sua área, sendo que ―situações semelhantes podem ser verificadas em outros 

morros menos estudados e com manchas campestres pequenas, mas igualmente 

biodiversas, como o Morro das Abertas (84 ha) e o Morro Agudo (42 ha)‖ 

(HASENACK; SETÚBAL, 2011, p.90).  

Já em relação aos resultados dos inventários de fauna, foram encontradas 137 

espécies de vertebrados, sendo 5 delas de mamíferos: gambá-de-orelha-branca 

(Didelphis albiventris), morcego-das-casas (Sturnira lilium), preá (Cavia aparea), 

ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) e apenas um indivíduo pertencente à espécie 

bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans)
33

. Também foram registradas 12 espécies de 

anfíbios (5 rãs, 4 pererecas e 3 sapos); 10 espécies de répteis (6 cobras, 3 lagartixas e 

uma de lagarto); e avistadas 110 espécies de aves, o que corresponde a 65% da avifauna 

com registro, até então, para a área do município (MIRAPALHETE, 2001). Cabe 

também ressaltar que, até o presente momento, nenhuma espécie endêmica foi 

encontrada, isto é, não existe registro de espécies de ocorrência restrita ao Morro do 

Osso.  

Em síntese, embora ilhado por avenidas, casas, comércio, carros, indústrias, 

poluição e outros elementos da urbanidade contemporânea, o Morro do Osso continua 

sendo, do ponto de vista biológico, um fragmento (em mosaico de diferentes tipos de 

vegetações) relativamente preservado. Como se verá mais para frente, este e outros 

atributos ecológicos são, sob diferentes modos, acionados por parte dos atores 

envolvidos no conflito em análise.  

 

                                                 
33

 A presença de apenas um indivíduo de Bugio no Morro do Osso, muito provavelmente, não garante a 

presença da espécie a longo prazo, visto a incapacidade de uma especime da espécie reproduzir-se, a não 

ser que ocorra algum tipo de intervenção humana com esse objetivo. 
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3 Acerca do percurso epistemológico 

 

O presente capítulo traz um panorama geral sobre a ancoragem teórica e 

conceitual da dissertação, além de um detalhamento da orientação epistemológica 

assumida na sua realização. Isto não significa que se seguiu uma corrente teórica 

determinada de um modo estanque. Trata-se, na verdade, da montagem de uma 

teorização condizente com certas escolhas de autores ―aliados‖ (âncoras apoiadoras), os 

quais foram aqui trazidos, traduzidos, adaptados, enfim, utilizados pro-ativamente e 

devidamente referenciados. Não se pretendeu esmiuçar discussões teóricas mais amplas, 

mas sim, sistematizar um conjunto de ideias com as quais se teve contato e que, de 

alguma maneira, causaram ―efeitos de compreensão‖ ao serem confrontadas com o 

empírico do pesquisador aqui em questão. 

Já a noção de ―percurso‖, que compõe o título do capítulo, provém do 

entendimento de que a teorização advém de uma construção continua exercida pelo 

pesquisador, um caminho a ser percorrido em sua prática cotidiana tanto através de suas 

experiências junto às pessoas com quem se relacionou, como pelo acesso e reflexão a 

partir da leitura de textos acadêmicos. Deste modo, serão trazidas algumas noções, 

conceitos, bem como seus respectivos autores, os quais foram se constituindo como 

referências na organização e na construção conceitual do presente estudo de caso.  

Sobre a organização do capítulo, embora as múltiplas leituras e experiências que 

alimentaram essa invenção híbrida e bricoleada constituam um todo unificado, com a 

finalidade de tornar mais clara a sequência lógica e a estruturação do embasamento 

teórico-metodológico criado para o presente trabalho, subdividiu-se o capítulo em duas 

partes. Primeiramente, faz-se uma reflexão sobre o próprio fazer acadêmico para, em 

seguida, apresentar os referenciais conceituais identificados (e com os quais o autor se 

identificou) visando situar a pesquisa dentro de um contexto epistemológico mais amplo 

em que o estudo se insere. Já a segunda parte traz uma descrição do percurso 

metodológico vivido pelo pesquisador, apontando ferramentas e métodos adotados ao 

longo da pesquisa.  
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3.1 Sobre caminhos conceituais e teóricos  

 

Pilhagem e bricolagem são as duas tetas da ciência. 

Bruno Latour 

 

3.1.1 Montando a "colcha de retalhos": teorização e bricolagem  
 

 Difícil pensar em agregar outro elemento (pensar o novo) sem retomar o já 

pensado. Mas esta aparente repetição (que é, de fato, diferença) constitui antes de tudo 

um roubo. Parafraseando Bob Dylan, Deleuze (1997, p.15) explica o roubar como ―o 

contrário de plagiar, de copiar, de imitar ou de fazer como‖. Em outras palavras, se pode 

dizer que a produção científica se faz na solidão da interioridade, mas ninguém produz 

algo do nada, no vazio. O conceito de roubar, no sentido dado por Latour (2004), é 

também entendido como um desvio, uma tradução, ou seja, é produzir algo novo. 

Portanto, se a produção científica depende basicamente de encontros e desencontros 

(entre textos, autores, ideias, conceitos etc.), nestes momentos poderão ocorrer roubos 

criativos, constituindo seu resultado outra coisa que não aquilo que foi originalmente 

"roubado". 

 Desta maneira, a presente dissertação, enquanto um trabalho acadêmico, 

constitui um esforço de bricolagem científica. O neologismo ―bricolear‖ é utilizado por 

Lévi-Strauss (1989) quando este reflete sobre diferenças e semelhanças entre a 

mitopoiese do fazer científico e as lógicas que regem outros sistemas compreensivos 

culturalmente diferenciados.  O bricoleur
34

, assim como o cientista, ―trabalha (...) 

utilizando meios indiretos (...). Caracteriza-o o fato de operar com materiais 

fragmentários‖. Ele ―arranja-se com (...) materiais bastante heteróclitos‖ e ―seu primeiro 

passo é retrospectivo, ele deve voltar-se para um conjunto já constituído, formado por 

utensílios e materiais‖ (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.32, 33, 34). Nas palavras de Tadvald 

(2007), o bricoleur consiste em um ―enjambrador‖, capaz de reunir pedaços diversos 

cujas funções e sentidos originais eram em alguma medida diferentes. O bricoleur 

realiza um arranjo novo com os mesmo materiais, repetidamente. ―Ele pode reunir peças 

de algo, o reconstruindo ou, com estas mesmas peças, pode criar algo inteiramente 

                                                 
34

 Aquele que faz bricolagem. 
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novo‖ (TADVALD, 2007, p.40). Em suma, a partir deste procedimento, será possível 

então transformar a reunião destas peças em ―uma coisa outra‖, cujo significado vindo a 

posteriori não constitui uma soma, mas algo diferente, algo novo. 

Segundo Lévi-Strauss (1989, p.35), ―o cientista dialoga não com a natureza pura, 

mas com um determinado estado da relação entre a natureza e a cultura definível pelo 

período da história no qual ele vive, pela civilização que é a sua e pelos meios materiais 

de que dispõe‖. Assim, o cientista ―tanto quanto o bricoleur, posto em presença de uma 

dada tarefa, ele não pode fazer qualquer coisa, ele também deverá começar 

inventariando um conjunto predeterminado de conhecimentos teóricos e práticos e de 

meios técnicos que limitam as soluções possíveis. Porém, como alerta o mesmo Lévi-

Strauss (1989
35

 apud GERHARDT, 2008, p.87),  

esta colagem não significa falta de rigor, empenho e objetividade, visto que 

pesquisadores, como regra geral, têm extremo 'cuidado com a observação 

exaustiva e com o inventário sistemático das relações e ligações' que 

abordam em suas publicações; sendo que sua 'proliferação conceitual 

corresponde a uma atenção mais firme em relação às propriedades do real, a 

um interesse mais desperto para as distinções que aí possam ser introduzidas'. 

Assim, o papel do pesquisador se assemelha a uma espécie de artesão que cria 

num constante recorta, decupa, anexa, encaixa e cola os mais distintos materiais (um 

trecho de um texto científico, parte de uma entrevista, um fragmento de uma lei ou 

reportagem de jornal, anotações do diário de campo, lembranças de uma vivência 

específica, fotos, mapas, conceitos etc.), o presente trabalho não foge a esta regra. O que 

o difere, no caso, é a própria costura feita, ou seja, o fio condutor escolhido, com suas 

individualidades específicas, idiossincrasias e subjetividades da trajetória.  

Agindo como um ―bricoleur‖, como diria Lévi-Strauss, tal composição resultou, 

no caso desta dissertação, numa linha discursiva dotada de sentido que, 

necessariamente, já implica em tradução e invenção de significados, visto que, ao se 

pretender falar sobre a fala do outro (da ―alteridade nativa‖ ou de um autor específico), 

não há como não antropofagizá-la de algum modo e em algum nível (GERHARDT, 

2008). Nesta perspectiva, o presente trabalho constitui-se de uma ―colcha de retalhos‖ 

alheios costurada por uma ―linha‖ pessoal, tendo como fonte de ―matérias-primas‖ 

diferentes ―fornecedores" contributivos. 

                                                 
35

 LÉVI-STRAUSS, O Pensamento Selvagem. 
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3.1.2 Da ambientalização dos conflitos aos Conflitos Socioambientais 

 

O termo ambientalização, cunhado pelo antropólogo José Sérgio Leite Lopes 

(2006, p.34), é descrito e utilizado por este como: 

um neologismo semelhante a alguns outros usados nas ciências sociais para 

designar novos fenômenos ou novas percepções de fenômenos vistos da 

perspectiva de um processo. Assim, os termos ―industrialização‖ ou 

―proletarização‖ (este último, usado por Marx) foram indicativos de novos 

fenômenos no século XIX (...). O sufixo comum a todos esses termos 

indicaria um processo histórico de construção de novos fenômenos, associado 

a um processo de interiorização pelas pessoas e pelos grupos sociais – e, no 

caso da ―ambientalização‖, dar-se- ia uma interiorização das diferentes 

facetas da questão pública do ―meio ambiente‖. Essa incorporação e essa 

naturalização de uma nova questão pública poderiam ser notadas pela 

transformação na forma e na linguagem de conflitos sociais e na sua 

institucionalização parcial. A ambientalização dos conflitos sociais está 

relacionada à construção de uma nova questão social, uma nova questão 

pública. 

Indo na mesma direção, ACSELRAD (2010) argumenta que tal fenômeno se 

refere ao uso discursivo e prático - na sua maioria efetuado por grupos sociais 

subalternos - de argumentos, justificativas, conceitos, ações e mesmo do vocabulário 

genérico de algum modo associado à prerrogativa de proteção-conservação ao meio 

ambiente. 

De acordo com Leite Lopes, o termo ambientalização designa um processo, no 

caso, de alargamento da antiga "questão ambiental" que, até 30 anos atrás se restringia 

aos impactos das sociedades contemporâneas sobre uma natureza (que poderia ser vista 

como substrato inerte, como objeto científico - caso da ecologia - ou como simples 

fonte de "recursos") despolitizada e sem pessoas. Como será visto no quarto capítulo, no 

caso do Morro do Osso, uma luta eminentemente preservacionista contra a destruição da 

"natureza" no morro devido atuação de pedreiras e da especulação imobiliária e que 

vinha sendo mantida por entidades ambientalistas desde o final da década de 1970 irá 

ganhar um componente "social" no começo dos anos 1990, quando entra em cena toda 

uma discussão envolvendo a remoção de uma vila pobre da capital para uma área 

vizinha ao morro. Neste momento, como indicado por Leite Lopes na citação anterior, 

modificaram-se argumentos "pela transformação na forma e na linguagem de conflitos 

sociais e na sua institucionalização parcial". Aliás, sobre este último aspecto, como 

também será visto, a entrada da prefeitura municipal como ator principal nos conflitos e 
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na luta pela constituição do Parque Natural Morro do Osso mudou completamente os 

rumos dos acontecimentos, acelerando o processo de institucionalização mencionado 

acima. 

Por outro lado, tal transfiguração se deu a partir do reconhecimento social de que 

"problemas ambientais" (poluição, efeito estufa, destruição de florestas, perda de 

biodiversidade etc.), enquanto questões públicas, não se restringiam à necessidade de 

maior empenho nas políticas de preservação ou nas estratégias de produção de 

"tecnologias limpas". Neste sentido, como "só existe um ambiente para alguém", até 

mesmo "a noção de impacto ambiental se presta facilmente ao mascaramento da 

dominação política" (VIVEIROS de CASTRO, 1988, p.10). A pergunta que se coloca, 

neste caso, é quem está, de fato, "sofrendo" com o impacto? Com ela, vem a tona a 

questão da injustiça e desigualdade social (ACSELRAD et al., 2009; HERCULANO, 

2006) intrínseca aos efeitos nocivos ao ambiente decorrentes do modelo de 

desenvolvimento adotado nos últimos séculos baseado na busca incessante pelo 

aumento do consumo e produção de bens materiais. Ao fazer-se este paralelo, antigos 

conflitos sociais (envolvendo resistência dos atingidos por barragens às empresas de 

energia, o combate dos seringueiros ao processo de expropriação de suas terras via 

grandes projetos agropecuários, a luta dos povos indígenas contra a devastação do lugar 

que lhes garante reproduzirem seus modos de vida etc.) ambientalizaram-se:  

nessas condições os grupos populares se apropriam criativamente de questões 

e categorias ―ambientais‖ ao seu universo habitual, como população pobre 

―atingida‖ ou vulnerável. Grupos como pescadores, trabalhadores rurais, 

―povos da floresta‖, operários preocupados com a ―saúde do trabalhador‖ 

apropriam-se das questões, da linguagem e da argumentação ambiental para 

engrandecerem-se em conflitos com seus eventuais oponentes. (ACSELRAD 

et al., 2009, p.48.) 

Mas, como argumenta o mesmo Leite Lopes (2006, p.36), este ―processo 

histórico de ambientalização, assim como outros processos similares, implica 

simultaneamente transformações no Estado e no comportamento das pessoas (no 

trabalho, na vida cotidiana, no lazer)‖. Portanto, o fenômeno passa pela apropriação da 

antiga questão ambiental (restrita a uma natureza "impactada" sem gente) pelos próprios 

grupos sociais que sofrem com sua devastação, os quais passam, por sua vez, a criar 

todo um modo de se expressar e uma linguagem. Ao mesmo tempo, estes grupos, ao se 

tornarem visíveis perante a sociedade e a pressionarem o Estado, fazem com que este 

também tenha que responder a isto ambientalizando seus próprios discursos e práticas.  
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Neste caso, segundo Acselrad (2010, p.103), a noção de ambientalização 

proposta por Leite Lopes 

pode designar tanto o processo de adoção de um discurso ambiental genérico 

por parte dos diferentes grupos sociais, como a incorporação concreta de 

justificativas ambientais para legitimar práticas institucionais, políticas, 

científicas etc. Sua pertinência teórica ganha, porém, força particular na 

possibilidade de caracterizar processos de ambientalização específicos a 

determinados lugares, contextos e momentos históricos. É por meio desses 

processos que novos fenômenos vão sendo construídos e expostos à esfera 

pública, assim como velhos fenômenos são renomeados como ―ambientais‖, 

e um esforço de unificação engloba-os sob a chancela da ―proteção ao meio 

ambiente‖. Disputas de legitimidade instauram-se, concomitantemente, na 

busca de caracterizar as diferentes práticas como ambientalmente benignas ou 

danosas.  

Nessas disputas, comentadas pelo autor, seja questionando padrões técnicos de 

apropriação do território e seus recursos naturais, seja contestando o domínio e a 

distribuição de poder sobre eles, diferentes atores sociais ―ambientalizam‖ seus 

discursos e ações esboçadas na constituição de conflitos sociais (que passam, agora, 

também a serem designados como ambientais ou socioambientais). Como será visto no 

último capítulo, tal apropriação pôde ser percebida nas falas e estratégias de luta 

elaboradas pelos Kaingang, os quais, a partir do seu próprio universo cultural e 

cosmológico, antropofagizaram a sua maneira o "apelo ao verde" e pela preservação do 

Morro do Osso
36

. 

Mas se conflitos sociais locais promovem uma interiorização, pelas pessoas, dos 

direitos e argumentos ambientais (ambientalizando-se), tornando-se conflitos 

socioambientais devido ao protagonismo dos agentes envolvidos, isso precisa ocorrer 

também por meio de leis, instituições e sistemas de controle realizados via Estado. 

Contudo, o aparelho estatal busca realizar isso sempre a sua maneira e de acordo com as 

relações de força em uma dada sociedade, como ocorre, por exemplo, com o incentivo 

por ações de "educação ambiental", muitas delas, na verdade, se aproximando de uma 

pedagogia de "adestramento ambiental" (BRUGER, 2004). Sobre tal reação por parte do 

Estado, o próprio Leite Lopes (2006, p.45) reconhece que ―a ambientalização como 

processo de interiorização de comportamentos e práticas se dá através da promoção da 

'educação ambiental', uma atividade explicitamente escolar ou paraescolar, mas também 

comportando formas de difusão por meios de comunicação de massa‖. 

                                                 
36

 Cabe salientar que a ambientalização dos Kaingang é permeada pelos elementos cosmológicos 

anímicos relativos ao seu perspectivismo indígena, como será visto, com maior profundidade, no cap. 5. 
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No caso em questão, no capítulo cinco será visto como a luta pela criação do 

Parque Natural Morro do Osso, após sua criação, se modificou no sentido de fazer com 

que o parque cumprisse, a partir de então, uma de suas três funções básicas: promover 

ações de educação ambiental. Isso se deu num sentido muito parecido com aquele 

identificado por Leite Lopes (2006, p.45-46) quando este comenta que  

a educação ambiental acaba fornecendo códigos de comportamentos corretos 

sobre usos cotidianos, tais como o uso da água nos procedimentos de higiene 

corporal, sobre a lavagem de pratos e de roupa, sobre a correta disposição do 

lixo. Junto com uma série de informações sobre o mundo natural, as cadeias 

ecológicas, e sobre as ameaças à natureza, à paisagem, à saúde humana e à 

qualidade de vida urbana, há uma ênfase numa normatização de condutas na 

vida cotidiana. Isso aparenta os ―manuais de etiqueta‖ que surgiram no 

Renascimento europeu, analisados por Norbert Elias (1990) e seu papel no 

controle das emoções e na estlilização da conduta, fazendo naturalizarem-se e 

interiorizarem-se certos comportamentos. A educação ambiental parece 

comportar esses aspectos de manual de auto-ajuda pública através da conduta 

individual. 

 Mas como tal apropriação ocorre em todos os segmentos e esferas da sociedade, 

também no caso dos agentes peritos (como cientistas e técnicos) haverá uma paulatina 

modificação tanto de linguagem como no que se refere ao tratamento dado aos seus 

respectivos objetos-sujeitos de estudo. No caso do Morro do Osso, por exemplo, é nítida 

a adequação crítica dos antropólogos que trabalham com os Kaingang ao discurso 

biologizante vindo de alguns de seus colegas biólogos; da mesma forma, estes últimos 

são levados a contra-argumentar tendo contato com argumentações antropologizantes 

dos primeiros. Em suma, ainda que discordem completamente e continuem se 

orientando pelos respectivos vocabulários das ciências sociais e naturais, ambos não 

poderão mais negar a existência do discurso do outro ou deixá-lo passar desapercebido. 

Afinal, para se contrapor ou refutar uma ideia, a uma perspectiva ou prática, no mínimo, 

será preciso falar delas.  

 Tudo isso ocorre, contudo, juntamente com a "interiorização, no comportamento 

das pessoas, de novas práticas e normas de conduta relativamente a esse novo domínio 

do 'meio ambiente'. Nesse domínio aparecem disputas entre diferentes experts 

(engenheiros, químicos, advogados, médicos, biólogos, e outros, inclusive cientistas 

sociais), e entre experts e leigos" (LEITE-LOPES, 2006, p.49). Será essencialmente 

neste último caso, nos momentos em que peritos, técnicos, burocratas, políticos 

profissionais, pesquisadores e grupos sociais minoritários se encontram, que um olhar 

etnográfico pode trazer à tona os "efeitos de dominação exercidos pela presença técnica 
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de expertise, bem como o abafamento e a falta de espaço de diálogo com o saber leigo" 

(LEITE-LOPES, 2006, p.52-53). Como será visto, isto se mostrou relevante na medida 

em que se pôde ter acesso a episódios (seja via participação direta seja via relatos de 

quem neles esteve presente) em que tais (des)encontros ocorreram. 

No que se refere ao conceito de "conflitos socioambientais" 
37

 - o qual possui a 

dupla característica de ser ao mesmo tempo uma categoria analítica e política -, 

atualmente já existem diversas definições e classificações. Segundo Little (2001, p.107), 

conflitos socioambientais podem ser definidos como ―disputas entre grupos sociais 

derivadas dos distintos tipos de relação que eles mantêm com seu meio natural‖; ou 

ainda ―quando o cerne do conflito gira em torno das interações ecológicas. Essa 

definição remete à presença de múltiplos grupos sociais em interação entre si e em 

interação com seu meio biofísico‖.  

Mas talvez a definição que mais se popularizou e que tem sido aceita pela 

comunidade acadêmica seja a proposta por Henri Acselrad (2004, p. 26), o qual define 

"conflitos ambientais" (o autor não usa o prefixo) como aqueles que envolvem "grupos 

sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significado do território, tendo 

origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de 

apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis (...) 

decorrentes do exercício das práticas de outros grupos". Sobre esta definição, mais 

recentemente Gerhardt et al. (2012, p.10) acrescentaram a ela  

o fato de que tais grupos 'ameaçados' não só devem reconhecer tal ameaça, 

mas, igualmente, de algum modo se contrapor a ela (ainda que por vezes sem 

sucesso) de um modo minimamente organizado. Afinal, para que um conflito 

se instale, não basta que haja a relação de dominação ou a imposição desta, 

mas também sua efetiva e concreta contestação executada ao longo do tempo. 

Ainda de acordo com o antropólogo Paul Little (2004), o uso da expressão 

"socioambiental" para especificar esses conflitos englobaria três dimensões básicas: o 

mundo biofísico e seus múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas 

sociais, e o relacionamento dinâmico e interdependente entre esses dois mundos. Deste 

modo, percebe-se que o estabelecimento e visibilidade de um conflito socioambiental 

requer, no mínimo, que se tenha dois grupos com interesses divergentes em disputa 
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 O conceito de conflito socioambiental também corresponde, em outros trabalhos, a outras formas de 

grafia, como: conflito ambiental e conflito sócio-ambiental. No entanto, como tratam do mesmo assunto, 

decidiu-se padronizar utilizando a expressão Conflito Socioambiental. 
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aberta e, igualmente, que exista nessa disputa social uma questão, problema, impacto 

etc. ambiental envolvido, sendo, como ficará claro nesta dissertação, o caso do conflito 

entre os Kaingang e os defensores e responsáveis pelo Parque Natural Morro do Osso.  

Aprofundando seu raciocínio, Little (2004, p.1), afirma ainda que os conflitos 

socioambientais são 

embates entre grupos sociais em função de seus distintos modos de inter-

relacionamento ecológico, isto é, com seus respectivos meios, social e 

natural. Dada a existência de muitos tipos de conflitos sociais, podemos 

classificar um conflito determinado como sócio-ambiental quando o cerne do 

conflito gira em torno das interações ecológicas. Essa definição remete à 

presença de múltiplos grupos sociais em interação entre si e em interação 

com seu meio biofísico.  

Complementando esta proposição acima, Acselrad (2004, p.26) acrescenta ainda 

que, 

o conflito pode derivar da disputa pela apropriação de uma mesma base de 

recursos ou de bases distintas, mas interconectadas por interações 

ecossistêmicas mediadas pela atmosfera, pelo solo, pelas águas, etc. Este 

conflito tem por arena unidades territoriais compartilhadas por um conjunto 

de atividades cujo ―acordo simbiótico‖ é rompido em função da denúncia dos 

efeitos indesejáveis da atividade de um dos agentes sobre as condições 

materiais do exercício das práticas de outros agentes. 

 Assim, se pode afirmar, resumidamente, que os conflitos socioambientais 

surgem das distintas práticas de apropriação do mundo material, sejam elas técnicas, 

sociais ou culturais, o que leva à questão dos distintos usos sobre "a base de recursos" e 

os diferentes significados conferidos a um dado território, os quais configuram a base 

cognitiva para discursos e ações dos distintos agentes
38

 envolvidos nesses conflitos.  

 No caso do Morro do Osso, o (des)encontro ocorrido via rompimento e 

suspensão de relações entre os responsáveis pelo parque (e seus ―aliados‖) e os 

Kaingang (e seus ―aliados‖) conformou o que Acselrad chamou acima de "arena" em 

torno de uma "unidade territorial compartilhada por um conjunto de atividades". Mas 

então qual o elemento decisivo que estaria por trás da constituição desta mesma arena e 

que estaria mobilizando os diferentes agentes? Para resolver tal questão, seguiu-se a 
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 Para Bourdieu (1996), os ―sujeitos‖ (postulados numa compreensão inerente às teses mais extremas do 

estruturalismo) são, de fato (na perspectiva da teoria da ação), agentes que atuam e que sabem, dotados 

de um senso prático, de um sistema adquirido de preferências, de princípios de visão e de divisão, de 

estruturas cognitivas duradouras e de esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a resposta 

adequada. A teoria da ação de Bourdieu permite dizer que a maior parte das ações humanas tem por base 

algo diferente da intenção, isto é, disposições adquiridas que fazem com que a ação possa e deva ser 

interpretada como orientada em direção a tal ou qual fim, sem que se possa, entretanto, dizer que ela 

tenha por princípio a busca consciente deste objetivo.  
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indicação de Little (2004, p.3), para o qual a análise etnográfica de um conflito 

socioambiental específico começaria pela "identificação do foco central do conflito: o 

que realmente está em jogo". Ora, o que está de fato em jogo no conflito em questão é a 

disputa pelo domínio sobre um território específico, no caso, o denominado Morro do 

Osso.  

 

3.1.3 Territórios, múltiplas territorialidades e conflitos socioambientais territoriais 

 

Território, antes de ser fato, objeto, coisa, lugar, espaço, constitui uma relação 

onde o que sustenta seus vínculos (que nunca são definitivos) é o trabalho de construção 

social e significação executado segundo a conjugação de forças sociais e poder em uma 

dada sociedade. Logo, falar em território significa tocar em um sistema aberto, 

dinâmico e heterogêneo que sofre e recebe influências, sendo que a definição e 

caracterização dos territórios não se dá a partir dos fatores dos quais dispõe, mas por 

quem e pela forma como se organizam (ABRAMOVAY, 2003). 

De acordo com Heidrich, (2010, p.27), o ―território tem a ver com a ação de um 

ator social‖, que pode ser uma instituição (por exemplo, a Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre), uma empresa de capital privado (uma pedreira), um indivíduo (por exemplo, o 

diretor de um Parque Natural) ou mesmo uma coletividade (por exemplo, os Kaingang). 

É nesse sentido que Tizon (1996
39

 apud HEIDRICH, 2010) sugere duas vertentes de 

compreensão: a) a territorialização efetuada pelas instituições através de sua capacidade 

de poder e influência; b) a territorialização protagonizada por indivíduos ou grupos 

sociais, que deriva de uma sutil ―alquimia‖ entre o pessoal e o coletivo, o nós e o todo.  

Portanto, nota-se que a noção de território abrange tanto o poder que possuem as 

instituições de interferir, controlar e mesmo fabricar o espaço físico e social, quanto a 

relativa autonomia que possuem indivíduos ou grupos de se apropriarem ao seu modo 

destes mesmos espaços. Neste sentido, em um conflito por um dado território, os atores 

em alguma medida se territorializam de diferentes modos e com distintas pretensões. 

Sobre tal especificidade, comenta Little (2002, p.4) que um "aspecto fundamental da 

territorialidade humana é que ela tem uma multiplicidade de expressões, o que produz 

um leque muito amplo de tipos de territórios, cada um com suas particularidades 
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 TIZON, P. Qu‘est-ce que le territorire? In: DI MÉO, G. Lês territorires du quotidien. Paris; Montreal: 

L‘Hartmattan, 1996. 
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socioculturais". Para dar conta desta multiplicidade o autor lança mão do conceito de 

cosmografia, o qual define  

como os saberes ambientais, ideologias e identidades – coletivamente criados 

e historicamente situados – que um grupo social utiliza para estabelecer e 

manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de 

propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a 

história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que dá 

ao território e as formas de defesa dele. (LITTLE, 2002, p.4). 

Já para Saquet (2006, p.62), o território é compreendido como resultado de um 

processo cotidiano de territorialização onde 

o homem, vivendo em sociedade, territorializa-se através de suas atividades 

cotidianas, seja no campo seja na cidade. Ele constitui um lugar de vida. Este 

processo é condicionado e gera as territorialidades, que são todas as relações 

diárias que efetivamos, no trabalho, na família, na Igreja, nas lojas, nos 

bancos, na escola etc. Estas relações, as territorialidades, é que constituem o 

território de vida de cada pessoa ou grupo social num determinado espaço 

geográfico. 

Porém, muitas disputas envolvendo diferentes territorialidades, especialmente 

aquelas que se referem aos conflitos socioambientais, ocorrem justamente quando 

instituições, grupos sociais, indivíduos e/ou capital privado se (des)encontram num 

mesmo espaço físico e, a partir daí, passam a se enfrentar. No presente caso, se trata de 

uma disputa entre dois tipos de "ocupação" de um território que irão ocorrer em 

momentos distintos: de um lado, a ocupação, na década de 1990, "de áreas em que a 

sociedade estipula a redefinição de uso, por exemplo, nas áreas de preservação da 

natureza‖ (HEIDRICH, 2010, p.27) e, de outro, a reocupação, nos anos 2000, de um 

território ancestral reivindicado por uma etnia indígena. 

A partir de uma classificação entre três grandes tipos de conflitos 

socioambientais
40

, Zhouri e Laschefski (2010) designam este tipo de sobreposição (ou 

duas formas de ocupação) como pertencendo à categoria dos conflitos ambientais 

territoriais, os quais se caracterizariam por conformar uma situação em que existem 

sobreposições de reivindicações de distintos "segmentos sociais, portadores de 

identidades e lógicas culturais diferenciadas sobre o mesmo território, sobre o mesmo 

recorte espacial". Tais segmentos, segundo os autores, "apresentam modos distintos de 

                                                 
40

 A saber, conflitos distributivos (os quais indicam desigualdades no que se refere ao acesso e uso de 

recursos naturais, como água, minério, terra etc.), conflitos espaciais (que dizem respeito a socialização 

desigual dos chamados impactos ambientais globais, os quais ultrapassam a esfera local, tais como efeito 

estufa, contaminação de recursos hídricos, aquecimento global) e conflitos territoriais, descritos acima 

(ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 
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produção de seus territórios, o que se reflete nas mais variadas formas de apropriação 

daquilo que chamamos natureza" (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p.23)
41

. Nestes 

casos, a disputa pela apropriação envolve um constante risco de uma das partes 

envolvidas ser deslocalizada, despejada, enfim, desterritorializada. O que ocorreria, por 

exemplo, se o Parque Natural Morro do Osso viesse a constituir uma Terra Indígena 

Kaingang ou, ao contrário, se estes forem expulsos da aldeia onde vivem no Morro do 

Osso
42

. 

Mas as territorialidades das instituições, de indivíduos e de grupos sociais 

específicos envolvem fortemente o uso de poder, seja ele físico, político, legal ou 

simbólico (diga-se de passagem, o que ocorreu por parte de ambos os lados no Morro 

do Osso, os quais acionaram, embora assimetricamente, estes quatro tipos de poder em 

diferentes momentos). Além disso, há uma diferença fundamental entre os Kaingang e a 

instituição Prefeitura Municipal e responsáveis pelo Parque Natural Morro do Osso. 

Para os primeiros, o território onde vivem "representa uma unidade que garante a 

produção e a reprodução dos seus modos de vida [...] algo que resulta numa forte 

identidade com o espaço onde se vive" (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p.23). Já para 

os segundos, tanto a divisão do trabalho social, o individualismo propiciado pela 

mediação das relações sociais via mercado, como a aceleração do processo de 

burocratização da vida em sociedade resultou numa "alienação dos indivíduos em 

relação à sua base territorial necessária para a reprodução de seus modos de vida". 

Consequentemente, "a organização e o planejamento territorial são transferidos às 

instâncias ditas públicas, que controlam [...] os fluxos e fixos nos territórios de sua 

responsabilidade" (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p.24).  

                                                 
41

 Obviamente, o conflito em torno do Morro do Osso possui também uma dimensão distributiva, visto 

que são elementos da disputa o uso dos recursos naturais lá existentes e o valor que a eles é dado. 

Contudo, como o aspecto central aqui é a questão da sobreposição de distintas territorialidades, optou-se 

por centrar a análise sobre este prisma. Sobre este ponto, os próprios autores relativizam sua classificação 

ao comentarem que "em geral, se observa uma dinâmica dialética entre os conflitos ambientais 

territoriais, espaciais e distributivos. Em muitos casos, os vários tipos de conflito coexistem e alguns 

podem até provocar consequências que pertencem a um outro tipo. [...] os conflitos podem desencadear 

dinâmicas que são ao mesmo tempo espaciais, distributivas e territoriais" (ZHOURI; LASHEFSKI, 2010, 

p.26). 
42

 Além do conflito aqui tratado, é interessante notar, como se verá no quarto capítulo, que um conflito 

socioambiental territorial (ainda que não tenha sido qualificado na época como tal) envolvendo o Morro 

do Osso já ocorreu na década de 1990, caso da remoção e relocação (portanto, territorialização e 

retrritorialização), já comentada anteriormente, de uma vila próxima onde viviam trabalhadores pobres. 
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Sobre o resultado desta diferença, Heidrich (2010, p.31) comenta que, embora o 

uso da terra seja a "forma básica com a qual os homens se territorializam", este mesmo 

uso "é cada vez mais normatizado e regulado face às exigências sociopolíticas, bem 

como ambientais. Os zoneamentos de planejamento e gestão territorial, como o da 

organização das cidades, os zoneamentos agrícolas, a demarcação de territórios étnicos-

culturais e a criação de áreas de preservação, são algumas destas formas". Por outro 

lado, seguindo na mesma direção que Zhouri e Laschefski (2010) e Heidrich (2010) 

reconhece que há um descompasso entre o que é normatizado via Estado ou interesse 

privado e os usos costumeiros efetuados por populações locais. Entre estas, segundo o 

autor, muitas vezes "permanecem vínculos comunais e representações que contrariam as 

territorialidades em implantação. Em muitos destes casos a configuração territorial não 

se coaduna com os processos econômicos e ou com as representações" (HEIDRICH, 

2010, p.31). Assim, para o caso dos conflitos ambientais territoriais, estes emergem 

justamente quando estas outras territorialidades, que não estão baseadas em "vínculos 

comunais", chocam-se "com os territórios gerados por grupos cujas formas de uso 

dependem, em algum grau, dos ritmos de regeneração natural do meio utilizado" 

(HEIDRICH, 2010, p.31).  

Como resultado, outro descompasso se instala quando dos diferentes usos dos 

recursos presentes no território. No que se refere ao caso estudado aqui, vê-se que, para 

os Kaingang, este "uso"
43

 vincula-se a uma socialização do grupo baseado em princípios 

de reciprocidade e coletividade, onde "o território é entendido como patrimônio 

necessário para a produção e reprodução que garante a sobrevivência da comunidade 

como um todo" (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p.25). Já para os defensores da área 

protegida, o objetivo, em tese, seria justamente o não uso humano do território para fins 

individuais e, muito menos, econômicos. Isto, porque se trataria de uma Unidade de 

Conservação de proteção integral
44

 e, neste caso, o uso, segundo a legislação vigente, só 

poderia ser "indireto" (no caso, visando pesquisa, lazer e educação ambiental). 

Segundo o geógrafo Rogério Haesbaert, ―o território numa perspectiva histórica 

pode ser visto de forma ampliada, generalizável a ponto de abranger toda a história 

humana – constituindo assim um de seus componentes ontológicos -, ou ser visto de 

                                                 
43

 O termo vai com aspas tendo em vista que a concepção de "uso" dos brancos não necessariamente se 

coaduna com a concepção dos Kaingang. 
44

 Como veremos com maior detalhamento mais adiante no trabalho. 
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forma bem mais restrita, relacionando-se apenas a determinados contextos" 

sociohistóricos (HAESBAERT, 2004, p.77). No entanto, as territorialidades envolvidas 

possuem continuidades e descontinuidades no tempo e no espaço. Neste caso, o autor 

cita Gilles Deleuze ao argumentar que a vida seria um constante movimento de 

desterritorialização e reterritorialização: ―não há território sem um vetor de saída do 

território, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo 

tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte‖ (HAESBAERT, 2004, p.99). 

Isso significaria dizer que se está sempre passando de um território para outro, 

abandonando territórios e fundando novos. Como a escala espacial e a temporalidade é 

que seriam distintas (HAESBAERT, 2004), não existiriam processos de 

desterritorialização dissociados de novas reterritorializações, o que levou Haesbaert 

(2004, p.29) a criticar a existência do que chamou de Mito da Desterritorialização:  

muito embora, a ação territorial do homem caminhe com sua própria 

evolução, a modificação vivenciada no mundo contemporâneo que, ao 

mesmo tempo em que amplia nossa condição e dinâmica territorial, produz 

uma realidade multifacetada e contraditória. A multiterritorialidade é a 

expressão que melhor define isso. A multiterritorialidade contemporânea 

envolve a presença de uma grande multiplicidade de territórios e sua 

articulação em forma de territórios–rede . 

Contudo, um contraponto a este ponto de vista pode ser encontrado em Zhouri e 

Laschefski (2010). Embora os autores concordem com Haesbaert sobre o fato de que "a 

desterritorialização não é um estado final e permanente de um processo" (2010, p.25), 

contrapõem-se a este ao ressaltar ser, nos casos de deslocamentos compulsórios de 

grupos subalternos (atingidos por barragens, por rodovias, pela duplicação de portos, 

por monocultivos de eucalipto, pela mineração de bauxita, pela extração de petróleo, 

por obras de urbanização destinadas a realização de grandes eventos como a Copa do 

Mundo ou, ainda, para a criação de uma unidades de conservação),  

questionável, portanto, a tese de Haesbaert (2007) de que a 

desterritorialização resultaria numa reterritorialização (...), pois se vislumbra, 

nestes casos, no máximo, uma nova territorialização forçada, que impõe uma 

mudança social profunda envolvendo também a transformação das relações 

dos grupos com seu novo 'meio ambiente'. (ZHOURI; LASCHEFSKI, 

2010, p.25) 

De todo modo, no caso aqui pesquisado, a situação ainda não se configurou 

numa deslocalização (seja do Parque, seja da Aldeia), mas, sim, permanece como 
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sobreposição de territorialidades distintas, as quais subentendem funcionalidades, usos e 

representações também diferenciadas (HEIDRICH, 2010, p.29).  

 

3.1.4 Habitus, sistema de arenas públicas e pacotes interpretativos 

 

Segundo Fuks (1998), a noção de sistema de arenas pública é utilizada enquanto 

abordagem que implica conceber a vida social e política como arena argumentativa, 

espaços estes que se sobrepõem e por onde órgãos e instituições governamentais e 

grupos organizados (ONGs, mídias, grupos ligados a igreja, empresas, laboratórios de 

pesquisa, associações, organizações de movimentos sociais, coletivos etc.) participam 

de um permanente processo de debate. Este último se dá a partir de diferentes esferas de 

atuação em que os grupos se distinguem em termos de visibilidade e se diferenciam em 

termos da capacidade de acionar, de forma assimétrica, seus respectivos capitais 

simbólicos, econômicos, políticos etc. (BOURDIEU, 1989). Nas palavras de Fucks 

(1998, p.89), 

todo esse processo seria sediado no ―sistema de arenas públicas‖ 

(HILGARTNER & BOSK, 1988) onde estão em curso as atividades 

reivindicatórias de grupos, o trabalho da mídia, a criação de novas leis, a 

divulgação de descobertas científicas, os litígios e a definição de políticas 

públicas. Nota-se, portanto, que o sistema de arenas públicas constitui-se, 

simultaneamente, em espaço de ação e de debate. Na dinâmica que envolve a 

complementaridade dessas duas dimensões, ocorre o processo de definição 

dos problemas sociais e dos temas emergentes e salientes. 

Além das grandes arenas argumentativas mais gerais (arenas jurídica, política, 

administrativa, científica, midiática, internet, ambientalista e indigenista), em torno da 

disputa pelo uso, apropriação e significado a ser conferido ao Morro do Osso, 

encontram-se outras cuja dimensão é mais restrita. Entre estas, conseguiu-se identificar 

as constituídas em torno: do Conselho Consultivo do Parque Natural Morro do Osso; do 

Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI); do Grupo Técnico (GT) instituído para 

realizar estudos de caracterização antropológica e ambiental da territorialidade 

Kaingang no Morro do Osso; da Funai; do Pacto das Sete Aldeias da Bacia do Guaíba 

(interna aos Kaingang); pelo Conselho da Aldeia Tupë pën (também interna aos 

Kaingang); dos pontos de comercialização de artesanato (os quais constituem um dos 

poucos espaços públicos em que os Kaingang se tornam visíveis à sociedade 
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envolvente); dos momentos chamados "Encontros dos Kujà"
45

; dos espaços que se 

abrem aos Kaingang devido às comemorações que ocorrem no "Dia do índio"; dos 

ambientes administrativos internos à SMAM (especialmente seus Departamentos, 

Divisões e Setores encarregados de gerenciar a gestão da área e seu entorno); da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI - criada recentemente); da Articulação 

Regional dos Povos Indígenas do Sul (Arpin-Sul); de espaços de discussão dentro da 

academia (NIT, LAE, DESMA, DAIB, GVC, MU, NESIN/ESP); da Associação dos 

Moradores do Sétimo Céu – AMSC; do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais - 

INGÁ; da Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários - 

AEPIM; dos espaços de discussão dentro do CIMI e do COMIM; da Secretaria 

Municipal de Educação (a qual, por exemplo, articula a ida de escolas para visitar a 

aldeia e a sede do parque); dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, do 

NPPPI/SMDHSU; da EMATER; de encontros em que ocorrem atividades de educação 

ambiental; de eventos como o Festival de Pandorgas, Passeio Ciclístico e Abraço ao 

Morro do Osso e das reuniões de trabalho na sede administrativa do parque; bem como 

em torno dos espaços de discussão pública que eventualmente se abrem em torno do 

Sistema Municipal de Unidades de Conservação (SMUC – criado recentemente).   

Como se pode notar, todos estes ambientes (mais ou menos públicos, mais ou 

menos restritos, mais ou menos amplos, mais ou menos locais) compõe os ―lugares‖ em 

que agentes, os mais variados, discutem e mobilizam argumentos relativos a questão da 

disputa pelo Morro do Osso. Obviamente, muitas destas arenas constituem-se e atuam 

também como agentes sociais, ou seja, se "para dentro" elas se caracterizam pela 

diversidade interna de posições (pois mesmo entre os Kaingang, nem todos, como 

muitos podem pensar, tem o mesmo ponto de vista), muitas vezes, quando atuam "para 

fora", tomam posições unificadas (ainda que traduzidas a partir de um ou mais porta-

vozes específicos). Em suma, um agente coletivo atuando em outras arenas mais 

amplas, se visto internamente, pode constituir também uma arena interpretativa e 

argumentativa, sendo que a menor arena será aquela em que só é possível identificar-se 

pessoas atuando individualmente sem estarem "representando" outras arenas. O que não 

quer dizer que estas, por serem menores, tenham menos poder, visto que, após ser 
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 Sobre estes, serão apresentados ao leitor mais adiante. 
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acordada uma dada decisão, seu ―poder de fogo‖ dependerá da força instituída, isto é, 

do seu reconhecimento social "para fora" do espaço onde foi tomada a mesma decisão.  

Para dar uma ideia genérica da diversidade de arenas–agentes mobilizadas, e que 

se mobilizam, em torno das questões/discussões relativas ao conflito no Morro do Osso 

- polarizado entre os Kaingang e o Parque Natural Morro do Osso - segue abaixo um 

primeiro esquema contendo as arenas-agentes e suas respectivas ligações com os dois 

polos em disputa (figura 7)
46

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Na figura 7 buscou-se ilustrar as arenas-agentes estatais na parte superior e as arenas-agentes ligadas a 

academia na parte inferior da ilustração e, mais ao centro, as demais - como o terceiro setor. Também 

cabe destacar que o desenho tenta retratar um momento específico no processo da disputa, não sendo esta 

situação inerte, e sim, sujeita as constantes mudanças de posições. Ou seja, esta foi apenas uma primeira 

―foto‖, tirada em um determinado momento (mais inicial) do processo investigativo da presente pesquisa. 
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Figura 7. Desenho esquemático das arenas-agentes envolvidas no debate sobre o conflito polarizado, entre os Kaingang da 

Aldeia Tupë pën e o PNMO, no Morro do Osso. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Mas a noção de sistemas de arenas públicas concebe o debate público como 

espaço específico de manifestação do conflito social em que certas questões (no 

presente estudo, o litígio estabelecido no Morro do Osso) são eleitas como socialmente 

mais relevantes que outras a ponto de ser elevadas ao nível da formação de uma 

―consciência crítica‖ sobre o assunto (HIGARTNER; BOSK, 1988). Indicativo desta 

elevada visibilidade e da dimensão do status que ganhou o presente conflito enquanto 

questão social na cidade de Porto Alegre pode ser visto não só nos depoimentos, textos 

científicos e documentos diversos, mas, sobretudo, a partir do seu impacto midiático, 

como exemplificam as diversas reportagens de jornal, muitos deles apresentados aqui 

neste trabalho. De fato, o conflito instaurado a partir de 2004 se tornou, enquanto 

questão socialmente construída, e ainda que localmente, ―um problema [que] existe 

Legenda: Instituições Estatais (CEPI – Conselho Estadual dos Povos Indígenas; CB – Corpo de Bombeiros; CPA – Comando de Policiamento Ambiental;
DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgotos; DEMHAB - Departamento Municipal de Habitação; EMATER - Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural; FUNAI – Fundação Nacional do Índio; IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; MPE –
Ministério Público Estadual; MPF - Ministério Público Federal; NPPPI – Núcleo de Políticas Públicas para os Povos Indígenas; SEMA/RS - Secretaria
Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul; SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena; SMAM – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
SMDHSU – Secretaria Municipal de Direitos Humano e Segurança Urbana; SMC - Secretaria Municipal de Cultura; SMED - Secretaria Municipal de
Educação; SME - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; SPM – Secretaria de Planejamento Municipal); entidades ligadas a universidades (DESMA -
Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica; DAIB – Diretório Acadêmico Independente da Biologia; GVC – Grupo
Viveiros Comunitários; IB – Instituto de Biociências; LAE - Laboratório de Arqueologia e Etnologia; MU – Programa Macacos Urbanos; NIT – Núcleo de
Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais; NESIN – Núcleo de Educação em Saúde das Populações Indígenas e Negra - da Escola de Saúde
Pública (Escola de Saúde Pública).Organizações Não-Governamentais (AABB - Associação Atlética Banco do Brasil; ACZS - Associação de Ciclistas da
Zona Sul; AEPIM - Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários; AMOSS - Associação de Defesa do Morro do Osso; AMSC -
Associação dos Moradores do Sétimo Céu; ARPIN-Sul - Articulação dos Povos Indígenas do Sul; CIMI - Conselho Indigenista Missionário; COMIN -
Conselho de Missão entre os Índios; INGÁ – Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais; ONG Caminhadores).
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principalmente em termos de como está definido e concebido na sociedade‖
47

 

(HIGARTNER; BOSK, 1988, p.4).  

Neste caso, recursos argumentativos (que constituem o poder tático de 

convencimento de um agente) são acionados em associação com um repertório de ações 

(as quais se traduzem em atividades práticas para além do discurso), ambos também 

instrumentos próprios desse tipo de disputa (FUKS, 1998). Pelas arenas circulam não só 

os agentes ligados direta ou indiretamente ao confronto, mas também assuntos, ideias, 

teses, antíteses, argumentos e contra-argumentos, os quais interagem e são 

―bricoleados‖ dentro do jogo sócio-político. A arena supõe, ainda, uma consciência 

relativa de parte a parte acerca dos afrontamentos entre os agentes, os quais veem nestes 

espaços de (des)encontro a possibilidade de dar visibilidade as suas ações, demandas, 

pontos de vista e discursos. Em síntese, uma arena é um lugar de confrontações 

argumentativas, mas também de lutas simbólicas entre agentes em interação ao redor de 

algo que, ao mesmo tempo, os une e os separa (no caso aqui estudado, um território 

chamado Morro do Osso). 

Na intenção de elaborar e tornar operacional uma perspectiva argumentativa no 

estudo dos fenômenos de conflitos sociais, autores trabalhando em disciplinas distintas, 

vêm recorrendo a diversos conceitos, tais como "idiomas retóricos" e "repertórios 

discursivos", entre outros. Dentre estes, destaca-se o conceito de "pacote interpretativo" 

utilizado por Fuks como recurso analítico — ―é especialmente adequado para explicar a 

dinâmica por meio da qual se organiza e evolui o debate público em torno de um 

determinado assunto‖ (FUKS, 1998, p.90). 

O que o autor denomina ―pacote interpretativo‖ nada mais é do que uma ampla 

matriz fornecedora de recursos retóricos para elaboração de relatos e versões a respeito 

de eventos significativos. Fuks (2001, p.125) afirma que tais pacotes são ―organizados a 

partir de um universo constituído por idéias-chave, metáforas, frases de efeito e 

referências a princípios morais, [...] [servindo] como guias gerais de como pensar e o 

que fazer a respeito de um assunto público‖. Mas, além de interpretativos, estes pacotes 

acabam também possuindo um caráter argumentativo, pois não só significam e 
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 Sobre este caráter local, segundo Fuks (1998, p.92), o debate público em torno de questões e conflitos 

ambientais ―não é apenas resultado de uma universalidade conceitualmente deduzida, mas depende, 

igualmente, de disputas localizadas que, em condições ideais, envolvendo uma participação socialmente 

difusa, apontam para uma universalidade socialmente construída‖. 
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ressignificam eventos, fatos e versões anteriores, mas também apresentam aos demais 

agentes um feixe de argumentações referentes a um ―estoque retórico‖ de onde são 

mobilizadas declarações visando defender um ponto de vista no jogo. Nas palavras de 

Fuks (1998, p.95-96): 

as versões a respeito de um determinado assunto público elaboradas no 

contexto de disputas localizadas são alimentadas por 'pacotes interpretativos', 

os quais fornecem amplos repertórios de recursos argumentativos para a 

elaboração de 'relatos'
48

 a respeito de eventos significativos. Organizados a 

partir de um universo constituído por idéias-chave, metáforas, frases de efeito 

e referências a princípios morais, os pacotes interpretativos servem como 

guias gerais de como pensar e o que fazer a respeito do assunto em questão.  

Por outro lado, isso se dará a partir do elo existente entre a esfera de interações 

mais localizadas, permeadas por um conjunto de argumentos, e a dinâmica mais ampla 

do debate público. A própria ideia de um ―sistema de arenas públicas‖ sugere que "ação 

e debate públicos" só se manifestam na medida em que ocorrem em arenas específicas, 

as quais estão relacionalmente conectadas e atuam umas sobre as outras dos mais 

diversos modos e nas mais variadas esferas.  

Mas não são apenas as escalas micro e macro que se articulam na dinâmica que 

configura o debate. Também ―o passado e o presente tendem a aproximar-se no sentido 

de que o passado constitui o ‗laboratório‘ onde é gerado o ‗repertório cultural‘ ao qual 

recorremos, no presente, ao atribuirmos sentido aos assuntos públicos‖ (FUKS, 1998; 

p.96). No caso do Morro do Osso, isso ficou evidente, por exemplo, quando da alusão a 

presença ou não pretérita dos Kaingang na área em litígio, momento em que o passado é 

acionado (por exemplo, existência ou não de um cemitério indígena no local) para 

desconstruir um argumento presente. Além disso, como categorias, valores, argumentos 

e ações formulados a partir da controvérsia pública emergente associam-se a um 

repertório discursivo historicamente consolidado, ambos os "lados" irão mobilizar 

argumentos a partir de seus próprios referenciais cosmológico. Como se verá mais 

adiante, tanto defensores e responsáveis pelo parque como os Kaingang e seus aliados 
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 Os termos "relato", "versão" e "pacote interpretativo" encontram-se em um mesmo território semântico: 

são recursos analíticos que permitem identificar a dimensão argumentativa do discurso. Enquanto o termo 

"relato" apóia-se na "materialidade" do ato de enunciação (comunicação oral, artigo de jornal etc.), a 

"versão" salienta a sua direção, a compreensão da realidade veiculada por ele. Já o "pacote interpretativo" 

apresenta-se como esquema argumentativo matricial, onde se encontra o conjunto de recursos 

argumentativos a partir do qual a "versão" e o "relato" são elaborados. Nesse sentido, os pacotes 

interpretativos que se referem a um determinado assunto constituem o repertório de recursos públicos 

disponíveis para a organização do discurso a seu respeito (FUKS, 1998, p.108). 
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elaboram discursos e práticas tendo por trás de si todo um imaginário de militância 

combativa ligado, num caso, a história dos movimentos ambientalistas e, noutro, dos 

movimentos indígenas. 

Como parte "incorporada" deste passado, os distintos agentes em conflito agem a 

partir de seus respectivos habitus, como nos propõe Bourdieu (1996, p.42), uma 

―espécie de senso prático do que se deve fazer em dada situação‖. Sobre este conceito, o 

autor (1996, p.158) define-o como a ―estrutura estruturada e estruturante" que "engaja, 

nas práticas e nas ideias, esquemas práticos de construção oriundos da incorporação de 

estruturas sociais oriundas, elas próprias, do trabalho histórico de gerações sucessivas‖ 

(BOURDIEU, 1996, p.158). Uma das funções da noção de habitus - "esse princípio 

gerador e unificador que retraduz características intrínsecas e relacionais de uma 

posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de escolhas‖ 

(BOURDIEU, 1996, p.21-22) - é dar conta da unidade de estilo que vincula as práticas e 

os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes.  

Em suma, habitus representaria aqueles modus operandi dos agentes, o qual 

encontra-se "baseado em conhecimentos adquiridos-incorporados que tenderiam a 

direcionar ações e percepções dos agentes, bem como explicitar regras tácitas seguidas 

pelos que desejam ser ouvidos como debatedores legítimos" (GERHARDT, 2008, p.23). 

No caso dos agentes envolvidos com a disputa pelo Morro do Osso, como se tratam de 

personagens cujas alteridades, trajetórias e lugares sociais são bastante heterogêneos, 

estes guiarão seus "sensos práticos" a partir de habitus também muito diferenciados. No 

conflito aqui em questão, no que se refere aos diversos agentes que participam das 

arenas aqui já citadas, é fácil verificar esta distância quando se pensa no modo de agir, 

nas "práticas distintas e distintivas" e "princípios de visão e divisão" de um funcionário 

(não ambientalista) da SMAM, do diretor do parque, de um membro de uma ONG 

ambientalista, de um antropólogo envolvido com o laudo antropológico em curso ou de 

um kujá Kaingang. Mas também não é difícil se perceber que, postos em ação, tais 

habitus gerarão, no mínimo, um ambiente de desconforto ou de ruído nada harmônico. 

Por outro lado, arenas públicas constituem espaços sociais nos quais grupos 

heterogêneos (como, por exemplo, índios e não índios) se afrontam e se enfrentam 
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movidos por interesses
49

 distintos, sendo estes agentes dotados de poderes ("capitais 

sociais"
50

) distribuídos de forma desigual (CARDOSO, 2006). De acordo com Bourdieu 

(2007), os agentes sociais estariam em constante busca pela legitimação de seus pontos 

de vista e desenvolvendo diversas estratégias
51

 para legitimá-los perante os demais. No 

caso das disputas travadas pelos agentes, por trás delas está o esforço de cada um em 

fixar e instituir, frente aos outros, sua visão de mundo como correta impondo sua 

própria realidade social como sendo a única possível. Neste caso, a legitimidade 

alcançada dentro de um processo de convencimento e persuasão não depende somente 

do caráter de ―verdade‖ (objetiva, demonstrável) dos enunciados, mas, sobretudo, da 

posição social ocupada a qual confere, de antemão, reconhecimento público e 

fidedignidade às versões (discursos) e práticas (ações). 

Mas, então, o que uniria ou aproximaria estes agentes tão distintos? Bourdieu 

(1996) indica, nestes casos, que, em torno de uma controvérsia, é preciso que os 

contendores dominem o "sentido do jogo" (o sentido da controvérsia, do conflito, da 

disputa), o aceitem e nele se engajem de modo a não mais questionar este mesmo 

sentido (como se a disputa, o conflito, a controvérsia, por si só, valessem a pena). Em 

torno disso surgem então as ―oposições obrigatórias‖, antagonismos discursivos (muitos 

deles explicitados no capítulo seis) que ―unem os que se opõem, uma vez que é 

necessário ter um comum, o admiti-los para tornar possível a oposição a seu respeito‖ 

(BOURDIEU, 1998, p.85). 

Sendo assim, os agentes sociais que têm o "sentido do jogo", que incorporam 

uma cadeia de esquemas práticos de percepção e de apreciação que funcionam, seja 

como instrumentos de construção da realidade, seja como princípios de visão e de 
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 Segundo Bourdieu (2004), interesse seria a condição básica para o funcionamento da arena pública, 

pois é ele que estimula os agentes à concorrerem, rivalizarem, competirem, enfim, disputarem: ―o 

interesse assim definido é produto de uma determinada categoria de condições sociais: construção 

histórica, ele só pode ser conhecido mediante o conhecimento histórico, ex post, empiricamente, e não 

deduzido a priori de uma natureza trans-histórica‖. 
50

 Conforme Gerhardt, (2002, p.43) capital social, para o autor, indicaria as "funções de poder, relações 

sociais que aumentam a habilidade de um agente para atingir seus interesses. As posições sociais e a 

divisão de recursos econômicos, culturais e sociais são legitimadas em geral com a ajuda de capital 

simbólico. Ou seja, nesta perspectiva, capital social se torna um recurso dentro das lutas sociais travadas 

em arenas sociais diferentes ou 'campos', como propõe Bourdieu (1980)". 
51

 Novamente, conforme Bourdieu (2004, p.54), ―a noção de estratégia é o instrumento de uma ruptura 

com o ponto de vista objetivista e com a ação sem agente, suposta pelo estruturalismo (que recorre por 

exemplo à noção de inconsciente) [...]. Ela é produto do sentido prático‖. Neste caso, estratégias devem 

ser entendidas como ações práticas orientadas pelo estímulo de uma dada conjuntura histórica. A 

inconsciência (da prática), neste caso, se refere à tendência a se ajustar às necessidades impostas por uma 

configuração social específica. 
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divisão do universo no qual eles se movem, não têm necessidade de colocar como fins 

os objetivos de sua prática. Eles não são como sujeitos diante de um objeto, visto 

estarem envolvidos em seus afazeres: eles estão presentes no por vir, correlato imediato 

da prática que não é posto como objeto do pensar, como possível visado em um projeto, 

mas inscrito no presente do jogo. Conforme Bourdieu ―Ter o sentido do jogo é ter o 

jogo na pele; é perceber no estado prático o futuro do jogo; é ter o senso histórico do 

jogo‖ (BOURDIEU, 1996, p.144).  

Ao final, jogar o jogo, participar de uma disputa ou estar em conflito com outro 

leva a constituição, entre os agentes e o mundo social, de uma relação de cumplicidade 

infraconsciente e infralinguística em que estes acionam constantemente em sua prática 

teses que não são explicitadas como tais. Assim, ao dominar o sentido do jogo, os 

jogadores (o funcionário, o administrador, o Kujá, o ONGueiro, o antropólogo), embora 

com poderes desigualmente distribuídos, tendo interiorizado profundamente as 

regularidades que o constituem, fazem o que fazem no momento em que é preciso fazê-

lo, sem ter a necessidade de colocar explicitamente como finalidade o que se deve fazer.  

Quanto ao conceito de "campo", também proposto por Bourdieu, este, em última 

instância, se aproximaria, no caso do pensamento de Fuks, de uma grande "arena 

pública" (ainda que, para o primeiro, esta seria mais do que "interpretativa-

argumentativa", visto seu viés estruturalista)
52

. Porém, para os fins deste trabalho, se 

parte do pressuposto de que a constituição desta grande arena de disputas (que engloba 

arenas mais restritas e é transpassada por outras mais amplas) formada em torno da 

apropriação, uso e significação do território Morro do Osso, embora fragmentada, 

mantém ―relativa autonomia‖. Contudo, ao assumir que a elaboração argumentativa 

ocorre em um contexto configurado pela dinâmica social local e pela presença de 

determinados recursos culturais, levar em conta o contexto específico onde se 

materializa o conflito (por exemplo, como no caso da ida do Secretário do Meio 

Ambiente de Porto Alegre à Aldeia Kaingang e no que isso resultou
53

) é condição 

básica para se analisar ações tomadas e pontos de vista externados pelos agentes.  

                                                 
52

 Segundo Carvalho (2001, p.19), para Bourdieu (1989) "a noção de campo social evoca um espaço 

relativamente autônomo de relações sociais historicamente situadas, que produz um certo conjunto de 

valores, uma ética, traços identitários de um sujeito ideal, naturaliza certos modos de ver e se comportar 

que põem em ação as regras do jogo do campo". 
53

 Como será visto no último capítulo, este evento, que resultou, literalmente, em combate físico, só pode 

ser compreendido quando se tem acesso às diversas versões sobre o fato ocorrido. 
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A aproximação entre eles na arena do conflito se dá em função da identificação 

de ideias, o que permite a formação de alianças, mas também ocorre a partir de 

divergências existentes no interior de grupos tidos como homogêneos (BINKOWISK, 

2009, p.144). Embora os polos extremos em disputa estejam representados 

fundamentalmente, de um lado, pelos responsáveis pelo Parque (PNMO) e suas 

instituições responsáveis (SMAM e PMPA) e, de outro, pelos Kaingang da Aldeia Tupë 

pën, em torno destes constitui-se uma linha (―imaginária‖) em que diversos outros 

grupos e/ou agentes também irão se posicionar de acordo com uma conjuntura geral, 

mas também em momentos específicos. Deste modo, eventuais divisões de "posição" e 

pontos de vista entre os agentes seriam, também elas, constituidoras e constituintes de 

um espaço argumentativo comum, visto representarem distintas ―forças‖ dentro do 

referido ―campo‖. 

Por outro lado, no caso destes últimos, ainda que não estejam 24 horas 

mobilizados, esta possibilidade permanece latente, sendo que algum evento (contingente 

ou premeditado) poderá fazê-los vir à tona, agir, se pronunciar, divergir ou convergir 

entre eles ou com um dos dois lados em questão. Afinal, o conflito não precisa estar 

"quente" a todo momento, pois o que importa é que o senso comum – ―onde os atores 

vão buscar os recursos para os debates do presente‖ – constitui-se como depósito do 

conjunto de controvérsias sociais do passado (FUKS, 2000
54

 apud FLEURY, 2008, 

p.65). 

Na divisão ou fronteira imaginária que separa ambos os lados beligerantes e que 

representam os dois polos ideais do conflito, os demais agentes se encontram dentro da 

arena do conflito em um continuum relativamente fluido (para alguns mais, para outros 

menos). Neste sentido, posições tomadas e pontos de vista sobre questões específicas 

dependerão do próprio processo, ou melhor, da dinâmica histórica caracterizada pelo 

encadeamento de fatos, eventos e acontecimentos ocorridos em torno do litígio. O que, 

desde já, implica relativizar, ainda que minimamente, oposições e alianças vigentes num 

dado momento, pois, eventualmente, alguns poderão, mais adiante, mudar os arranjos e 

(des)acordos estabelecidos dentro da arena.  

                                                 
54 FUKS, M. Definição de agenda, debate público e problemas sociais: uma perspectiva argumentativa da 

dinâmica do conflito social. In: XXIV ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS (Anais). Petrópolis, RJ. 

2000. 
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3.1.5 Breve analogia didática: outsiders e estabelecidos  

 

Já de antemão se antecipa que não se pretende usar neste trabalho todo o 

arcabouço teórico e mesmo conceitual adotado por Norbert Elias e John Scotson (2000) 

em seu estudo sobre as relações sociais que imperavam, na década de 1950, na pequena 

Winston Parva – cidade de nome fictício - no centro-sul da Inglaterra, em que dois 

grupos sociais, vivendo em "bairros" distintos, estabeleciam entre eles relações sociais 

assimétricas rivalizando-se mutuamente. Portanto, não serão adotados nesta dissertação, 

como recursos analíticos, noções como "figuração", "configuração", "estigma", 

"fofoca".  

A menção à pesquisa realizada por Elias e Scotson e a distinção entre outsiders e 

estabelecidos se deu aqui apenas como recurso didático relacionado ao fato de que foi 

possível identificar vários pontos em comum entre estes dois estudos de caso os quais 

serão eventualmente destacados no decorrer do trabalho. De fato, se trata muito mais de 

usar a analogia como forma de ajudar a pensar e descrever uma situação de conflito 

partindo do olhar para outra realidade que, embora possua certas semelhanças, é 

bastante distinta. No caso, se trata de realçar ambas para compreender o tipo de relação 

estabelecida pelos dois principais protagonistas do conflito em torno do Morro do Osso. 

Em primeiro lugar, nestes dois estudos (ambos de caráter etnográfico) se está 

diante de dois grupos sociais que, embora tenham, na relação que estabelecem, poderes 

diferenciados (e por esta razão um deles é outsider e outro estabelecido), encontram-se 

subordinados num contexto social mais amplo. Afinal, da mesma forma que, no caso de 

Elias e Scotson, se tratavam de operários pobres, tanto ambientalistas e defensores do 

parque, de um lado, e os Kaingang e seus aliados, do outro, não poderiam ser vistos 

como constituindo parte do poder dominante dentro da atual conjuntura que vive a 

sociedade brasileira
55

. Portanto, a assimetria, em ambas as situações, é conjuntural e não 

estrutural (o que, por sua vez, reforça a opção por trabalhar com arenas sobrepostas e 

não apenas com a noção de "campo social"). 

Outra associação entre o estudo de Elias e Scotson (2000) e o conflito que aqui 

se apresenta refere-se a dinâmica que caracteriza, no tempo, a mudança de status ou de 

                                                 
55

 Outra analogia possível seria em relação ao (des)encontro que ocorre normalmente entre posseiros ou 

migrantes expulsos pelas frentes de expansão capitalistas e povos indígenas que originalmente vivia 

nestas áreas. 
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posição dos grupos envolvidos. Em Winston Parva, até antes da chegada dos novos 

operários, haviam dois bairros distintos: a "zona 1", onde viviam pessoas de classe 

média; e a "zona 2" (chamada pelos locais de "aldeia"), na sua maioria constituída por 

operários. Como se pode notar, neste caso os outsiders da localidade eram as pessoas 

que viviam na zona 2. Contudo, com a instalação da "zona 3" (que ficou conhecido 

como "loteamento") anos mais tarde e a chegada de outros trabalhadores pobres, esta 

relação se modificou, passando os operários mais antigos a serem os estabelecidos em 

relação aos novos moradores, os quais passaram a ser vistos e estigmatizados como 

outsiders. 

Ora, no caso do Morro do Osso ocorre algo parecido, pois se trata também de 

uma disputa por realçar e fixar, no imaginário coletivo, quem seria "de fora". Como se 

verá, até 1994 - ano de criação do Parque Natural Morro do Osso -, aqueles que lutavam 

pela preservação do morro é que eram os outsiders, em relação à especulação 

imobiliária e pedreiras que lá atuavam (neste caso, os estabelecidos). Contudo, como 

também será visto, esta situação se modificou a partir do processo de institucionalização 

do parque, fazendo com que, quando da chegada dos novos moradores da área, os 

Kaingang, em 2004, esta relação se invertesse. A partir daí estes últimos é que 

passariam a ser os outsiders e os responsáveis pelo parque os estabelecidos. 

Portanto, tal como em Winston Parva, a condição de antiguidade ou não faz 

parte dos argumentos que circulam nas diferentes arenas públicas constituídas em torno 

do conflito que então se instalou. Mas, no caso em questão, diferentemente de Winston 

Parva, esta mesma antiguidade, como já comentado, é também acionada pelos 

Kaingang, visto estes contra-argumentarem utilizando-se da referência a sua 

ancestralidade territorial (afinal, como comentou um índio com quem se conversou, 

"todo lugar é lugar dos índios"). Neste caso, entram em cena os aliados antropólogos, os 

quais poderão ou não legitimar (via laudo antropológico) este caráter ancestral. Em 

suma, trata-se de uma disputa, ainda em curso, por dizer quem, de fato, seria "de fora" e 

quem seria "de dentro". 

Uma terceira analogia se dá quando vemos que, da mesma forma que a 

rivalidade instaurada entre os moradores das Zona 1 e 2, também no Morro do Osso os 

Kaingang - que (ao menos na história de curta duração), chegaram depois - passaram a 

ser atacados (de modo distinto, é verdade, pois isto ocorre não apenas oralmente, mas 



76 

 

ainda assim atacados) pelos responsáveis do parque e, claro, a revidar a estes ataques a 

sua maneira (também não apenas oralmente). A diferença, neste caso, é que o "arsenal 

de superioridade grupal" (ELIAS; SCOTSON, 2000), de parte a parte, não se dá apenas 

via estigmatização depreciativa verbal (em que a "fofoca" mútua é um dos principais 

veículos)
56

, mas também a partir de mecanismos de autoridade (conferidos, por 

exemplo, pelo fato de ser diretor do parque ou cacique da Aldeia) e, principalmente, 

pelo grau de legitimidade e reconhecimento externos ao território em disputa.  

Neste último caso, a depreciação do outro se dá, entre outras arenas, dentro do 

aparato administrativo oficial, dos Encontros de Kujá ou dos espaços constituídos em 

torno do poder judiciário. De toda forma, como, nos dois casos, há um acesso 

diferencial ao poder, isto proporciona ao grupo estabelecido a construção de uma 

imagem ("para fora") e de uma auto-imagem de superioridade em relação aos Kaingang. 

Além disso, a mesma diferença de poder associada ao aparato de vigilância oficial 

facilita o acesso de pessoas externas ao grupo estabelecido (via eventos realizados na 

sede do parque, programas de educação ambiental, atividades de lazer etc.) e, ao mesmo 

tempo, dificulta o acesso aos outsiders que, embora vivendo dentro no parque, são 

constantemente vigiados e cuja aldeia e mesmo eles próprios permanecem quase 

invisíveis para a população em geral. 

Contudo, aqui há uma diferença básica entre os dois casos e que repercutirá 

diretamente sobre as ações adotadas por ambas as partes, mas que, no entanto, ajuda 

justamente a entender a especificidade do conflito em questão. Segundo Elias e Scotson 

(2000), os dois grupos sociais em Winston Parva, a não ser pelo tempo de moradia e 

pelo tipo de atitude frente ao outro, não se distinguiam em termos étnicos, religiosos, 

míticos, de renda e de classe social.  

Ora, no caso do Morro do Osso se passa exatamente o contrário, tendo os dois 

principais envolvidos justamente tais diferenças um em relação ao outro. Diferente dos 

operários da Zona 3, que, por terem vindo de lugares muito diferentes, eram estranhos 

não só aos olhos dos que lá já estavam, mas entre eles mesmos, os Kaingang possuem 

                                                 
56

 Mas até mesmo esta última faz parte das armas disponíveis, visto que comentar, em diferentes 

situações, coloquiais ou não, algo sobre o conflito em questão tendo como objetivo falar sobre o que o 

outro faz ou representa não deixa de ser uma espécie de "fofoca". De fato, como será visto no sexto 

capítulo, durante o trabalho de campo foi possível perceber que também os Kaingang, entre eles ou 

quando estão juntos com aliados, se utilizam da estigmatização dos brancos e mesmo da "fofoca" tal qual 

estes últimos para desqualificar os representantes e defensores do parque, embora, claro, neste caso o 

efeito de tais recursos seja menor "para fora" destas arenas. 
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uma forte coesão social (muito maior, aliás, do que os defensores do parque). Mas tal 

distinção é relevante na medida em que ajuda a entender a forte resistência Kaingang (o 

que não era o caso dos moradores da Zona 3) às investidas do poder instituído, no caso, 

a Prefeitura de Porto Alegre, na medida em que seus laços de parentesco seculares (os 

quais também inexistiam na Zona 3) confere grande poder de articulação e mobilização 

coletiva.  

Além disso, as diferenças étnicas, religiosas, sociais e econômicas entre ambos 

os grupos ajudam a compreender, tal como os estabelecidos e outsiders de Elias e 

Scotson, o porquê dos Kaingang e responsáveis pelo parque se definirem numa relação 

de negação mútua, estando ao mesmo tempo juntos (no mesmo território), mas 

separados identitária, afetiva e socialmente. Ao contrário de Winston Parva, às 

diferenças relacionadas à antiguidade na área juntam-se a estas outras diferenças, 

constituindo um quadro de alteridade tal que terminou por estabelecer, desde o 

princípio, com a ocupação, um ambiente beligerante permanente e uma barreira afetiva 

que inviabiliza a aproximação, a troca e o conhecimento mútuos. 

Por fim, uma última diferença, que será vista mais de perto no capítulo seis, é 

que os moradores dos dois bairros de Winston Parva não estavam lutando pelo território 

um do outro, o que é o caso do Morro do Osso. Os operários da Zona 2 não estavam 

interessadas em expulsar as pessoas que viviam na Zona 1 e vice-versa. Porém, ainda 

assim, ao se olhar para a conformação dos dois "quartéis-generais" instalados no Morro 

do Osso (a Aldeia Topë pën e a Sede Administrativa do Parque), vê-se que ambos 

tendem a circular por lugares bem demarcados cujas cercanias são, ao menos, evitadas 

tanto pelos Kaingang como pelos ―brancos do parque‖; e quando frequentados, aqueles 

que por eles passarem correm o risco de sofrerem as consequências, visto ser grande as 

chances de se deparar com aqueles que as ―defendem‖ (sobretudo, quanto mais perto da 

área destes dois quartéis-generais
 57

).  

 

                                                 
57 A associação ao termo quartel se faz pertinente, pois, embora com outros nomes e funções, também 

nestas duas "fortificações" (aldeia e sede) estão o "comandante", seu "estado-maior" e os "elementos da 

tropa que lhe prestam apoio no exercício de suas funções". O que pode ser refletido através da fábula de 

Esopo (―O cabrito, a casa e o lobo‖), em que: Um cabrito que estava dentro de uma casa viu um lobo 

passar, e começou a gozar dele. O lobo respondeu: Pobre tolo, não é você que me insulta, é essa casa 

que o protege! 
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3.2 Sobre os aspectos metodológicos e operacionais 

Universo da mais pura pesquisa é um campo como outro 

qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas 

lutas, estratégias, interesses e lucros.                          

Pierre Bourdieu (1983, p.123) 

  

3.2.1 Por uma etnografia multissituada/multiator do conflito socioambiental 

 

Como levar adiante uma pesquisa quando os ―nativos‖ não pertencem apenas a 

um grupo bem definido, mas, sim, a universos sociais e culturais muito distintos e cuja 

interação tende a se dar sob um ambiente de forte beligerância e alteridade? Ao colocar 

o conflito em torno do Morro do Osso - polarizado entre Kaingang e Prefeitura - no 

centro da investigação (e não o universo social por onde transitam apenas um dos 

protagonistas), optou-se por assumir uma postura que, ao mesmo tempo, é de 

aproximação e distanciamento. Como se tratam de dois grupos sociais muito distintos e 

distantes, tal procedimento implicou na necessidade de procurar se inserir nos diferentes 

lugares sociais e universos culturais por eles ocupados também de um modo 

diferenciado, mas, sobretudo, atento às consequências de se estar "conversando com o 

inimigo" do outro. Afinal, tal como para Gerhardt (2008, p.52), também aqui se está 

"diante de um debate em que se é constantemente chamado pelo outro a 'tomar partido' 

e a explicitar sua 'posição'". No exercício de interlocução que então se deu, embora se 

tenha buscado manter um transito minimamente dialógico com esses agentes diversos e 

disputantes, não seria possível negar que, no presente caso, tanto não "tomar partido" 

como tomá-lo constituem duas alternativas, no mínimo, bastante problemáticas e 

arriscadas. 

Deste modo, optou-se por adotar uma postura multissituada ("multisited 

ethnography") - termo cunhado pelo antropólogo George Marcus (1995) - e por uma 

etnografia multiator (LITTLE, 2006). Ambas se referem a trabalhos e etnografias que 

focam em mais de um sítio e, por conseguinte, em mais de um grupo, sendo construídos 

à medida em que se dão os deslocamentos do etnógrafo em campo. Neste caso, o modus 

operandi passa cada dia a se intensificar cada vez mais devido ao acumulo de vivências 

junto aos distintos grupos e agentes com quem se relaciona. Sendo assim, a etnografia 

multissituada se distingue das etnografias mais tradicionais, nas quais o etnógrafo passa 
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um longo período em uma determinada comunidade para então retornar e redigir os 

resultados de sua pesquisa sobre esse grupo específico. Conforme Marcus (1995, 

p.112), "in practice, multi-sited fieldwork is thus always conducted with a keen 

awareness of being within the landscape, and as the landscape changes across sites, the 

identity of the ethnographer requires renegotiation"
58

. 

Marcus argumenta que parte do etnógrafo construir a capacidade de manter uma 

certa maleabilidade comportamental de acordo com o meio em que transita no seu 

empenho etnográfico multissituado (―renegociando sua identidade conforme o meio‖). 

Neste caso, se trata aqui de um ―ativismo de adequabilidades‖ - o que não quer dizer 

subjetivismo e nem neutralidade – e sim á uma circunstância estratégica específica, 

contextual, de modo que seja possível adentrar e atender a cada possibilidade de ―ser 

presente‖ nos diversos espaços sociais por onde o pesquisador deva transitar. Sobre a 

perspectiva da etnografia multissituada, as antropólogas argentinas Morita Carrasco e 

Beatríz Kalinsky acrescentam ainda que é permitido ao pesquisador 

―tomar partido, pero no necessariamente en una línea prefijada; por el 

contrário [este procedimento] nos remete de lleno en el flujo de una dinámica 

social que es desordenada, fragmentada, confusa y cambiante. El efecto en 

nosotras es el desconcierto, pero sin embargo, en medio de lo que a veces 

sentimos como caos no podemos evitar contestar a la pregunta del otro‖. 

(BARRETTO FILHO, 2001, p.61)
59

.  

Obviamente, tal conduta não elimina o fato de que há, também aqui, um 

inconveniente moral inerente aos casos em que a experiência de campo se dá e é vivida 

"sob pressão de mundos que se aproximam, mas que nunca se alcançam" 

(GERHARDT, 2008, p.52). Segundo este último, neste caso "não se trata de averiguar 

em que medida somos 'hipócritas ou sinceros', 'desonestos ou honestos', 'autênticos ou 

auto-iludidos', mas, sim, da difícil tarefa de decidir o que levar em conta deste 

componente de 'ficção' (o que não é o mesmo que falsidade) gerado a partir do vínculo 

que se estabelece entre observador e observados" (GERHARDT, 2008, p.53). 

No entanto, há uma diferença básica entre o caso estudado por Gerhardt 

(disputas argumentativas entre pesquisadores sobre a questão das áreas protegidas) e o 

                                                 
58

 ―na prática, o trabalho de campo multi-situado é, portanto, sempre realizado com uma forte consciência 

de estar dentro da paisagem, e como a paisagem muda conforme o lugar, a identidade do etnógrafo exige 

renegociação‖ (Tradução nossa). 
59

 ―tomar partido, mas não necessariamente em uma linha pré-determinado; pelo contrário [este 

procedimento] nos remete diretamente ao fluxo de uma dinâmica social que é desordenada, fragmentada, 

confusa e metamórfica. O efeito sobre nós é um embaraçamento, mas, no entanto, no meio do que às 

vezes sentimos como caos não podemos deixar de responder à pergunta do outro‖ (Tradução nossa). 



80 

 

presente conflito, já que para o primeiro seus interlocutores, ainda que heterogêneos, 

pertenciam a um mesmo grupo social (eram todos pesquisadores), ou seja, havia entre 

eles maior simetria. O que não é o caso aqui estudado, visto que os Kaingang ocupam 

uma posição outsider em relação aos defensores e responsáveis pelo Parque Natural 

Morro do Osso, os quais, como será visto no terceiro capítulo, se tornaram 

estabelecidos a partir de 1994. Este fato, somado ao modo de vida diferenciado dos 

Kaingang (afinal, diferente dos responsáveis e defensores do PMNO, estes não só 

trabalham, mas vivem num mesmo lugar, no caso, a Aldeia Topë pën, localizada 

"dentro" do parque
60

) fez com que o tipo de interação e aproximação fosse também 

diferenciado.  

Contudo, ainda que se tenha construído uma maior proximidade com os 

interlocutores Kaingang, o centro da investigação permaneceu sendo sempre o conflito 

em si e, não, a descrição de um grupo ou grupos sociais específicos. Com isso, entre a 

sobreposição das territorialidades materializadas no PNMO e na Aldeia Tupë pën, se 

buscou perceber como ambas se desencontravam a partir do discurso e das ações destes 

dois grupos (estabelecidos e outsiders
61

), sendo que, neste caso, como propõe Little 

(2006, p.92), 

ao colocar o conflito em si como foco central da etnografia, e não um grupo 

social em particular, o etnógrafo é obrigado a identificar os distintos atores 

sociais e recursos ambientais envolvidos no conflito, analisar esses atores em 

interação entre si, com seu meio biofísico e com seu meio social e levantar as 

reivindicações de cada grupo e suas respectivas cotas de poder formal e 

informal. 

Dessa forma, migrante e adaptável, foi conduzida a atuação etnográfica: em um 

momento se estava em um extremo do Morro do Osso, dialogando com determinado 

posicionamento e tendo acesso a certo ponto de vista; já, noutro momento, ao atravessar 

o morro, estava em meio ao outro grupo com uma outra ―visão‖ e interesse bem distinto 

daquele anterior e, as vezes, não tão distintos. Da mesma forma, um dia depois se 

poderia já estar em uma repartição pública ou departamento da prefeitura municipal ou 

do poder Federal; algum tempo se encontrava freqüentando os corredores da UFRGS, 

dialogando com algum expert sobre determinado assunto de interesse da pesquisa; mais 

                                                 
60

 As aspas vão por conta do fato de que, do ponto de vista Kaingang, o parque é que estaria dentro da 

terra Kaingang. 
61

 Mais à frente discute-se, a partir das proposições feitas por Elias e Scotson (2000), o uso destas duas 

categorias para o caso aqui estudado. 
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alguns dias voltava-se ao morro para, noutro dia, estar em algum ponto de 

comercialização de artesanato indígena ou participando de algum evento político ou 

acadêmico; da mesma forma, se podia estar ao meio dia almoçando em um restaurante 

com algum interlocutor e, dali algumas horas, já estar num bar da cidade bebendo com 

um outro interlocutor cuja visão era oposta a daquele com o qual se havia almoçado. 

Antecipando o que será visto no item seguinte, nessas circunstâncias os registros de 

campo também foram construídos nesses distintos lugares: na rua, em meio ao mato, na 

Aldeia, na Sede, no ônibus, no laboratório de pesquisa, nos eventos, no bar, enfim, nos 

mais diversos locais por onde se percorreu ao longo da pesquisa, desde os mais formais 

até os mais informais.  

 Como se pode notar, durante a imersão no campo, esforçou-se em dialogar com 

os distintos agentes envolvidos visando se aproximar de seus respectivos pontos de 

vista. Portanto, não foi objetivo deste trabalho apontar culpados ou bandidos (―o mal, o 

errado‖) e vítimas e mocinhos (―o bem, o certo‖), mas, sim, visualizar os diferentes 

agentes e grupos envolvidos no conflito buscando, em um primeiro momento, 

identificar seus interesses e estratégias, assim como, suas relações, lógicas e 

territorialidades no Morro do Osso. Neste sentido,  

essas tarefas de pesquisa requerem que o etnógrafo ganhe acesso e estabeleça 

um diálogo com todos os principais atores sociais do conflito (isto é, tanto 

com os "bandidos" da história quanto os "mocinhos"). Para tanto, o etnógrafo 

precisa ter uma dose mínima de empatia com os atores sociais, mesmo 

aqueles de que não gosta pessoalmente (sejam eles garimpeiros, traficantes, 

fazendeiros, petroleiros, oligarcas, etc.), já que é quase impossível escrever 

boa etnografia sobre grupos que se detesta (LITTLE, 2006, p.93). 

 No presente trabalho, visto a dificuldade de acessar todos os agentes sociais 

envolvidos no conflito em torno do Morro do Osso e os distintos agentes que dele falam 

e por ele se interessam, estes foram parcialmente ouvidos. Devido ao tempo reduzido de 

realização da pesquisa, centrou-se na polarização do conflito entre os Kaingang da 

Aldeia Tupë pën e os responsáveis (atuais e passados) pelo PNMO. Assim, buscou-se 

centrar o olhar e o contato com os representantes desses dois grupos sociais em disputa, 

considerando-os como os principais atores envolvidos diretamente no conflito. 

Por fim, importante que se diga que se poderia ter optado por uma pesquisa mais 

ampla, no sentido de ter expandido mais intensamente o campo a outros agentes 
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também presentes (embora, por vezes, um tanto ―fantasmagóricos‖
62

). Mas, como o 

foco da dissertação está no litígio polarizado entre Parque e Aldeia - cujos 

"quartéis-generais", como se verá mais adiante, estão situados fisicamente em lados 

opostos no Morro do Osso -, decidiu-se por não dialogar diretamente com estes atores 

mais periféricos, tais como, por exemplo: proprietários de terras do Morro do Osso e 

moradores de áreas próximas a ele; empreendedores da construção civil; representantes 

do setor imobiliário; integrantes da associação de recicladores do Loteamento 

Cavalhada e moradores da vila Cidade de Deus e do condomínio Chapéu do Sol 

(localizados no entorno do Morro do Osso); visitantes eventuais que frequentam a área; 

representantes da Cúria Metropolitana (a qual possui uma grande área do morro) ou 

mesmo umbandistas e praticantes de religiões afro que ritualizam nas imediações do 

Parque. Contudo, embora se tenha mapeado esses diversos ―outros‖, que, de alguma 

maneira, orbitam ao redor do núcleo da contenda aqui em questão, não se privilegiou 

identificar seus representantes e, consequentemente, foram menores os esforços para 

ouvi-los especificamente, sendo realizadas apenas algumas observações através de 

incursões ao Morro e seus arredores
63

.  

 

3.2.2 Percurso metodológico e o trabalho de campo 

 
A teoria científica apresenta-se como um programa 

de percepção e de ação só revelado no trabalho 

empírico em que se realiza. 

Pierre Bourdieu  
 

 Na medida que foi ficando claro, ao longo da pesquisa, o recorte da 

investigação, tratou-se de compilar, sistematizar e analisar os diversos trabalhos já 

produzidos que, de alguma maneira, se relacionavam com o universo empírico. Tal 

pesquisa (baseada em dados secundários) não se restringiu ao universo acadêmico, nem 
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 Os atores sociais ―fantasmagóricos‖ (GIDDENS, 1990) são aqueles que não estão salientes, num 

primeiro olhar, no sítio do conflito, mas que exercem uma influência nele à distância (LITTLE, 2006). 

Podem também ser sinonimizados pelas expressões "rarefeitos", "marginais", "periféricos", 

"coadjuvantes", mas cabe lembrar que um agente ―fantasmagórico‖, em um determinado momento, pode 

vir a se tornar um agente ―principal‖ em um outro momento, exercendo centralidade explícita na arena 

conflitiva. 
63

 Já antecipando futuras pesquisas, certamente estas teriam muito a dizer caso fossem atrás destes ―outros 

olhares‖, os quais não irão constar com profundidade êmica no presente trabalho. 
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a uma clássica revisão bibliográfica, mas se estendeu à análise de variadas fontes de 

informações com diferentes formatos e provenientes de lugares muito distintos.  

 Assim, além de trabalhos científicos propriamente ditos (monografias, 

dissertações, teses, livros e artigos científicos), também foram compilados e analisados 

documentos oficiais de diferentes fontes (leis, decretos, laudos técnicos, planos de 

manejo e processos judiciais), documentos do acervo do PNMO (principalmente 

imagens, fotos, mapas, figuras e recortes de artigos de jornais), assim como outros 

materiais, tais como panfletos, cartilhas, reportagens de jornais, documentários e outros 

materiais audiovisuais contendo depoimentos, entrevistas e reportagens
64

.   

Ao longo da pesquisa, foram registradas imagens (via câmeras de vídeo e 

fotográfica) relacionadas ao trabalho de campo. Embora este material tenha sido 

organizado, compondo um acervo fotográfico e audiovisual para consulta, 

sistematização e análise do autor, como a ideia é não expor indevidamente as pessoas 

com quem se conviveu, seu resultado não foi incorporado à formatação final da 

dissertação.  

 Além disso, na procura por dados e informações relacionadas à pesquisa, muitos 

foram os dados encontrados através de pesquisas na internet. Utilizando palavras-chave 

relacionadas à temática em questão (entre outras, por exemplo: Morro do Osso, 

Kaingang, Parque Natural Morro do Osso), deparou-se com diversos vídeos, blogs, 

textos, fotos, mapas, figuras, reportagens e arquivos de áudio relacionados ao conflito, 

ao Morro do Osso, ao PNMO e aos Kaingang. Compondo um vasto banco de dados, 

este foi sendo consultado e sistematizado no decorrer da pesquisa, sendo, 

posteriormente, de fundamental importância no processo de descrição, análise e 

reflexão. 

 Em relação à coleta de dados primários, como já salientado na introdução, a 

imersão precedente realizada pelo pesquisador tanto na temática indígena 

especificamente referente aos Kaingang em Porto Alegre, como na temática ambiental 

durante o processo de formação acadêmica e estágio na SMAM, permitiu um primeiro 

entendimento e um pré-mapeamento daquilo que estava em jogo na disputa pelo Morro 
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 Sobre a produção fílmica cabe frisar que já existe uma produção sobre a territorialidade indígena e 

cotidiana na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Tais produções são concebidas através de parcerias dos 

indígenas com os não-indígenas, o que permite trazer à público e dar visibilidade às falas, práticas, 

perspectivas, demandas e atos de violência cometidos contra os primeiros. 



84 

 

do Osso. Como de início e antes mesmo de ter bem claro o recorte de pesquisa já se 

―perambulava‖ pelos espaços relacionados ao conflito, esta dupla vivência do 

pesquisador - bem como o diálogo inicial que se teve então com alguns agentes 

envolvidos - permitiu uma prévia identificação dos principais agentes e seus diferentes 

pontos de vista relacionados ao embate em questão.  

Ciente destes espaços à frequentar (e, de alguma maneira, já frequentados) e de 

posse de um mapeamento exploratório prévio dos agentes a serem interpelados, partiu-

se para o exercício mais apurado e metódico da práxis investigatória: o trabalho de 

campo propriamente dito. Porém, se, já imerso no campo, ficou mais fácil identificar 

quem era quem e suas respectivas cargas de poder, com o tempo foi-se, por um lado, 

percebendo a necessidade de contatar outros agentes indiretamente envolvidos (mas 

relevantes para a pesquisa) e, por outro, aprofundando relações com alguns 

interlocutores diretamente interessados no conflito.  

Para se ter ideia, sem levar em conta os principais protagonistas (os próprios 

Kaingang e os servidores do Parque), chegou-se num certo momento a compor uma 

lista de 47 pessoas de algum modo envolvidas com o conflito. Porém, devido ao escasso 

tempo de realização de um mestrado e por entender que seria demasiado dispersivo para 

os objetivos do trabalho (pois isso implicaria adentrar e acionar diversas esferas 

públicas e privadas), não se contatou com todas as pessoas que figuraram nesta lista. 

Além disso, a partir de certo momento, o chamado "ponto de saturação" dos discursos 

foi atingido, visto que os depoimentos já não apresentavam novos elementos, nem 

agregavam outras percepções que significassem pontos de vista ainda não observados. 

Deste modo, deu-se prioridade aos interlocutores mais atuantes na discussão polarizada 

entre os Kaingang e a Prefeitura, entre as 26 pessoas com os quais se estabeleceu um 

diálogo mais específico e dirigido ao tema em questão estão: administradores, 

funcionários e conselheiros do PNMO, lideranças Kaingang, pesquisadores, servidores 

públicos do município e do estado, moradores do entorno, agentes do Ministério 

Público e do terceiro setor.   

Porém, além das conversas e/ou entrevistas pessoais, também houve momentos 

coletivos nos quais se pôde estabelecer interlocução com estes mesmos e/ou com outros 

agentes envolvidos, mas aí em contextos mais amplos, nos quais a prerrogativa do 
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diálogo não esteve marcada por uma atuação e direcionamento intencional do 

pesquisador. Entre estes eventos coletivos destacam-se alguns, descritos abaixo.  

Em 2010: ―III Encontro de Kujà‖, também denominado ―Encontro da Medicina 

Tradicional Kaingang‖ (no qual se fez um denso registro audiovisual); ―I Fórum 

Internacional da Temática Indígena‖; reunião técnica "Áreas Prioritárias e Estratégicas 

de Conservação no Morro São Pedro"; ―II Congresso Latinoamericano de Etnobiologia 

e VIII Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia‖ (no qual apresentou-se o 

trabalho "Registro e Difusão do Curso de extensão: Reconhecimento e Valorização do 

Manejo Florestal, do Artesanato e da Cultura Kaingang na Grande Porto Alegre, RS" e, 

também, se pôde participar do mini-curso ―A importância do Etnobiólogo na 

demarcação de Terras Indígenas‖).  

Em 2011: "Seminário Questão Indígena no Memorial‖; ―V Seminário Povos 

Indígenas e o Estado‖; ―Cultura, Percepção e Ambiente: a contribuição de Tim Ingold 

para uma mudança de paradigma‖; ―Memórias e Patrimônios Culturais Indígenas nas 

Terras Baixas da América do Sul‖; ―Caminhos da História: o Rio Grande do Sul 

Contemporâneo - a questão indígena‖; ―V Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas 

e Inclusão Social‖ (ocorrido em Belém do Pará e no qual se apresentou, no GT "Povos 

Tradicionais e Indígenas em Áreas Protegidas", o trabalho "(Des)territorializ(ações) e 

Conflitos Socioambientais em Porto Alegre/RS: Aldeia Kaingang Topë pën ou Parque 

Natural Morro do Osso?"); neste último evento, também foi possível participar do 

Workshop "Gestão dos Recursos Naturais por Comunidades e Alternativas para 

Sustentabilidade de Unidades de Conservação‖.  

Por fim, em 2012, foi possível participar do seminário ―(Re)Pensando Coletivos 

Tradicionais na América Latina‖ e da Audiência Pública ―A situação dos Povos 

Indígenas no RS‖, ocorrida na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A 

participação nestes eventos foi importante no sentido de também tomar parte de 

momentos em que tanto representantes indígenas quanto agentes estatais e outros 

interessados se colocaram e se fizeram visíveis perante um público maior ao exporem 

suas ―perspectivas sócio-discursivas‖ relacionadas às respectivas matrizes cognitivas e 

seus ―pacotes interpretativos‖
65

. 
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 As ―perspectivas sócio-discursivas‖ são vistas enquanto ―cosmo-âncoras‖ referenciais, uma vez que são 

constituídas a partir dos elementos pertencentes às específicas cosmologias e visões de mundo, sendo 

encaradas como elementos de uma ancoragem que dota ―o mundo e as agências‖ de sentido. Estas cosmo-
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Para orientar e organizar o trabalho investigativo junto aos agentes envolvidos 

no embate, utilizou-se ferramentas e técnicas etnográficas como: observação 

participante, entrevistas abertas, entrevistas semiestruturadas e registros em diários de 

campo. No caso da observação participante (ou direta), adotou-se a postura indicada por 

Becker (1994), no sentido de que a presença do pesquisador e sua participação no 

cotidiano dos atores envolvidos a fim de realizar uma investigação científica não se 

resume a uma postura bancária, fixa e descompromissada. Mais do que "colher" dados, 

se tentou construir algum nível de envolvimento com as pessoas de modo a estabelecer 

aproximações e distanciamentos afetivos. Conforme Clifford Geertz se trata de estar 

desvendando o tom e a qualidade da vida cultural, o ethos e o habitus do grupo (1978 

apud
66

 Rocha; Eckert, 2008). Ou seja, estar junto nas situações ordinárias vividas como 

possibilidade interpretativa dos ditos e não ditos que se constituem como parte 

fundamental das aprendizagens de seu métier (Rocha; Eckert, 2008, p. 12). 

Diante de tal perspectiva, ao longo do ano de 2011 foram realizadas diversas e 

sistemáticas incursões, visitas e idas ao Morro do Osso, quando se pode estabelecer 

contato e interlocução com a administração do PNMO - seus funcionários e 

conselheiros -, com as pessoas que vivem na Aldeia Kaingang Tupë pën e, também, 

com outros interessados ou que tivessem alguma relação com o conflito em questão e 

que por lá transitavam. No caso dos Kaingang, como o objetivo deste trabalho tinha 

(por conta do tempo disponível) a pretensão de entender a heterogeneidade interna do 

grupo em questão, privilegiou-se o contato (ainda que não exclusivo) com lideranças 

reconhecidas como tais pela comunidade
67

.  

                                                                                                                                               
âncoras são carregadas por ―substâncias sociais‖ e ―pontos de vista‖ distintos, emanados localmente, dos 

diferentes ―mundos sociais‖ e suas ―conjunturas‖ (SALDANHA, 2009, p.14). 
66

 GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1978. 
67

 Liderança indígena é o termo empregado em geral para referir chefias indígenas que exercem poderes 

políticos ou religiosos, eminentemente envolvidas em embates políticos inter-societários e inter-étnicos. 

Portanto, são pessoas instituídas de reconhecimento e poder que lhes confere, em dadas situações, a 

posição de ―porta-vozes‖ quando diante de campos de negociação com outros grupos sociais. Estes, nos 

termos de Bourdieu (2007 p.159), são aqueles ―que, ao falar de um grupo, ao falar em lugar de um grupo, 

põem, sub-repticiamente, a existência do grupo em questão, institui este grupo, pela operação de magia 

que é inerente a todo o ato de nomeação‖. Internamente ao contexto Kaingang, liderança é o termo 

atribuído aos chefes e seus colaboradores diretos – quase sempre, mas não exclusivamente, masculinos – 

que integram a hierarquia política em torno da qual se articula uma comunidade ou grupo. A liderança 

Kaingang por excelência é exercida pelo cacique, que é legitimado por sua ―capacidade de persuasão, 

oratória, generosidade e valentia‖ (LAROQUE, 2000). Também segundo Fernandes (2003) existem 

atualmente várias categorias políticas, as quais designam diferentes níveis de autoridade. Dentre as de 

maior hierarquia estão a de cacique e vice-cacique. Os cargos de capitão, cabo e polícia também 

compõem a liderança de um cacique. Estas categorias da hierarquia militar remontam ao período da 
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Porém, sabe-se que, conforme maior for a afinidade estabelecida (o que requer 

mais tempo de convívio junto a quem se estuda), maior tenderá a ser a compreensão do 

―mundo do outro‖. Neste sentido, esta convivência levou ao estabelecimento de uma 

relação (em maior ou menor medida) de amizade com alguns daqueles com quem se 

conviveu. Já por outro lado, no caso dos interlocutores Kaingang, estes devem ter 

percebido certo desconforto por parte do pesquisador, talvez exatamente por ser apenas 

mais um fóg a estudá-los ou, também, devido ao simples fato de que, neste caso, não 

havia como negar a distância cultural existente. Inclusive, houve situações em que o 

pesquisador se viu explicitamente deslocado simplesmente devido ao fato do 

desconhecimento da língua Kaingang, o que fez com que, em algumas ocasiões, ficasse 

algum tempo sem entender nada do que eles conversavam e, volta e meia, entre falas e 

gargalhadas, acabava rindo junto, mesmo sem compreender bem o porquê. Aliás, sobre 

estes e outros momentos, a despeito da fama Kaingang de ser um povo guerreiro e, para 

alguns, muito ―brigão‖, também ficou nítido durante o trabalho de campo o quanto estes 

são brincalhões, cotidianamente rindo e se divertindo entre eles e seus parceiros. 

Especificamente no que se refere ao encontro com o outro (neste caso, fosse ele 

um Kaingang ou um representante do PNMO), mesmo tendo se esforçado para 

desenvolver sensibilidades que ultrapassassem ao máximo a fronteira da alteridade 

então já pré-existente e, com isso, fosse possível transcender as relações assimétricas 

existentes entre pesquisador-pesquisado, sempre pairava a impressão de não se ter 

atingido um estado ideal de ―bem estar‖ nos diferentes ambientes de interlocução pelos 

quais se transitou. Fato este que não deve ser visto como negativo, visto indicar 

justamente a ênfase na perspectiva multissituada, aqui adotada e já comentada 

anteriormente. Do mesmo modo, sempre esteve presente para o pesquisador o fato de 

que, primeiro, este era um pesquisador e, mais do que isso, também era visto pelos 

interlocutores como tal. Ainda que não fosse visto como "inimigo", os observados 

observavam com os mesmos olhos aguçados do observador-pesquisador. Por mais que 

se tenha tomado chimarrão, almoçado, comido churrasco e andado pelos matos e 

campos tanto com os Kaingang como com os servidores encarregados do PNMO, o 

pesquisador continuava sendo aquela espécie de bisbilhoteiro a investigar a vida alheia.  

                                                                                                                                               
história colonial e à atuação indigenista do império e da ditadura (SPI). O termo liderança também é 

empregado para se referir a uma pessoa com poderes espirituais (Kujà) quando esta assume a frente de 

empreendimentos xamânicos e/ou políticos (FREITAS, 2005).  
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Em suma, tanto para ―brancos‖ como para os indígenas, o pesquisador 

permaneceu sendo um outro, visto como "aquele cara" que queria saber, de ambos os 

lados, informações sobre a disputa pelo Morro do Osso, essa relação bem definida de 

papéis (pesquisador/pesquisados) indica que estava (mais ou menos) claro aos 

interlocutores o que se estava fazendo/pesquisando. Neste sentido, procurou-se 

estabelecer, desde o princípio, uma relação ética junto com aqueles com quem se 

conviveu, pautando-se pela permanente transparência quanto às intenções do 

pesquisador enquanto um ―etnógrafo do conflito‖ aqui em questão.  

Em relação às entrevistas com os agentes envolvidos foram em alguns casos 

abertas
68

 e, em outros, semiestruturadas
69

. As entrevistas semiestruturadas foram 

realizadas com 12 pessoas com aqueles que, na avaliação do pesquisador, achou-se 

importante de serem ouvidas e que acabaram colaborando mais ativamente na pesquisa. 

Neste caso, o critério de escolha destes "informantes-chave" foi por serem reconhecidos 

como lideranças pelos próprios Kaingang, como representantes de uma dada instituição 

relacionada ao conflito em questão ou, ainda, como conhecedores de um determinado 

assunto específico também a ele relacionado. Em síntese, a maioria delas são ―figuras‖ 

que, ao longo do processo investigativo - tanto do pré-campo como efetivamente 

durante o campo -, foram sendo identificadas como porta-vozes de algum grupo 

específico ou que concentram algum conhecimento relativo ao conflito em questão
70

.  

Aqui destaca-se que, como cada entrevista é diferente de outra, a relação entre os 

interlocutores (entrevistado-entrevistador) também dependeu do lugar social ocupado 

por cada um deles, do universo cultural onde vivem, de suas distintas trajetórias sociais 

e dos interesses individuais no momento em que ambos se encontraram. Assim, se cada 
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 A entrevista aberta é aquela em que não há perguntas elaboradas previamente, a qual discorre o mais 

espontaneamente possível, mas mantendo certo foco no assunto ou objeto de estudo. No caso, ainda que 

forneça ao interlocutor liberdade para discorrer eventualmente sobre outros assuntos, o entrevistador 

tentará manter, na medida do possível (o que dependerá da sensibilidade pessoal do entrevistador), a 

conversa focada numa indagação inicial mais genérica. 
69

 Já no caso das entrevistas semiestruturadas, perguntas são parcialmente formuladas antes da entrevista 

ou antes de se ir à campo, sendo que o pesquisador anuncia de antemão - a partir de um roteiro contendo 

tópicos com temas, questionamentos, dúvidas - os temas a serem tratados. Contudo, esta apresenta grande 

flexibilidade, pois abre espaço caso se deseje aprofundar fatos, processos ou eventos que podem ir 

surgindo durante a entrevista. 
70

 Conforme Bourdieu (2007, p.158), a figura do porta-voz seria aquela pessoa "dotada do pleno poder de 

falar e de agir em nome do grupo e, em primeiro lugar, sobre o grupo pela magia da palavra de ordem; é o 

substituto do grupo que somente por esta procuração existe; personificação de uma pessoa fictícia, de 

uma ficção social, ele faz sair do estado de indivíduos separados os que ele pretende representar, 

permitindo-lhes agir e falar, através dele, como um só homem. Em contrapartida, ele recebe o direito de 

se assumir pelo grupo, de falar e de agir como se fosse o grupo feito homem". 
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entrevista foi previamente imaginada e estruturada de acordo com estas especificidades 

(visto que, por exemplo, falar com o funcionário do PNMO não era a mesma coisa que 

falar com o kujá, que não era a mesma coisa que falar com um pesquisador especialista 

em determinado assunto, etc.), o contexto específico da entrevista é que guiava o 

diálogo e a conversa. Deste modo, não se formulou um roteiro unívoco para interpelar 

esses "informantes-chave", mas sim, foi produzido um roteiro específico para cada 

entrevista semiestruturada a partir de alguns questionamentos pré-estabelecidos, ao 

mesmo tempo procurou-se adotar uma postura flexível que desse maior autonomia ao 

entrevistado caso desejasse discorrer sobre assuntos não previamente pensados. 

Indiferentemente das entrevistas terem sido abertas ou semiestruturadas (ou 

ainda, terem se ―misturado‖), assim como diversos outros diálogos informais que se 

manteve com os interlocutores, a maioria dos contatos com as pessoas foram registrados 

a partir de anotações no diário de campo. Apenas algumas entrevistas foram gravadas 

com gravador e, posteriormente, transcritas e analisadas. Isto, porque, ao longo do 

processo de pesquisa, se foi constatando o que Lopes (2010, p.189-190) também 

percebeu acerca do fato de que a presença do gravador, "como um terceiro elemento, 

um signo da sociedade que modifica a forma pela qual a interação se dá", algumas vezes 

deixava os entrevistados em ―posição de defesa‖. Como consequência, este 

―constrangimento‖ causado por este "signo estranho‖ (o gravador) fez com que, como 

para Lopes (2010, p.198-190), " respostas  que  aparecem  no contexto da  entrevista,  

com o  gravador  ligado,  foram muitas vezes diferentes daquelas dadas por  eles  

quando  a  entrevista  acabava" e o gravador desligado. Ciente deste inconveniente, em 

vários momentos foram feitas entrevistas sem o uso do gravador, seja por opção do 

entrevistado seja do entrevistador.  

Sobre os lugares das entrevista, privilegiou-se aqueles indicados pelos próprios 

interlocutores, os quais eram geralmente seus locais habituais de vivência cotidiana, tais 

como, entre outros: a Aldeia, pontos de comercialização de artesanato, escritórios, 

gabinetes, restaurantes, bares, SMAM e sede administrativa do PNMO. 

O uso do diário de campo também foi de extrema importância, principalmente 

para os momentos vivenciados junto aos Kaingang e aos funcionários do PNMO nos 

seus respectivos espaços sociais, mas, também, durante a realização de reuniões e 

eventos relacionados à temática do presente estudo. Ao longo da pesquisa, os rascunhos 
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escritos à punho foram cruciais para a organização do pensamento e, posteriormente, 

para a elaboração de raciocínios e reflexões sobre as experiências vividas. Neste caso, 

buscou-se seguir a recomendação de Rocha e Eckert (2008), as quais indicam como 

técnica de escrita no diário de campo ao longo do ―processo-aprendizagem-pesquisa‖ a 

necessidade de, após cada experiência vivida que se entenda como significativa para a 

pesquisa, registrar na forma escrita as impressões pertinentes. Trata-se de anotações 

reflexivas diárias acerca do que o pesquisador vê, ouve, pensa e sente ao estar entre as 

pessoas que estuda, bem como do que por ele é vivido e compartilhado junto aos seus 

interlocutores.  

Assim, ao final do trabalho de campo se tinha em mãos uma série de 

cadernos/cadernetas cheios de anotações, os quais se tornaram as principais fontes para 

a construção dissertativa. Porém, o diário de campo não serviu apenas para ―passar a 

limpo‖ informações, fatos e situações ocorridas num determinado espaço de tempo 

passado em campo, ele foi também de fundamental importância para uma cotidiana 

autoanálise crítica sobre o fazer do próprio pesquisador no momento mesmo em que se 

estava em campo. Através de numa constante vigilância epistemológica, admitiu-se 

avaliar criticamente, a medida que o trabalho avançava, a própria conduta adotada, o 

que permitiu, em certos casos, repensar atitudes, rearranjar acordos e replanejar ações 

futuras (ROCHA; ECKERT, 2008).  

Por fim, em relação ao modo de citar os interlocutores com quem se teve contato 

ao longo do trabalho, a premissa básica adotada foi indicar algo do lugar social e do 

papel desempenhado pela pessoa em questão no cenário do conflito. No caso de não-

indígenas, além de alguma eventual qualificação específica, estes foram nomeados 

como "secretário do meio ambiente", "administrador do parque", "responsável técnico", 

"guarda-parque", "pesquisador" etc. No caso dos interlocutores indígenas, utilizaram-se 

seus respectivos nomes Kaingang - menos usuais e identificáveis "para fora", devido ao 

fato de possuírem também nomes comuns de ―brancos‖ (ou melhor, usados para o 

convívio com a sociedade envolvente) - acrescidos do respectivo qualificativo interior 

ao seu universo social, por exemplo: cacique, kujà, vice-cacique, liderança, pëj, etc. 
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4 O Parque Natural Morro do Osso (PNMO): da luta ambientalista à 

ambientalização da luta 

 

Tendo em vista que o processo de ocupação e exploração do Morro do Osso se 

caracteriza pela presença constante de agentes sociais com intenções e práticas de uso 

do espaço e dos recursos naturais diferenciado, os conflitos socioambientais 

relacionados às distintas concepções acerca deste território em disputa aparecerão 

transversalmente à narrativa histórica e ao cenário contemporâneo descritos. 

O presente capítulo traz inicialmente uma reconstituição sobre o processo de luta 

que levou à criação do Parque Natural Morro do Osso (PMNO) enquanto uma Unidade 

de Conservação. Processo esse que se estendeu desde o final da década de 1970 até 

meados da década de 1990. Quanto à organização do capítulo, este se encontra 

estruturado em duas partes. Referem-se às etapas que marcaram o processo de 

ambientalização do debate acerca do destino do Morro do Osso até 1994, ano da 

decretação do parque, quando tem início uma nova fase, abordada no capítulo seguinte, 

marcada pelo crescente processo de institucionalização do PNMO.  

Num primeiro momento, entre final dos anos 1970 até 1992, ocorre a formação 

de um grupo mobilizado que irá se opor, primeiro, à exploração predatória executada 

por empresas mineradoras e, depois, à tentativa de privatização da área via 

empreendimentos imobiliários. Neste período, a defesa do meio ambiente se dará via 

ação de pessoas e personalidades da capital pertencentes ao que se poderia chamar 

classes médias da sociedade portoalegrense, sendo que suas lutas seguiam uma 

orientação ―preservacionista‖
71

, enfocando apenas a defesa dos componentes ―naturais‖ 

da área, bem como sua beleza estética. Seus principais ―inimigos‖, aqui, serão os 

                                                 
71

 A perspectiva "preservacionista" pode ser encarada como centrada na preservação da diversidade 

biológica mediante mecanismos de separação desta das comunidades humanas, contrastando com os 

posicionamentos "conservacionistas", os quais apregoam a possibilidade de conservação da 

biodiversidade através do ―uso racional‖, de modo a concatenar preservação e utilização dos recursos 

existentes. Já uma terceira corrente surgiria em meados dos anos 1990, chamada "socioambientalista". 

Mais próxima da visão conservacionista, os socioambientalistas enfatizam não só o "uso racional" dos 

recursos naturais, mas, sobretudo, colocam em evidência a questão da justiça social envolvida nos 

processos de criação de áreas protegidas, com isto chamando a atenção para a necessidade de se efetuar 

políticas públicas não só ambientalmente sustentáveis, mas, também socialmente justas. Esta distinção, 

entre perspectivas, está marcadamente expressa nas diferentes categorias das UCs no Brasil: sob a 

perspectiva preservacionista encontram-se as unidades de "Proteção Integral" ou de "uso indireto"; já, na 

perspectiva conservacionista e socioambientalista, tem-se as unidades de "Uso Sustentável" ou de "uso 

direto". 
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representantes de interesses privados, os quais irão estar interessados em dar uma 

destinação e uso econômicos às áreas do Morro do Osso.  

Já o segundo momento é relativamente curto, iniciando em 1992 e indo até 

dezembro de 1994, quando ocorre a decretação do Parque. Este período se caracteriza 

pela entrada decisiva em cena, como ator político ativo, de um agente que, até então, 

atuava mais em reação às pressões dos dois lados em confronto: a Prefeitura Municipal 

de Porto Alegre, cujo novo governo toma posse na passagem para o ano seguinte. De 

mediadora reativa, os integrantes das secretarias que a compõe irão protagonizar uma 

mudança na qualidade dos confrontos até então existentes, na medida em que parte 

destes irá pleitear um ―uso social‖ para o Morro do Osso, indicando este como possível 

área destinada à moradia de populações pobres situadas em zonas de risco da capital. 

Como veremos, tal empreendimento será duramente criticado pelas organizações 

ambientalistas as quais, até então, tinham as empresas com interesse imobiliário como 

seu maior ―inimigo‖. 

 

4.1 O Morro do Osso entre a exploração econômica e a luta ambientalista  

 

A partir da atuação intensiva e predatória de ―pedreiras‖ que - até a década de 

1980, ―comiam‖ o Morro do Osso - deu-se a extração de Granito Ponta Grosa
72

 

principalmente em áreas de encostas e cumes. Além de tais empreendimentos 

dinamitarem gigantescos blocos de granito e, com isso, abrirem imensas crateras nas 

áreas mineradas, a fim de tornar viável sua atividade extrativista, costumavam ainda 

derrubar a mata, queimar a vegetação existente e, também, abrir picadas para posterior 

transporte, beneficiamento e comercialização das rochas, as quais seriam utilizadas na 

construção da ―urbesfera‖ portoalegrense. De fato, a prática de extração de granito do 

Morro do Osso parece ser algo já antigo, mas ―ainda são testemunhos desse período 

vários blocos de granito partidos por dinamite, de grande ou pequena dimensão, tanto 

no sub-bosque como em locais de campo‖ (SESTREN-BASTOS, 2006; p.13). Segundo 
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 Embora tanto o Plano de Manejo do PNMO (SESTREN-BASTOS, 2006) quanto o Atlas Ambiental de 

Porto Alegre (MENEGAT, 1998) considerarem o granito existente no Morro do Osso como Granito 

Santana, por julgar esta última classificação mais acertada e atual, adotou-se a classificação mais recente, 

de Granito Ponta Grossa, encontrado no Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre (HASENACK et al., 

2008). 
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o Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre (HASENACK et al., 2008), prédios como os 

da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, o atual Memorial do Rio Grande do Sul, o 

antigo Banco Nacional do Comércio (atualmente Santander Cultural) e o Museu Júlio 

de Castilhos teriam sido construídos com Granito Ponta Grossa; o que leva a crer, que 

parte do granito nestas obras tenha sido extraído, além do Morro da Tapera (em grande 

quantidade), também do Morro do Osso.  

Além da mineração, tiveram seus ciclos no morro, outras atividades econômicas 

predatórias do ponto de vista ambiental. Uma delas foi a retirada mecanizada de terra 

preta do sub-bosque das matas. Como se sabe, esta é a parte mais fértil em termos de 

nutrientes e a que a abriga a maior parte dos organismos vivos da terra, visto conformar 

o que em morfologia do solo se conhece por horizonte A, isto é, a camada superior do 

solo, cujo substrato é rico em folhiço, matéria orgânica morta e microorganismos vivos. 

Outra atividade com forte impacto no Morro do Osso foi o plantio de monocultivos de 

acácia-negra, principalmente na face norte e no topo do morro. (SESTREN-BASTOS, 

2006). Como se sabe, esta espécie exótica (Acacia mearnsii) originária da Tasmânia e 

do sul da Austrália é, em temos ecológicos, considerada nas Américas uma planta 

invasora devido a sua fácil dispersão
73

.  

 Como se pode notar, o tipo de uso econômico dos recursos naturais existentes 

(que visava apenas a maximização financeira dos lucros obtidos), bem como o 

significado dado à vegetação, à fauna e à paisagem do Morro do Osso (visto como fonte 

de matéria-prima inerte e a disposição) pelos agentes que dele se apropriaram havia 

ocasionando fortes impactos em termos ecológicos. Para completar a situação, pela 

metade dos anos 1970 outro componente entraria ainda em cena: a ação de empresas 

imobiliárias, as quais deram seqüência ao processo de apropriação privada de áreas do 

Morro do Osso ou próximas a ele via construção de loteamentos e outros 

empreendimentos da cidade. 

Tal quadro objetivo, palpável e visível viria a se chocar com o efervescente e já 

atuante movimento ecológico portoalegrense, o qual tinha à frente, como principal 

organização combativa, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

(AGAPAN), fundada em 1971 por José Lutzemberger, Hilda Zimmerman, Augusto 
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 Atualmente, as acácias existentes no Morro do Osso são vistas pelos gestores do PNMO como um 

―grande problema ambiental‖ (SESTREN-BASTOS, 2006), por estarem se espraiando pelas bordas de 

matas, pelos vassourais e campos nativos, e assim, competindo com as espécies nativas. 
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Carneiro e outros ―pioneiros do movimento‖
74

. De fato, é neste momento, de auge do 

―milagre brasileiro‖ (o qual veio junto com êxodo rural, favelização, deslocamentos 

compulsórios nos centros urbanos, contaminação de rios, do ar etc.), que se inicia, em 

Porto Alegre, uma mobilização e oposição política mais articulada contra os resultados 

negativos do processo de urbanização acelerada que a cidade vinha vivenciando. 

Neste sentido, no caso específico do Morro do Osso, é possível demarcar a 

emergência de conflitos entre agentes econômicos e organizações ambientalistas 

contrárias aos ―rumos exploratórios‖ que vinham sendo exercidos por aqueles a partir de 

meados desta década, estabelecendo-se então uma primeira arena política – um campo 

de forças polarizado - entre duas visões antagônicas. De um lado se colocavam as 

aspirações de ambientalistas (de cunho preservacionista), os anseios de moradores da 

região e a atuação de algumas figuras públicas; de outro, o apetite de interesses 

econômicos diversos cujo agente principal (ou "inimigo principal") passaria a ser 

representado cada vez mais pelas empresas ligadas à especulação imobiliária ou que 

tinham pretensões urbanísticas na área do morro.  

Se, para estas últimas e demais interessados em lotear ou explorar 

economicamente a área, ―a existência de uma unidade de conservação ambiental dentro 

de uma grande zona urbana, como o Parque Natural Morro do Osso em Porto Alegre, 

parece ser uma heresia do ponto de vista imobiliário‖ (OLIVEIRA, 2004, p.15), 

ecologistas e suas organizações se mobilizavam para fixar seus próprios pontos de vista 

alternativos cuja argumentação ia na direção da necessidade de preservar a beleza 

cênica, a fauna, a flora e os ecossistemas existente no Morro do Osso
75

. 

De certo modo, é possível perceber aqui alguma proximidade com a 

conformação social descrita em ―Outsiders e Estabelecidos‖ (ELIAS; SCOTSON, 2000) 

No caso dos agentes econômicos, estes, embora possam ser muito diversos no que se 
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 A AGAPAN é uma das primeiras entidades de militância ecológica da América Latina, fundada em 27 

de abril de 1971 por um grupo de naturistas, sua história se confunde com o próprio surgimento do 

movimento ambientalista no país. Segundo Oliveira (2005) somente nos anos 70 a questão ambiental 

emerge como uma ―questão política‖ no Brasil, pois é a partir daí que ela passa a ser integrada na ―agenda 

dos problemas nacionais‖ e que os problemas ambientais começam a ―ocupar espaço crescente nos meios 

de comunicação e na opinião pública, mobilizando grupos em torno da defesa ambiental e formando o 

que se pode denominar de consciência ambiental no país‖. Para saber mais sobre o histórico do 

ambientalismo gaúcho - cf. Oliveira (2005 p.91). 
75

 Como na época o conceito de biodiversidade não havia ainda se tornado relevante no contexto mundial 

(sua popularização ocorre entre o final da década de 1980 e início dos anos 1990), utilizam-se aqui os 

conceitos de fauna, flora e ecossistemas, estes sim, já evocados e circulantes nos discursos ambientalistas 

da época. 
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refere à atividade desenvolvida (e mesmo concorrerem entre si), possuem um objetivo 

comum que lhes garante certa coesão em termos das ações e estratégias adotadas, qual 

seja: a busca por maximizar receitas e lucro em seus respectivos investimentos. Tal fato, 

num contexto nacional de forte apelo desenvolvimentista e cerceamento crítico ditado 

pelos governos militares de então, conferia certamente grande legitimidade a este tipo 

de empreendimento. Embora, no campo econômico, pudessem ser adversários, quando 

criticados por grupos contrários aos seus interesses, partilhavam não só de um mesmo 

discurso, mas, sobretudo, de elevada capacidade de mobilizar forças políticas então no 

poder, como podemos ver em Oliveira (2004): 

foi no final dos anos 70 que os proprietários de terras no Morro do Osso 

pressionaram o então prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Villela, a 

autorizar o loteamento de seus terrenos. O objetivo de alguns proprietários 

era construir condomínios de luxo no Morro, levando em consideração sua 

vista privilegiadíssima da cidade, do Lago Guaíba e de suas ilhas. É dessa 

época a autorização para o primeiro loteamento de terrenos no local (p.53). 

Já no caso dos chamados ambientalistas, além das dificuldades em termos de 

estrutura física, recursos financeiros e articulação social (afinal, mobilizações populares, 

ao menos até o início dos anos 1980, ou não eram possíveis ou, então, eram fortemente 

reprimidas), tinham ainda pela frente o fato de sua ―identidade‖, enquanto grupo de 

pressão, ser deveras difusa. Soma-se ainda a isto a forte estigmatização (via expressões 

como sonhadores, loucos, catastrofistas, idealistas, contra o progresso etc.) sofrida por 

aqueles que, nos anos 1970, se arriscavam a por em questão ações tidas como ―em prol 

do desenvolvimento‖ do município. Procedimento este, aliás, que permaneceu forte nas 

décadas seguintes, como ilustra a constatação do principal jornal de então - ver 

reportagem do Jornal Zona Sul do Portinho (1990) - reproduzida mais à frente - que 

contra-argumenta a afirmativa de que as entidades ecológicas seriam uma espécie de 

modismo passageiro. 

Contudo, a pretensão de preservação via demarcação de um objetivo concreto (a 

criação de um Parque) no Morro do Osso permitiu a aglutinação, em torno de uma 

bandeira comum, de pessoas e entidades até então relativamente dispersas. É dentro 

deste contexto, portanto, que nasce um movimento preservacionista ―outsider‖ na zona 

sul de Porto Alegre e que irá estabelecer uma relação de confronto direto com interesses 

especulativos e extrativistas de empresas já ―estabelecidas‖. Contrariando e 

denunciando cooptações e pressões de empreiteiras e particulares junto à Prefeitura da 
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capital para autorizar e viabilizar a instalação de loteamentos no morro, professores, 

biólogos, estudantes, jornalistas, artistas, vereadores, secretários municipais, moradores 

da região e outros agentes já atuantes em causas ambientalistas locais criaram a 

Associação de Defesa do Ecossistema do Morro do Osso (ADEMO). 

Com a geração de um crescente capital social (articulação, visibilidade e 

legitimidade públicas), a ADEMO vai paulatinamente conquistando maior espaço, força 

política e reconhecimento em torno da sua luta preservacionista. Obviamente, empresas 

e aqueles que se diziam proprietários de terras do morro, temerosos com tal situação, 

também se mobilizaram e, no final dos anos setenta, resolveram agir. Uma de suas 

ações foi propor à Prefeitura de Porto Alegre uma oferta (a qual consideravam 

―irrefutável‖): a doação de 80 ha ao município de uma área (de encosta sul que ―pegaria 

o maior matão‖) para a criação de um parque no local; em troca, demandavam a 

liberação de outros 120 ha do morro para implementação de loteamentos. Porém, a 

―tática conjunta‖ de empresas, incorporadoras e proprietários acabou sendo rejeitada 

pela prefeitura. (OLIVEIRA, 2004). 

 Foi somente em 1979 que, com a aprovação do primeiro Plano Diretor da 

Cidade de Porto Alegre
76

, se deu a primeira formalização político-administativa do 

Morro do Osso como uma área protegida, no sentido preservacionista de então, sendo 

classificado como ―área de preservação ecológica‖. Este marco foi considerado a 

primeira vitória da ADEMO, através deste dispositivo legal, teoricamente nenhuma 

modificação no local poderia ser feita sem a previa autorização da prefeitura (cerca de 

vinte de seus artigos proibiam a instalação de loteamentos no Morro). (OLIVEIRA, 

2004, SESTREN-BASTOS, 2006). 

Uma segunda vitória viria em 1985, quando a Câmara Municipal passou a 

considerar o Morro do Osso como ―Reserva Ecológica‖. Contudo, no ano seguinte, 

contrapondo-se aos moradores, aos integrantes da ADEMO e outros ambientalistas, 

nova investida se deu por parte de seus opositores: ―em 1986, vendo seus interesses 

prejudicados por alguns moradores da região, e considerando-os apenas alguns ‗ricos 

brincando de ecologia‘, a Solos Incorporações Ltda. ameaça lotear uma área de 

aproximadamente 50 ha no morro‖ (OLIVEIRA, 2004, p.54).  

                                                 
76

 PORTO ALEGRE, Lei Complementar Municipal n° 43, de 21 de julho de 1979. 



97 

 

Tal investida por parte da Solo Incorporações Ltda. visando apropriar-se de parte 

da área do Morro provocou, de imediato, a rearticulação interna da ADEMO e desta 

com o movimento ambientalista mais amplo portoalegrense, passando a contar, agora 

com a colaboração direta da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente (AGAPAN). 

Juntas, as duas entidades lançam a campanha ―Parque Ecológico do Morro do Osso Já‖, 

fortalecendo novamente o movimento preservacionista em prol da defesa do Morro. 

Nesta nova conjuntura combativa são pensadas novas estratégias de resistência e 

pressão social, entre elas a realização de diversas reuniões de articulação e, também, 

passeios ao Morro do Osso com intuito de dar visibilidade à questão. Como resultado 

destas e de outras ações, gerou-se uma situação de relativa indeterminação, firmando-se 

um ambiente de espera e expectativa em relação ao possível loteamento no Morro. 

Também em 1986, inicia-se uma outra batalha, quando, por meio da mobilização 

popular, foi encaminhado, através da intermediação do então vereador Caio Lustosa, um 

pedido à Câmara Municipal para que liberasse verbas destinadas à realização de estudos 

técnicos na forma de laudos ambientais (botânico e geológico) em áreas do morro. Tal 

pleito visava gerar argumentos científicos que pudessem fortalecer a ideia (e a 

necessidade) de criação de uma área protegida no Morro do Osso; entretanto, o pedido 

foi negado pela Câmara, o que só viria a ocorrer em 1988 - através de um diminuto 

laudo - emitido pela SMAM, como veremos mais à diante. 

Já no ano seguinte, a ADEMO encontrava-se novamente desarticulada, o que, 

mais uma vez, fez com que a empresa Solo Incorporações Ltda. se aproveitasse da 

situação para voltar a propor, pressionar e articular, junto à Prefeitura, seu projeto de 

loteamento na Avenida Cavalhada. Novamente repetindo o que já havia ocorrido outras 

vezes, os avanços do lobi
77

 exercido pela especulação imobiliária reascenderam a 

mobilização comunitária e ambientalista para se contrapor aos loteamentos. Oliveira 

(2004a, p.55) comenta que:  

em dezembro [de 1987], é convocada uma reunião comunitária de urgência 

para analisar a situação temerária em que o Morro se encontrava – 

desativação da Associação de Defesa [ADEMO] e início do loteamento na 

Avenida Cavalhada. É lançada uma carta de alerta aos moradores chamando 
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 Lobi (do inglês lobby, ante-sala, corredor) é o nome que se dá à atividade de pressão, velada ou não, 

com o objetivo de influenciar e interferir diretamente nas decisões do poder público. O fato de algumas 

articulações políticas acontecerem nas ante-salas (lobby) fez nascer a expressão lóbi para designar as 

tentativas de pessoas e/ou grupos em manipular as decisões a serem tomadas pelo poder público em prol 

de seus interesses. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_press%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
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atenção para a gravidade da situação, e convocando a comunidade para que 

compareça na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) para se 

tentar aprovar um estatuto para o Morro do Osso. 

Como resultado desse novo conflito de interesses, é criada, através desta 

ressurgência de organizações da sociedade civil, a Comissão Permanente de Defesa do 

Morro do Osso (CPDMO), a qual passou a atuar ativamente contra os projetos de 

loteamento no morro. Ao mesmo tempo, a CPDMO também pressionava o poder 

público municipal pela efetiva criação do Parque, visto que, por mais que em 1979 o 

poder público tivesse categorizado o Morro do Osso como ―Área de Preservação‖ e, em 

1985, como ―Reserva Ecológica‖, de fato, a prática demonstrava, que a preservação da 

área ainda não estava plenamente garantida.  

Uma diferença em relação aos anos anteriores é que a CPDMO acabou por 

exercer um papel decisivo e fundamental como tensionadora dos conflitos entorno do 

destino do morro, visto ter conseguido congregar, em torno de sim, um número 

expressivo de entidades bem diferenciadas em termos de seus membros, público com 

quem trabalhavam, objetivos, amplitude de ação, sem falar nas suas características 

formais enquanto organização. Para se ter uma ideia desta diversidade, segundo Oliveira 

(2004a, p.30-31), 36 organizações compunham a CPDMO, sendo que, entre elas, 

estavam ONGs, clubes, escolas, associações, fundações, centros, grupos de escotismo, 

entre outros; ver Quadro 1, logo abaixo. 
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Quadro 1. Lista das organizações que integraram a Comissão Permanente de Defesa do 

Morro do Osso (CPDMO): 

1. Aldeia Infantil SOS; 

2. Amigos da Terra; 

3. Amigos de Ipanema e Guarujá; 

4. Associação Amigos da Vila Assunção; 

5. Associação Atlética Banco do Brasil (AABB); 

6. Associação Canoense de Proteção ao Ambiente Natural; 

7. Associação Comunitária Daví Maurício (ASCOMDAMA); 

8. Associação Comunitária Jardim Isabel (ASCOMJIP); 

9. Associação de Proteção das Áreas Ambientais; 

10. Associação dos Empresários da Zona Sul; 

11. Associação dos Moradores de Belém Novo; 

12. Associação dos Moradores do Bairro Camaquã; 

13. Associação dos Moradores do Balneário Ipanema (AMBI); 

14. Associação dos Moradores do Jardim Verde Ipanema; 

15. Associação dos Proprietários do Morro São Caetano (APROMOSC); 

16. Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente (AGAPAN); 

17. Centro Comunitário de Desenvolvimento (CCD) dos bairros Tristeza, Pedra 

Redonda e Vila Conceição; 

18. Clube de Mães de Ipanema; 

19. Clube de Mães do Jardim Camaquã; 

20. Clube de Mães Nossa Senhora das Graças; 

21. Colégio João Paulo I; 

22. Colégio Marista Irmão José Otão; 

23.  Diretório Acadêmico do Instituto de Biociências (DAIB/UFRGS); 

24. Escola Estadual de 1° e 2 ° Grau Padre Cônego de Nadal; 

25. Escola Estadual de 1° Grau Monte Líbano; 

26.  Escola Estadual de 1° Grau Três de Outubro; 

27. Escola Estadual Dr. Miguel Tostes; 

28. Escola Mãe de Deus; 

29. Escola Municipal de 1° Grau Neusa Brizola; 

30. Fundação Gaia; 

31. Grêmio Estudantil da Escola Odila Gay da Fonseca; 

32. Grupo Ecológico Cio da Terra; 

33. Grupo Escoteiro Caa-eté; 

34. Grupo Escoteiro Nimuendaju; 

35. Grupo Escoteiro Pedra Redonda; 

36. Grupo Escoteiro Tupi Guarani. 

Fonte: Oliveira, 2004a; p.30-31. 
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Tendo em vista que várias das pessoas que haviam se envolvidos com a 

ADEMO também agora estavam à frente da CPDMO e, também pelo fato da primeira 

não ter sido registrada juridicamente, no decorrer dos acontecimentos ela acabou sendo 

englobada pela CPDMO. Cabe ressaltar que posteriormente, já em 2004, a Comissão 

(CPDMO) foi transformada/formalizada em ONG por alguns de seus integrantes, sendo 

desta vez nomeada e registrada como Associação de Defesa do Morro do Osso 

(AMOSS). 

Em 1988, a partir das mobilizações efetuadas pelas entidades que apoiavam a 

CPDMO, a SMAM emitiu um Laudo Técnico (ver Anexo C) – esse diminuto laudo -, 

pela primeira vez, considerava a possibilidade de categorizar o gravame do Morro em 

duas possíveis áreas: uma com potencial de Reserva Ecológica e outra com potencial de 

Ambiente Natural. Também concluiu o laudo que ―os valores naturais da área são 

imensos‖, não devendo ser permitidos ―trabalhos que envolvam a modificação da 

paisagem natural‖. Este foi o primeiro trabalho técnico ambiental relativo ao Morro do 

Osso, o qual passaria a dar respaldo tanto técnico (o qual possui, como sabemos, poder 

argumentativo científico e legal) como político-administrativo (visto partir de uma 

secretaria do governo municipal). 

Contudo, o aparelho do Estado encontrava-se também dividido. Mais uma vez 

ameaçados, aqueles que se diziam proprietários ou tinham interesse econômico nas 

terras do Morro acionaram outros setores do Poder Executivo municipal com vistas a, 

intensificar as pressões sobre o Poder Legislativo a fim de garantir seus loteamentos e 

empreendimentos imobiliários. Foi assim que, ainda em 1988, através da articulação e 

do lobi dos agentes contrários à criação de uma área especialmente protegida no Morro 

do Osso, bem como de seus aliados, tramitou na Câmara de Vereadores um Projeto de 

Lei que tinha por objetivo revogar a lei de 1985, a qual havia promulgado o Morro do 

Osso como Reserva Ecológica.  

Abrindo nova frente na batalha documental que então se seguiu, e em reação ao 

intento da ―Lei de Revogação‖, como ficou conhecida, a CPDMO emitiu parecer (ver 

Anexo D) contrário ao projeto de loteamento da Solo Incorporações Ltda., o qual estava 

na eminência de ser liberado. Além de pedir maior democratização das discussões sobre 

o futuro da área do Morro do Osso perante a sociedade porto-alegrense, este documento 
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ampliava a luta na medida em que também questionava a realização de outros 

loteamentos com características semelhantes em Porto Alegre. 

 Dando seguimento às suas ações, em 1989 a CPDMO amplia as arenas onde se 

travava a luta pela preservação do Morro do Osso, abrindo outra frente, agora na esfera 

executiva Federal. Este procedimento, contudo, só foi possível devido à criação, em 22 

de fevereiro de 1989, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), fato este 

resultado do processo de crescente institucionalização das questões ambientais que 

então se dava no contexto nacional. Assim, a partir desta nova instância administrativa 

(que, desde seu início, adquire grande legitimidade e reconhecimento nacional), a 

CPDMO encaminhou ao IBAMA um pedido de avaliação do ―potencial ecológico‖ do 

Morro do Osso com vistas à criação de uma área de preservação no local via governo 

federal
78

.  

No mesmo ano, agora atuando na frente local, integrantes da CPDMO tentaram 

formalizar a criação do Parque via aprovação de uma Emenda Popular junto ao 

legislativo municipal. Seu conteúdo propugnava basicamente a inserção do gravame do 

Parque no Morro do Osso na Lei Orgânica Municipal (a qual viria a ser estruturada em 

1990). Aqui é importante lembrar que a opção por tal estratégia - adotada pelos 

defensores da criação do Parque do Morro do Osso - se deu dentro do contexto de 

redemocratização vivido pelo país ao longo dos anos 1980. Se na esfera nacional 

tivemos a constituinte que levou a aprovação da nova Lei Magna em 1988, várias 

prefeituras aproveitaram a oportunidade para também fazer suas próprias revisões 

constitucionais municipais.  

Como resultado, aproveitando a instalação da Assembleia Constituinte 

Municipal ao final desta década, a mobilização da comunidade portoalegrense, bem 

como a participação da CPDMO no Fórum Municipal de Entidades fez com que a ação 

via Emenda Popular fosse iniciada com mais de mil assinaturas. É dentro desta 

circunstância conjuntural, portanto, que será então apresentado e entregue à Câmara 

                                                 
78

 Importante lembrar que, neste momento, recém estavam começando as discussões que dariam origem, 

11 anos mais tarde, ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o que significa que as 

categorias disponíveis para se enquadrar a área do Morro do Osso eram ainda referentes às que adotavam 

os antigos IBDF (Instituto Brasileiro Desenvolvimento Florestal) e SEMA (Secretaria do Meio Ambiente 

ligada diretamente à presidência da república). Tais categorias eram muito restritas em termos do tipo de 

uso e das vocações que uma área protegida deveria cumprir e só seriam ampliadas e devidamente 

regulamentadas a partir da criação da primeira Reserva Extrativista no Acre, no apagar das luzes do 

governo Sarney, ao longo da década de 1990. 
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Constituinte Municipal a proposta justificando a criação de um Parque (Reserva 

Ecológica) no Morro do Osso via Lei Orgânica Municipal (ver Anexo E). 

Já a partir do início dos anos 1990, como veremos a seguir, a ―luta 

preservacionista‖ no Morro do Osso ganhou ainda maior visibilidade principalmente 

devido ao aumento da participação popular nas manifestações levadas à cabo por 

entidades da sociedade civil organizada. Além disso, a adesão de diferentes 

personalidades locais (cada uma ao seu modo) à ―causa ambientalista‖ também 

colaborou para repercutir a perspectiva preservacionista no que concerne ao destino 

futuro do morro. Sobre este último ponto, dois exemplos de personagens conhecidos 

nos circuitos culturais da capital e que aderiram à luta em questão foram as figuras do 

agrônomo Sergio Englert (o qual lançou o manifesto ―As Orquídeas de Morro do Osso‖ 

pelo seu tombamento) e o artista plástico Vasco Prado (que criou/desenhou um selo - 

ver figura 8 - alusivo à preservação do Morro do Osso). 

 

Figura 8. Selo alusivo à preservação do Morro do Osso, 

criado pelo artista plástico Vasco Prado em 1990. 

 
Fonte: Acervo do PNMO. 

 

 

De todo modo, mesmo a intensificação da ―movimentação ecológica‖ e a 

presença recorrente e massiva de parte da população no Morro do Osso não foram 

suficientes para garantir efetivamente a preservação da área. Nas palavras de Oliveira 

(2004): ―Infelizmente, nem o IBAMA respondeu a solicitação, nem a Lei Orgânica 

criou o Parque do Morro do Osso. Não foi ainda desta vez que as associações 

comunitárias e os ecologistas puderam comemorar uma vitória significativa‖ (p.58).  



103 

 

Da mesma forma, embora o apelo ecológico tenha crescido nos anos 1980, 

virando tema de colunas nos jornais, reportagens e programas televisivos, ainda assim a 

grande mídia local era reticente quanto à efetivação do futuro Parque do Morro do Osso. 

Exemplo disso pode ser visto através da reportagem do pequeno jornal ―Zona Sul do 

Portinho‖ reproduzida a seguir nas figuras 9 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Figura 9. Reportagem de capa do Jornal Zona Sul do Portinho, setembro de 1990. 

Fonte: Acervo do PNMO. 

 

 

 



105 

 

   Figura 10: Reportagem da página central do Jornal Zona Sul do Portinho, setembro de 1990.  

 
Fonte: Acervo do PNMO. 
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Obviamente que chamar o evento acima de ―maior manifestação ecológica da 

história de Porto Alegre‖ faz parte do jogo discursivo então em curso. Contudo, a 

simples desconsideração (como matéria relevante) da ―grande imprensa‖ relatada pelo 

jornal denota a relativa invisibilidade do movimento em defesa do Morro do Osso no 

que tange à importância dada pelos meios midiáticos locais com maior poder econômico 

e, obviamente, capacidade de repercussão social. Por outro lado, a contra-ofensiva que 

viria uma semana seguinte com a matéria ―Os Herdeiros do Verde‖ (publicado 

provavelmente ou pelo jornal Zero Hora ou Correio do Povo), repercute o ceticismo 

ainda forte daqueles que se contrapunham às novas demandas e entidades de cunho 

ambiental (e sua ética preservacionista) ao classificarem estas como ―modismo‖ e 

―passageiras‖. 

Por outro lado, o começo da década de 1990 irá marcar o recrudescimento de um 

dos maiores problemas para a conservação efetiva e eficiente (ecologicamente falando) 

do Morro do Osso: a expansão urbana. Rapidamente a aceleração desta última, 

conforme afirmações contidas no plano de manejo do PNMO, ―praticamente cercou a 

área prevista para o parque, tornando-a insular‖
79

 (SESTREN-BASTOS, 2006, p.14). 

Segundo este mesmo documento, ―com a retirada de vegetação florestal para a 

construção de casas e condomínios fechados, sendo estes responsáveis, atualmente, pela 

maior derrubada de árvores, pois as construções ocupam, muitas vezes, mais de 90% da 

área de cada terreno‖ (SESTREN-BASTOS, 2006, p.14), o Morro do Osso se 

transformou, metaforicamente falando, numa ilha-verde no meio da urbe-cinza
80

. 

Somando-se a este fenômeno, em 1992, outros três processos de loteamento no 

Morro do Osso estavam com seus trâmites bastante adiantados. Assim, mais uma vez a 

CPDMO, em reação a essa especulação imobiliária, demandou o tombamento da área à 

prefeitura municipal. Ocorre que, desta vez, o pedido foi encaminhado ao Departamento 

Municipal de Habitação (DEMHAB), o qual passou, como se verá a seguir, a compor 

                                                 
79

 Utiliza-se aqui o conceito de ilha para indicar o isolamento da área, a qual passa agora definitivamente 

a ser um fragmento florestal sem conectibilidade (corredores ecológicos) com outras porções florestais. 

Assim, restringindo o transito dos seres vivos e consequentemente diminuindo o fluxo gênico das 

espécies. Para saber mais pesquisar sobre as teorias de ―biogeografia de ilhas‖, ―metapopulações‖ e 

―fragmentação de habitat‖. 
80

  Tal ―ilhamento‖, que já vinha ocorrendo aceleradamente desde o início dos anos 90, recentemente 

(década de 10 do séc. XXI), agravou-se devido à construção de prédios em área de corredor ecológico do 

PNMO. Podemos citar, como exemplo emblemático, a construção de uma faculdade privada num terreno 

onde havia uma área verde - na junção das avenidas Cavalhada e Eduardo Prado - localizado exatamente 

no local apontado pelo plano de manejo do PNMO como sendo o principal corredor ecológico do Parque. 
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não só outra arena de discussão importante, mas, também, a ter atuação central no que 

tange ao desfecho da criação do Parque Natural Morro do Osso e diretamente 

relacionado ao governo municipal que irá assumir a prefeitura em 1992. 

 

4.2 Em cena, os “pobres”: Morro do Osso como lugar de moradia ou 

preservação? 

 

Neste mesmo ano de 1992, através de um debate interno realizado pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, a Prefeitura comprometeu-se a estudar, com 

maior dedicação, a criação de uma área de preservação no Morro do Osso. Porém, tal 

―boa vontade‖ esbarrava, segundo os representantes da própria prefeitura, na dificuldade 

destes em negociar com aqueles que se diziam proprietários das terras e empresas nelas 

interessadas. Ao mesmo tempo, outra alegação era de que haveria poucos recursos 

disponíveis à Prefeitura para esse tipo de ação (compra de áreas para preservação), fato 

que seria cada vez mais agravado devido a rápida e constante valorização 

econômico/imobiliária das áreas em questão.  

Mas o mais decisivo nesta atitude pró-ativa por parte do órgão municipal foi 

que, como informa Oliveira (2004, p.58-59), a partir daí ocorrerá uma mudança não só 

no cenário, mas, sobretudo, na correlação de forças e mesmo no que passaria a estar em 

jogo nas disputas até então em andamento: 

em 1993 um novo grupo interessado aparece para interferir na disputa entre 

proprietários e CPDMO: a Prefeitura Municipal. Pela primeira vez, a 

Prefeitura aparece não como mediador, mas como parte interessada na 

disputa. (...) O que ocorre é que o partido governante à época, o Partido dos 

Trabalhadores (PT), se posiciona a favor de políticas habitacionais que 

contemplem as populações miseráveis. Surgem então boatos de que a 

Prefeitura (através do DEMHAB) pretende transferir famílias pobres (...) para 

ocupar áreas no Morro do Osso. 

 Olhando em retrospectiva, mesmo o papel de ―mediadora‖ exercido por este 

―novo grupo‖ (prefeitura municipal) até aquele momento era um tanto incipiente. Sua 

atuação se dava muito mais de modo reativo aos movimentos efetuados pelas principais 

forças envolvidas (organizações ambientalistas e interesses privados). Até então o órgão 

oficial se pronunciava apenas quando chamado a ―mediar‖ o confronto entre estas duas 

forças, mas não necessariamente atuava como jogador ou mediador ativo no processo, 
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ou seja, buscando interferir diretamente (seja de forma explícita ou nos bastidores) não 

só nos rumos dos conflitos por elas protagonizados, mas também na própria forma de 

ocupação e uso da área em questão. 

 Contudo, como podemos ver no trecho citado acima, com a chegada da equipe 

de governo de Tarso Genro à prefeitura, novas demandas vão ser eleitas como 

prioritárias (no caso, ―a favor de políticas habitacionais‖), sendo que a efetivação de 

algumas destas irá se chocar com os que defendiam as organizações ligadas à 

preservação ambiental do Morro do Osso. Mais do que a forma de apropriação do 

território, também outro tipo de uso passa a ser considerado como possibilidade para a 

área: a construção de moradias populares destinadas a populações pobres situadas em 

zonas de risco da capital ou, ainda, que viviam em terrenos que a prefeitura via como 

estratégicas para o ordenamento da cidade via construção de obras de infraestrutura 

(como ruas, saneamento básico, viadutos, perimetrais, etc.)  

Mas, como seria de se esperar, a possibilidade de transferir este tipo de 

população para áreas pertencentes ao Morro do Osso será duramente criticada pelas 

organizações ambientalistas. Se estas últimas tinham, até então, empresas com algum 

interesse imobiliário como seu maior ―inimigo‖, agora outra frente de batalha viria a se 

instalar. Como resultado, a CPDMO, temendo que o morro virasse uma outra ―Rocinha‖ 

(alusão à famosa favela carioca), emite um comunicado se colocando explicitamente 

contra o assentamento de famílias pobres em áreas do Morro do Osso e exigindo uma 

reunião com o então prefeito Tarso Genro.  

Assim, no dia 13 de dezembro de 1993, depois de muita pressão e lobi realizado 

por parte de representantes ambientalistas junto a integrantes do governo petista, um 

encontro foi acertado para debater a possibilidade que então se abriu. Tal reunião reuniu 

diversos agentes bem distintos, entre eles: moradores do entorno do morro, 

ambientalistas, alguns vereadores, integrantes da CPDMO e representantes da SEMA-

RS, FEPAM, SMAM, DEMHAB e METROPLAN. Neste encontro ficou clara a 

proposta da Prefeitura de remover as famílias da Vila Cai-Cai (uma antiga área de risco 

de Porto Alegre em cujo local se encontra, hoje em dia, a Fundação Iberê Camargo
81

) 

                                                 
81

 Sobre a Vila Cai-Cai, segundo a antropóloga Maria Helena Sant‘Ana (2002, p.2), ―em novembro de 

1995 ela foi de fato removida do espaço onde ficava, ali na beira do Guaíba, nos interstícios entre a Av. 

Padre Cacique, a Av. Beira Rio [...]. Ficava na praia e era composta de umas duzentas e quarenta casas, 

na época, e umas novecentas pessoas‖. 
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para um terreno a ser doado pela Cúria Metropolitana localizado no sopé do Morro do 

Osso, mais precisamente, na Avenida Cavalhada ao lado da já existente Vila Cidade de 

Deus. 

Já de saída esta reunião aponta para uma disputa interna dentro do próprio 

aparelho de Estado (além da esfera legislativa, dela participaram os poderes executivos 

municipal e estadual). De fato, aqui não se trata de um encontro envolvendo apenas 

pessoas e organizações da sociedade civil parlamentando com quadros e funcionários da 

Prefeitura Municipal, mas de um evento do qual participaram (não necessariamente com 

as mesmas posições e pontos de vista) representantes oficiais ligados, respectivamente, 

às políticas ambientais e habitacionais executadas na cidade de Porto Alegre. 

A partir daí, duas instâncias oficiais de discussão foram criadas para dar conta 

do processo desencadeado pela Prefeitura Municipal. No caso específico envolvendo a 

relocação da Vila Cai-Cai, segundo Sant‘Ana (2002, p.08), foram promovidas ―uma 

série de assembleias e reuniões com a associação dos moradores entre os técnicos, os 

representantes do DEMHAB (muitas vezes arquitetos), os assistentes sociais e os 

moradores nas assembleias e nas reuniões com a comissão que foi formada para discutir 

o reassentamento‖. Nesse processo de desterritorializações e reterritorializações levado 

a cabo por meio de uma ―engenharia social de governo‖, de um lado, constitui-se uma 

arena pública em torno do reassentamento dos moradores da Cai-cai e, na outra ponta, 

mas como consequência desta, uma outra arena na qual se negocia a criação do Parque e 

a forma com que se dará a construção do loteamento no sopé do morro: 

em meio a uma briga entre órgãos municipais, com o Departamento 

Municipal de Habitação – DEMHAB – defendendo os interesses dos 

proprietários de terra e a SMAM defendendo os interesses da CPDMO, a 

SMAM emite seu II Parecer Técnico. Nele, o então secretário Giovani 

Gregol solicitava a realização de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) no 

local e a confecção de um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Pedia 

também a criação imediata do Parque do Morro do Osso. Tudo isso devido ao 

fato de que a Prefeitura Municipal (através do DEMHAB) estava então 

deslocando uma vila de famílias de baixíssimo poder aquisitivo para uma 

área localizada no sopé do Morro do Osso (faixa de amortecimento do futuro 

parque)  (OLIVEIRA; MISOCZKY, 2004, p.8). 

Já quanto às políticas ambientais, em 1994 foi formado um grupo técnico pela 

Coordenação do Ambiente Natural da SMAM para estudar a viabilidade da criação de 

uma unidade de conservação no território do Morro do Osso. Como a remoção das 

famílias da Vila Cai-Cai passou a ser um fato inquestionável pelos representantes da 
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prefeitura (ou, do ponto de vista das entidades ambientalistas, uma ―batalha perdida‖), a 

formação deste grupo técnico efetivou-se devido à necessidade de se pensar em alguma 

medida compensatória destinada a mitigar os impactos causados pela instalação de um 

assentamento urbano no sopé do morro junto à Avenida Cavalhada. Ou seja, o que viria 

a ser o Loteamento Cavalhada - o qual passou a abrigar as pessoas despejadas da vila 

Cai-Cai no final de 1995 - forçou o aparelho do Estado a desencadear o planejamento 

efetivo e, por fim, a criação oficial do Parque Natural Morro do Osso. 

Paradoxalmente, seria justamente a partir desta medida que visava compensar os 

impactos ambientais provenientes do assentamento dessa comunidade (fato inicialmente 

criticado pelas entidades ambientalistas) que foram destinados à preservação ambiental - 

na forma de Parque Natural - 27 hectares, que também pertencia a Cúria Metropolitana 

e onde atualmente encontra-se o prédio da sede administrativa do Parque (SESTREN-

BASTOS, 2006).  

Revendo os acontecimentos deste curto período - entre 1992 e começo de 1995, 

percebe-se que, pela primeira vez, surge, em torno do destino do Morro do Osso, uma 

clara sobreposição entre interesses ambientais no seu sentido restrito de proteção da 

natureza e políticas habitacionais destinadas a populações subalternas (no caso, 

moradores de uma vila da capital). Portanto, não se trata mais aqui somente de uma luta 

entre entidades da sociedade civil organizada representando o interesse público (cuja 

forma surge via instituição de um parque) e empresas, incorporadoras e agentes 

imobiliários representando interesses privados. Diferentemente das batalhas anteriores 

dos anos 1970 e 1980, em que o discurso ambientalista constituía ainda algo difuso, 

com pequena capacidade de articulação, pouco organizado institucionalmente, bastante 

marginal nas instâncias decisórias, bem como estigmatizado pelos meios de 

comunicação, suas ações agora passam a estar próximas e por vezes, dentro das esferas 

do poder estabelecido, no caso a Prefeitura Municipal e suas secretarias. 

Por outro lado, ao invés da luta entre interesse público versus interesse privado, 

subjacente aos conflitos envolvendo a remoção da Vila Cai-Cai e o processo de criação 

do PNMO tem-se o choque entre dois direitos universais garantidos a partir da 

Constituição de 1988: de um lado, um meio ambiente saudável e equilibrado 

ecologicamente como direito fundamental para a sociedade; de outro, moradia digna 
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para as pessoas como porte das necessidades básicas humanas
82

. Neste sentido, as 

divergências da época se assemelham às disputas que irão surgir a partir de 2004, com a 

ocupação efetiva de uma área do Parque pelos Kaingang. Nos dois casos, se trata de 

conflitos envolvendo, por um lado, preocupações com a proteção ambiental do morro e, 

por outro, reivindicações de minorias sociais por espaços de moradia.  

Contudo, como será visto nos próximos capítulos, entre ambos os casos há 

diferenças significativas importantes. Mas, se deixará estas para mais adiante, pois, 

antes, é preciso ainda ver como os Kaingang entram nesta história e quais os 

desdobramentos práticos provenientes da decretação do um Parque Natural no Morro do 

Osso – simbolizado no ícone da figura 11. 

 

Figura 11: Logo oficial do Parque Natural Morro do Osso – símbolo que 

une a antiga ilustração de Vasco Prado e a fígura do único bugio do Parque. 

 
 Fonte: Acervo do PNMO 
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 Sobre este ponto, Sant‘Anna (2002, p.07) conta, por exemplo, que ―no discurso dos técnicos do 

DEMHAB o projeto [de relocação dos moradores da Vila Cai-Cai] era visto como algo que promovia a 

cidadania‖. 
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5 Sobre “Outsiders” meridionais: os Kaingang 

 

Como visto anteriormente, o caso aqui estudado refere-se a um (des)encontro 

que se traduz no tempo como conflito e se manifesta num dado território cujos sentidos, 

usos e apropriação estão em disputa. De um lado, temos um grupo específico de brancos 

(estabelecidos no local em disputa desde 1994 após a instituição do PNMO) 

representado por ambientalistas, alguns moradores e funcionários de órgãos ambientais 

oficiais; do outro lado, encontra-se um grupo outsider da etnia Kaingang que, a partir de 

2004, ocupa e passa a viver em uma área do Morro do Osso. Como se trata, neste caso, 

da atualização, ou melhor, de mais um capítulo da saga Kaingang após a chegada 

europeia a este continente, este capítulo se destina a resgatar este processo turbulento (e 

violento) de contato com o Outro colonizador. Da mesma forma, além de uma rápida 

apresentação sobre a produção bibliográfica consultada, o capítulo traz ainda alguns 

aspectos cosmológicos, socioculturais que compõe o ethos Kaingang integrando noções 

territoriais e históricas.  

Neste capitulo visamos contextualizar, a partir da tradução do que já foi 

traduzido sobre o olhar deste povo em particular - isto é, com base em dados 

secundários e na revisão bibliográfica da literatura disponível tanto acadêmica como 

não especializada - certos elementos recorrentes e ainda hoje presentes neste 

desencontro épico
83

. 

 

5.1 Os Kaingang em Porto Alegre na literatura historiográfica e antropológica 

 

A respeito do desenvolvimento recente de produções acadêmicas relacionadas 

aos Kaingang e, mais especificamente, referente aos mais austrais – habitantes da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba – como: SILVA (2001); CAMPOS (2004); FREITAS 

(2005); AQUINO (2008); SALDANHA (2009); JAENISCH (2010) e ELTZ (2011) -, 

também existem diversos outros relatos e documentos históricos anteriores a esta 
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 Para que a leitura do capítulo pudesse ser feita de modo mais dinâmico, mas sem deixar, contudo, de 

dar ao leitor a oportunidade (ainda que panorâmica) de buscar as devidas referências e definições de 

certos conceitos e categorias nativas, abusou-se das notas de rodapé. De todo modo, o texto principal 

pode perfeitamente ser lido, se assim se desejar, de forma independente. 
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literatura de cunho etnológico que (a)notaram estas populações indígenas, entre eles: 

descrições e relatos feitos por naturalistas, profissionais, apontamentos feitos por 

missionários (principalmente jesuítas e capuchinhos), cartas redigidas por governantes e 

militares, documentos oficiais e não oficiais, entre outros, etc. que estiveram no Brasil 

meridional durante os séculos XVIII e XIX, como os mais conhecidos: Auguste de 

Saint-Hilaire, Pierre Alphonse Mabilde, Robert Avé-Lallemant, Telêmaco Morocine 

Borba, Alfredo D‘Escragnolle Taunay, Luiz de Cimitile, Franz Keller, Camilo Lellis da 

Silva, Ruiz de Montoya e Balduino Rambo. No entanto, como constata Noelli (2004, 

p.22), são esparsas e descontínuas as fontes históricas sobre os Kaingang ao menos até o 

século XIX, quando, "por força do processo de conquista e do consequente 

confinamento dos Jê do Sul em 'áreas indígenas' gerenciadas sucessivamente pelos 

governos imperial e federal, é que se iniciou uma produção mais sistemática de registros 

escritos". 

O mesmo autor destaca ainda que, a partir de estudos realizados após a década 

de 1940, concebidos à época em que vigoravam teorias com forte influência do 

determinismo ecológico e do evolucionismo social, os Kaingang (juntamente com os 

Xokleng e outras etnias Jê) foram incluídos no conceito de ―povos marginais‖. Este é o 

caso dos trabalhos incorporados ao livro - Handbook of South Americam Indians -, o 

qual consolidou o termo ―povos marginais‖ para designar indígenas ―considerados 

essencialmente caçadores-coletores e exploradores de ambientes improdutivos de uma 

tecnologia simples‖ (NOELLI, 2004, p.23). 

Porém, também na década de 1940, a partir da sobreposição de abordagens 

inspiradas nas teorias funcionalistas norte-americanas e britânicas focadas nos processos 

que envolvem as mudanças culturais sociais, houve uma ruptura nos estudos sobre os 

Kaingang em direção ao modelo institucional de contato. Já em uma reação à 

abordagem culturalista, Roberto Cardoso de Oliveira propôs a noção de fricção 

interétnica, a qual passou a olhar a situação de contato entre grupos tribais e segmentos 

da sociedade brasileira a partir de "aspectos competitivos e, no mais das vezes, 

conflituais, assumindo esse contato muitas vezes proporções ‗totais‘, isto é, envolvendo 
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toda a conduta tribal e não tribal que passa a ser moldada pela situação de fricção 

interétnica" (OLIVEIRA, 1994
84

 apud ROSA, 2005, p.130). 

 Sobre a produção etnológica acerca dos Kaingang no século XX, conforme 

comenta Rosa (2005, p.128), estabeleceram-se "gerações" distintas: 

na primeira geração evidenciou-se os trabalhos de Curt Nimuendajú, Herbert 

Baldus, Egon Schaden, Gioconda Mussolini, sendo que as análises desses 

etnólogos deram ênfase ao mito de criação, ao Ritual do Kiki, às relações 

diádicas dos Kaingang, no xamanismo, a polarização entre magia e religião. 

Já na segunda geração de etnólogos se evidenciam os trabalhos de Juracilda 

Veiga, Robert Crépeau, Kimiye Tommasino, Moacir Haverroth, Ledson 

Kurtz de Almeida, Ricardo Cid Fernandes, Rogério Reus Gonçalves da Rosa, 

Sergio Baptista da Silva, Niminon Suzel Pinheiro, para citar alguns. Já no 

―modelo institucional do contato‖, proposto por Fernandes (2003), destacam-

se os trabalhos de Silvio Coelho dos Santos, Cecília Helm, Ligia Simonian, 

José Otávio Catafesto de Souza. As duas gerações de pesquisadores foram 

bastante atentas às mudanças pelas quais os Kaingang passaram no decorrer 

do século vinte a partir da intensificação do contato com o Estado e outras 

ideologias [...]. O grande diferencial foi o referencial teórico disponível em 

cada fase e, conseqüentemente, o conjunto de interpretações dadas à 

realidade de uma sociedade em transformação cosmológica e social e 

pauperização espacial. 

Desse contexto geracional, Fernandes (2003, p.13) ressalta que ―a etnologia 

kaingang nas décadas de setenta e oitenta ficou circunscrita a iniciativas isoladas, por 

vezes limitadas a pequenas inserções em meio a análises históricas ou a análises sobre o 

contato‖. Já a antropóloga Kimiye Tommasino (2004) argumenta que, até a década de 

1980, os Kaingang foram estudados sob as ―lógicas do contato‖, seguindo uma 

abordagem centrada nos aspectos sociológicos das relações com o ―externo‖, isto é, com 

os não índios ou, para os Kaingang, os fóg. Segundo a autora, pesquisadores dos anos 

1970 e 1980 acabaram por adotar "a perspectiva de que os Kaingang e os Xokleng 

estavam 'integrados' e 'assimilados' à sociedade nacional [...]. A questão central desses 

estudos era a perda das terras e as políticas oficiais assimilacionistas, as políticas 

indigenistas e as relações subordinadas dos índios" (TOMMASINO, 2004, p.148). 

Somente a partir da década de 1990 é que haverá uma quebra mais efetiva na 

teoria da aculturação com o surgimento dos primeiros trabalhos focados no e do 

―interior‖ dos coletivos Kaingang, isto é, segundo a perspectiva dos nativos, os quais 

passam a ser estudados a partir ―de dentro‖ como sujeitos de sua própria história, 

sistemas de valores, organização social, cosmologia e representações (TOMMASINO, 
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 Oliveira, R. C. de. O movimento dos conceitos na Antropologia. São Paulo, Revista de Antropologia, 

USP, v. 36, 1994, p. 13-33. 
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2004). Embora permaneçam vivas no senso-comum, tal movimento tem levado às 

velhas idéias de aculturação e assimilacionismo a darem espaço às abordagens focadas 

na ―lógica da diferença‖ (e não numa imaginada integração total) a partir do 

entendimento e respeito às distintas alteridades indígenas. 

Esta renovação das produções acadêmicas sobre os Kaingang se expressam nos 

livros: ―Uri e Wãxi: estudos interdisciplinares dos Kaingang‖ (lançado em 2000) e 

―Novas contribuições aos estudos interdisciplinares dos Kaingang‖ (publicado em 

2004). Organizados por Kimiye Tommasino, Lucio Tadeu Mota e Francisco Noelli, 

ambos reúnem artigos produzidos por alguns pesquisadores que participaram das 

reuniões do Grupo de Trabalho Jê do Sul nas Reuniões de Antropologia do Mercosul 

(RAM). 

Por fim, em relação à produção etnográfica recente sobre os Kaingang, cada vez 

mais tem surgido trabalhos claramente influenciados pelo "perspectivismo ameríndio" 

proposto por Eduardo Viveiros de Castro (2002 p.123), segundo o qual a relação do 

antropólogo com o ponto de vista nativo ―envolve uma dimensão essencial de ficção, 

pois se trata de pôr em ressonância interna dois pontos de vista completamente 

heterogêneos‖
85

. Sob esta ótica, os Kaingang não são do Brasil, mas sim, estão no 

Brasil, trabalhos antropológicos passam a enfatizar ou focar suas análises na ―agência 

dos ameríndios‖ (no caso, dos Kaingang) em sua relação com os não-índios (no caso, os 

fog), considerando deste modo conceitos exógenos ou endógenos ao Estado brasileiro 

não como algo transcendente, mas sim como definições apropriadas segundo suas 

lógicas nativas imanentes. 

 

5.2 A muito tempo atrás: narrativas fóg sobre uma (proto)história de índio 

 

A expressão Kaingang deriva da palavra Kanhgág, que, segundo Veiga (2000), 

significa ―gente‖, ―pessoa‖, ou, em contextos mais específicos, ―índio Kaingang‖. 

Segundo o historiador Lúcio Tadeu Mota (2004), a adoção desta designação teria 
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 Segundo a "perspectiva perspectivista", o mundo seria composto de relações entre sujeitos, sendo que o 

conhecimento nasceria de relações entre pontos de vista. Partindo do princípio de que índios são também 

sujeitos, portanto, capazes de "exercer um ponto de vista", a consideração central, aqui, está no fato de 

que, antes de almejar se apropriar do ponto de vista nativo, seria preciso direcionar o esforço etnográfico 

no sentido de buscar perceber qual o conceito de ponto de vista do próprio nativo. (VIVEIROS de 

CASTRO, 2002).  
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ocorrido por volta do final da primeira metade do século XIX, constituindo então uma 

autodenominação alternativa ao termo "Coroados", adotado pelo colonizador e que fazia 

referência ao fato dos Kaingang utilizarem, na época, os cabelos cortados na forma de 

coroa no topo da cabeça. Como estes não se identificavam com tal denominação, visto 

possuir uma conotação pejorativa - de modo semelhante à expressão ―bugre‖ quando 

usada de forma genérica para designar índios, "caboclos da terra‖ e outros grupos 

sociais "misturados" ou "miscigenados"
86

 -, teriam passado então a se autonomear 

Kaingang.  

Porém, ao longo do tempo, dependendo da região e do período histórico que 

caracterizou a expansão colonial e, depois da ―independência‖ de 1821, o avanço da 

sociedade nacional envolvente, várias foram as expressões usadas para nomear este 

grupo étnico, tais como: Guananas, Gualachos, Chiquis, Guaianás, Tapuias, Coroados, 

Botocudos, Ibirajara
87

. Da mesma forma, também se percebe a diversidade gráfica 

referentes à palavra Kaingang, o que pode ser visto a partir da própria revisão 

bibliográfica realizada, quando foram constatadas as mais diversas formas de escrevê-la, 

tais como: Caingang, Caegang, Caengang, Caingangue, Kaingygn, Kaingangue, 

Kaingáng. Já conforme meus interlocutores Kaingang, referindo-se a como eles próprios 

pronunciam sua denominação étnica, o correto seria usar ―Kaingag‖ (pronuncia-se 

caingãg), o que está de acordo com a escrita do idioma Kaingang, na qual se grafa 

Kanhgág. 

Sobre a classificação da etnia Kaingang na literatura antropológica atual, estes 

constituem uma ―vertente‖ da família Jê pertencente ao tronco linguístico Macro-Jê. 

Conforme Rosa (2008), este último se divide, em termos linguísticos, geográficos e 

culturais, em três grupos: Jê setentrionais (Kayapó, Timbira, Suyá, e Kreen-akarore) que 
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 Sobre este caráter pejorativo, Soares e Klamt (2005, p.56) sustentam que, ―se queremos evitar o 

preconceito, os termos 'bugres', 'mestiços' ou 'misturados' deveriam ser abolidos de nosso vocabulário, 

pois retratam uma visão carregada de juízos de valor equivocados‖. Contudo, a questão não está tanto em 

simplesmente recusar (ou ao menos não apenas) tais expressões, visto fazerem parte do vocabulário usado 

no senso-comum. Afinal, tal como o termo "índio" (também pejorativo na sua origem) passou a ser 

apropriado por aqueles nele incluídos, há sempre a possibilidade de "bugre", "caboclo", "colono", 

"quilombola" etc. virem a ser também apropriados, usados e ressignificados positivamente por aqueles 

que são com eles identificados. 
87

 A ―nação‖ Ibirajara era reconhecida como o conjunto das territorialidades Caamoguaras, Caatiguaras, 

Cariroiguaras, Tebiuqariguaras, Piraiubiguaras, Taiaçuapeguaras, Ieiquiguaras, Ibianguaras e 

Guaibiguaras, esta última associada à margem leste do Guaíba – Guaibe-renda (Guaíbe = Guaíba; renda = 

sítio) (FREITAS, 2005, p. 65); onde hoje se encontra o município de Porto Alegre, o que corrobora a 

presença pretérita Jê nos domínios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Sobre designações históricas e 

origem da nomeação Kaingang, ver também Mota (2004). 
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vivem na região do Brasil central; Jê centrais (Akwén, Xavantes, Xerente, Xacriabá) 

que vivem à direita do baixo Amazonas (Médio Xingu e Médio Tocantins); Jê 

meridionais (Xokleng e Kaingang) que vivem na região sul
88

.  

Segundo Soares e Klamt (2005, p.45), os Kaingang seriam descendentes das 

"populações de Tradição Taquara‖. Contudo, Silva (2001) critica e amplia tal 

perspectiva afirmando que as ditas ―tradições ceramistas planálticas‖ do sul do Brasil 

(―Taquara‖, ―Itararé‖ e ―Casa de Pedra‖) deveriam ser consideradas como Proto-Jê 

meridionais, compondo um todo que dá origem aos atuais povos Jê meridionais 

(Kaingang e Xokleng)
89

. Segundo Silva (2001), usar o termo Proto-Jê meridional (ou 

Proto-Kaingang, ou Proto-Xokleng) ao invés de ―grupos ligados às tradições ceramistas 

planálticas Taquara, Itararé e Casa de Pedra‖ ou ―Jê meridional pré-histórico ou pré-

colonial‖, além de indicar expressamente a "vinculação destes grupos às sociedades Jê 

meridionais (Kaingang e Xokleng), aproximando os estudos arqueológicos do campo 

antropológico‖ (2001, p.13), reforça o caráter de continuidade (e não de rompimento) 

do processo histórico-cultural que desembocou nas sociedades Kaingang e Xokleng
90

:  

do ponto de vista conceitual, em substituição aos termos ―tradição‖ e 

―subtradição‖, tradicionalmente usados pela arqueologia brasileira, os quais 

considero vagos e imprecisos, uma vez que são ordenadores essencialmente 

tecnológicos, não levando em conta os aspectos simbólicos da cultura 

material por eles agregada, proponho o termo Proto-Jê meridional para 

denominar estes grupos populacionais anteriores e antecedentes das 

sociedades Xokleng e Kaingang históricas (SILVA,  2001, p.11). 

Neste mesmo trabalho - uma tese sobre etnoarqueologia dos grafismos Kaingang 

cuja abordagem, ao invés de enfatizar apenas aspectos técnicos e materiais, privilegia e 
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 Wiesemann (2002) identifica cinco dialetos da língua Kaingang: dialeto São Paulo, falado ao norte do 

rio Paranapanema; dialeto Paraná, falado entre os rios Paranapanema e Iguaçu; dialeto Central, falado 

entre os rios Iguaçú e Uruguai; dialeto Sudoeste, falado ao sul do rio Uruguai e oeste do rio Passo Fundo; 

e dialeto Sudeste, falado ao sul do rio Uruguai e leste do Passo Fundo. Segundo Silva (2001, p.9) apesar 

de alguns pesquisadores criticarem a simplificação da classificação de Wiesemann, visto não dar conta 

―da complexidade das relações linguísticas inter-grupos e, ainda, entre grupos Kaingang e Xokleng (...), a 

síntese cronológica que embasa a diferenciação dos grupos ainda é satisfatória, devendo ser 

complementada em trabalhos futuros‖. 
89

 Wiesemann (1978, p.215), levando em conta semelhanças e diferenças entre os cinco dialetos Kaingang 

por ele identificados, conclui que o grupo falante do dialeto São Paulo teria se afastado dos demais após a 

separação entre Kaingang e Xokleng. Segundo a autora, tal processo ocorre ao menos desde 1626, quando 

supostamente foi incorporada a palavra Topë (―Deus‖, empréstimo do Guarani Tupã), desconhecida no 

dialeto São Paulo e na língua Xokleng, através do contato do Pe. Ruiz de Montoya com os ―Gualachos‖, 

aldeados na Reducción de la Concepción de los Gualachos (SILVA, 2001, p.9). 
90

 O mesmo pode ser dito para outros usos mais genéricos do prefixo pré (pré-histórico, pré-colonial, pré-

contato), pois tal procedimento dá a ideia de ruptura dentro de um processo que, sabe-se hoje, foi cultural 

e historicamente contínuo. 
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interpreta a produção de significados pelas populações Proto-Jê meridionais - Silva 

reforça ainda: 

de acordo com um quadro referencial já quase totalmente aceito pela 

arqueologia brasileira, considero as denominadas ―tradições ceramistas do 

Planalto Sul-Brasileiro e áreas adjacentes‖ ou ―tradições locais planálticas‖ 

ou ―tradições‖ Taquara, Itararé e Casa de Pedra, estudadas pela arqueologia 

desde um ponto de vista exclusivamente tecnológico, como uma única, ampla 

e homogênea tradição cultural Jê meridional ―pré-colonial‖, que, no decorrer 

de um longo processo histórico-cultural de aproximadamente dois mil anos, 

segundo o registro arqueológico, desembocará nas histórica e 

etnograficamente conhecidas sociedades Jê meridionais Kaingang e Xokleng. 
(SILVA, 2001, p.6-7)

91
. 

Cabe também assinalar que, atualmente, de acordo com Noelli (2004, p.26), 

ainda ―não é possível distinguir os registros arqueológicos de modo a classificá-los em 

dois conjuntos distintos, relacionando-os aos Kaingang e aos Xokleng‖. Muito disso 

está vinculado à ―semelhança entre os vestígios, entre os tipos de assentamento e entre 

outras evidências, [o que] não permite agora o estabelecimento de uma distinção entre 

os registros arqueológicos dos ascendentes dos Kaingang e dos Xokleng‖.  

No que se refere especificamente a trabalhos de cunho arqueológico (KERN, 

1994, 1997; NOELLI, 2004; SCHMITZ, 1991, 2009) relativos ao Brasil meridional e, 

mais especificamente, Rio Grande do Sul, sugerem que os ascendentes dos atuais 

Kaingang teriam começado a migrar do norte (Brasil central - cerrado) em direção ao 

sul (Brasil meridional) a pelo menos 11.000 mil A.P. Embora a datação precisa desta 

migração possa ser controversa, o fenômeno migratório Proto-Jê vem de longa data (ao 

menos, milhares de anos), tendo ocorrido de modo concomitante às mudanças 

climáticas e ambientais características da transição do período geológico conhecido 

como Pleistoceno (Paleolítico Superior) para o Holoceno
92

.  
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 Na intenção de analisar e sistematizar os dados arqueológicos, pesquisadores utilizam categorias 

conceituais como: Sítios - lugares onde aparecem restos de ocupação humana (casas subterrâneas, taperas, 

acampamentos em abrigos rochosos, sambaquis, etc); Fases - conjuntos de materiais com características 

semelhantes (cerâmicas, artefatos de pedra ou osso, gravações ou pinturas em rochas) que mantém as 

características diagnósticas dentro de um espaço e tempo reduzidos; e Tradições - conjuntos maiores de 

materiais com características semelhantes, reunindo em geral diversas fases e que mantém as 

características diagnósticas dentro de um tempo e espaço mais persistente e amplo (Schmitz & Becker, 

1991). Seguindo o argumento de Silva, optou-se por adotar a denominação Proto-Jê em detrimento do 

termo ―tradições‖, encontrado em outros trabalhos relativos a vertente arqueológica em questão. 
92

 Marcado pelo aumento da temperatura média do planeta, após o final da última glaciação planetária e 

início de um outro período interglacial (por volta de 11.000 A.P.), estava então em curso a transformação 

climática de um planeta frio e seco para um clima quente e úmido. 
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Segundo Kern (1994) e Schmitz (2009), os antepassados dos Kaingang do 

presente teriam construído suas aldeias e acampamentos principalmente nas encostas da 

Serra Geral e baixadas da depressão central e da região litorânea, locais onde hoje em 

dia, através de escavações arqueológicas, foram encontradas ―casas subterrâneas‖ e 

"semi-subterrâneas" compondo aldeias que chegavam a formar conjuntos de dezenas de 

casas. Sobre este aspecto Kern (1997) relata que, embora a chegada dos europeus tenha 

dizimado "estas populações, ocupando suas terras e ocultando o genocídio encetado sem 

remorsos [...], milhares de sítios arqueológicos atestam este processo de povoamento 

que ocupou cada fração deste espaço platino oriental" (KERN, 1997, p.9). 

Além destas aldeias subterrâneas e de casas isoladas descobertas por pesquisas 

arqueológicas desde o Sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, segundo Schmitz e 

Beker (1997), também foram encontrados nas áreas de floresta subtropical, Matas de 

Araucária e campos do Planalto Sul-Brasileiro ―montículos tumulares‖ (amontoado de 

pedras e estruturas associadas aos túmulos e rituais fúnebres dos Proto-Jê meridionais) e 

trabalhos de engenharia de terra (além das casas subterrâneas, ―galerias nas encostas dos 

morros, taipas fechando espaços à semelhança de fortificações e terraços de terra e 

pedra‖ (SCHMITZ; BEKER, 1997, p.252). 

Durante esta época de transição de eras geológicas (Pleistoceno para o 

Holoceno), ameríndios que viviam no que hoje chamamos de Rio Grande do Sul teriam 

convivido, segundo Kern (1994), com pequenos, médios e gigantescos mamíferos, dos 

quais se alimentavam
93

. Contudo, a despeito de suas inegáveis contribuições histórico-

arqueológicas, é preciso situar a perspectiva deste autor em específico, visto passar em 

certos trechos uma visão, se não um tanto folclórica, ao menos etnocêntrica sobre a 

relação destes povos originários com a população de mamíferos então existente. Em 

certa passagem de seu texto, Arno Kern, após comentar que "essa fauna de 

megamamíferos extinguiu-se com o término da última glaciação e o surgimento de 

novas condições ambientais holocênicas" (KERN, 1994, p.34), acaba culpando, ainda 

que parcialmente, ameríndios que viveram neste período por tal fato ao sugerir que estes 

animais teriam 
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 Exemplos desta megafauna extinta seriam: tigre dente de sabre (Esmilodonte), tatus gigantes 

(Glyptodonte e Pampatério), preguiças terrestres gigantes (Megatério e Glossotério), mastodontes 

(Estegomastodonte e Haplomastodonte), cavalos de pequeno porte (Equus e Hippidion), um camelídio 

(Paleolhama), um tipo de hipopótamos (Toxodonte), um tipo de anta (Macrauquênia) e um tipo de 

cervídeo (Morenelafo). (KERN, 1994, p.34). 
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sofrido também com a chegada de um novo tipo de predador, o homem com 

seu eficiente equipamento de caça. Aparentemente esses caçadores recém-

chegados estavam muito bem armados, em meio a essa fauna em grande 

parte formada por herbívoros. Outros animais de pequeno porte como as 

emas, as antas, os ratões-do-banhado e os cervídeos, foram igualmente 

caçados pelos primeiros grupos pré-históricos que aqui se estabeleceram 

(KERN, 1994, p.34). 

Embora o autor possa não tê-lo feito propositalmente, os termos "predador" e 

"caçadores" dão uma conotação negativa a ação deste "homem" genérico "com seu 

eficiente equipamento de caça", o mesmo ocorrendo com expressões que sugerem 

agressão, tais como "muito bem armados".  

Por outro lado, Kern, a partir de uma inspiração literária quase xamânica - no 

sentido trabalhado por Langdon (1996, p.28) de algo que "unifica o passado mítico com 

a visão de mundo" e que "tenta entender os eventos no cotidiano e influenciá-los" - dá a 

entender ao leitor que os antepassados Kaingang (os Proto-Jê) teriam contribuído para 

ou então sido (ainda que em parte) responsáveis pela extinção destes animais ("espécies 

carismáticas" da época
94

). Ocorre que hipóteses como estas não são novidade entre 

biólogos da conservação. É o caso, por exemplo, de Fernando Fernandez (2004, p.33), o 

qual, em seu livro "O poema imperfeito" - uma metáfora usada para indicar que, até a 

chegada dos "povos pré-históricos" a "natureza seria perfeita", tendo estes "apagado" 

vários "versos" (ou seja, espécies) do "poema perfeito" (isto é, da natureza) - argumenta 

que, durante Pleistoceno e Holoceno, 

grupos humanos, ao chegar a cada novo local, se depararam com uma 

magnífica megafauna completa – aí sim um poema perfeito – formada por 

animais que nunca haviam tido contato com o homem e, portanto, sem 

nenhum instinto evoluído para evitá-lo [...]. Quando a carne fácil em cada 

local começava a rarear, as tribos seguiam adiante em busca de novos 

campos de caça, continuando o massacre [...]. O que se seguiu, os fósseis 

contam. Quase todos os grandes mamíferos foram se extinguindo numa onda 

que passou primeiro pelas grandes planícies da América do Norte e depois foi 

descendo para o sul 
95

  (FERNANDEZ, 2004, p.33, grifos meus). 

Eis acima duas típicas leituras [Kern (1994) e Fernandez (2004)] da história (ou 

proto-história, se se preferir) indígena feitas a partir da concepção de um suposto ―índio 
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 Expressão comum entre zoólogos, ecólogos, educadores ambientais e biólogos da conservação para 

designar espécies que teriam, intrinsecamente, a capacidade de cativar o interesse e o sentimento 

(positivo) das pessoas em relação a elas. Sobre espécies carismáticas, ver Rodrigues (2002). 
95

 Neste livro, Fernandez busca, a partir da descrição de vários casos estudados por outros cientistas, 

convencer o leitor de que populações ―pré-históricas‖ seriam responsáveis por verdadeiro ―holocausto‖ à 

fauna então existente, levando à extinção número expressivo de animais de grande e médio. Para uma 

leitura crítica sobre o livro de Fernandez, ver GERHARDT (2008, capítulo 4). 
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genérico" (SOUZA-PRADELLA, 2008b) associado à figura anti-arquetípica do "mau 

selvagem"
96

, este último, como lembra Souza-Padrella (2008b, p.6), visto como uma 

espécie de "contra-exemplo didático (...) a ser refutado". Porém, conforme pesquisas 

antropológicas avançam na investigação sobre povos ameríndios, cada vez mais 

compreende-se que não se trata de histórias únicas, isoladas e circunscritas a cada etnia 

em si mesma. Ao contrário, entre estas houve e há um entrelaçamento de trocas e 

convívio relacional marcado por interfaces interétnicas onde se chocam, se encontram e 

se mesclam diferentes sistemas culturas, distintas cosmovisões de cuja antropofagia 

e/ou repulsa nascem transformações, hibridizações, alianças e conflitos.  

Como será visto mais à frente, as insinuação de ―bom selvagem‖ e "mau 

selvagem", como este tipo de leitura homogenizante do ―índio‖ - a qual mascara e 

invisibiliza a imensa heterogeneidade cultural que se ―esconde‖ por trás desta categoria 

social e, também, a diversidade intraétnica refletida nas comunidades, famílias e nos 

próprios corpos indígenas
97

) – também pôde ser percebida no caso do conflito 

envolvendo o Morro do Osso. 

 

5.3 Contato, conflito, luta pela terra e territorialidade Kaingang  

 

Wagner et al. (1986, p.10), ao narrarem, a partir de fontes jornalísticas, os 

conflitos envolvendo a expulsão dos colonos dos territórios originalmente ocupados por 

esta etnia nos anos 1970/80 (Nonoai e Guarita), comentam que,  

"a luta do povo caingangue é a luta pela posse da terra. Desde o 

descobrimento, quando começou a ser escorraçado pelos colonizadores, ele 

não tem paz: é a saga do índio frente ao branco invasor. Um confronto que, 

até hoje, só teve um derrotado".  

 

E como resultado desta invasão vivemos institucionalizados pela clássica 

―versão dos vencedores‖ impregnados por esse ―inconsciente popular‖; já, a versão mais 

apurada, deste mesmo ―derrotado‖ aqui em questão, sobre esta "saga", ou seja, a sua 
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 No caso, "anti" em relação ao arquétipo clássico do "bom selvagem" hobbesiano. 
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 Dentro do conceito de índio inclui-se uma impressionante diversidade étnica e linguística composta por 

povos indígenas com cosmovisões, línguas, crenças, coletivos humanos e não-humanos, práticas e formas 

de agir no mundo muito diferenciadas. Exemplo disso é o fato de que, segundo dados do censo do IBGE 

de 2010, atualmente vivem no país mais de 800 mil índios pertencentes aos 305 povos indígenas; foram 

registrados 274 idiomas pertencentes a mais de 30 famílias linguísticas diferentes, tudo isso sem contar os 

índios isolados (BRASIL, 2012). 



122 

 

própria saga, provavelmente não será a que irá constar nas mídias, livros e cadernos 

escolares. 

Apesar de toda a complexidade que tem marcado a trajetória milenar dos 

Kaingang, quando tratada, geralmente se depara com uma ―história‖ que, na maioria das 

vezes, oculta esta mesma complexidade. Isto decorre do próprio ato político inerente ao 

ato de fazer e inventar essa mesma história que, ao menos há 500 anos, vem sendo 

contada pelos "vencedores‖. Estes últimos, por sua vez, têm produzindo uma 

historicidade dúbia, caso, por exemplo, como bem demonstrado por Souza-Padrella 

(2008b), da recorrente ambivalência contida nas ideias de "bom selvagem" e "mau 

selvagem" presentes nas narrativas civilizatórias.  

Contudo, como toda apreensão do real será sempre parcial e mediada por 

concepções éticas, afetivas, epistemológicas e políticas, consequentemente também toda 

interpretação será realizada a partir de uma posição e lugar social determinados. Assim, 

na medida em que um tipo de leitura sobre o passado consolida-se como dominante no 

―senso comum‖, tal naturalização faz com que esta acabe por aparecer como sendo a 

verdadeira e única história. Agindo desta forma, número expressivo de naturalistas, 

missionários, burocratas, funcionários de governos, jornalistas, cronistas, indigenistas e, 

claro, pesquisadores terminaram por reificar suas compreensões (fixando-as no 

imaginário coletivo) a partir de uma ótica euroreferenciada
98

. Ao invés de denunciar o 

caráter opressivo exercido pelos conquistadores e invasores, inúmeras interpretações 

sobre o papel dos "colonizadores", "estancieiros", "imigrantes‖ e, por fim, "gaúchos" 

têm repetidamente exaltado seu heroísmo, coragem, pioneirismo, aventureirismo, 

empreendedorismo, desejo de vencer e progredir na vida etc., levando, como resultado, 

à perda ou ocultação de parte da historicidade dos fatos (MARCON, 1994).  

Tendo isto por base, este tópico visa apresentar uma contextualização histórica 

sobre o contato entre os Kaingang e a sociedade envolvente. Obviamente, a ideia não é 

esmiuçar o extenso e complexo percurso que marca tal relação, mas, sim, trazer à tona 

alguns aspectos mais significativos deste processo ligados ao desencontro específico 

que atualmente ocorre no Morro do Osso. Da mesma forma, pretende-se historicizar 
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 Sobre o conceito de euroreferenciado, Souza-Padrella (2008b, p.2), define este como forma de designar 

"populações européias, eurodescendentes ou ‗europeizadas‘, não só dentro como também fora da Europa, 

que diante de populações de outras matrizes referenciais (ex. africana, melanésia, ameríndia etc.) 

assumem consciente ou inconscientemente posturas que vão da negação velada à hostilidade aberta". 
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certas lógicas, estratégias e consequências, por um lado, da invasão-expulsão-exclusão 

realizada por parte do Estado e outros atores sociais representantes de outros interesses 

privados e, por outro, da reocupação-reconquista-reterritorialização protagonizada pelos 

Kaingang quando relacionados à disputa por um dado território. 

Como já dito, os Kaingang ocuparam historicamente áreas de mata com 

Araucárias (Floresta Ombrófila Mista) e campos do planalto sul-brasileiro (Campos de 

Cima da Serra). Já no início do contato e interação com os conquistadores brancos 

tiveram que enfrentar a implementação de um sistema econômico extrativista-escravista 

altamente devastador. Portanto, também ao longo dos últimos cinco séculos, quando da 

chegada europeia, viveram, sofreram e se adaptaram às predatórias formas de 

exploração produtiva e econômica que levaram (e tem levado) ao desaparecimento e 

degradação dos elementos naturais que compõem esse território (DEAN, 1996). No 

caso da Floresta Ombrófila Mista, a visão imediatista colonial visou simplesmente 

extrair ao máximo os recursos naturais existentes, sendo o principal deles o pinheiro-

brasileiro (Araucaria angustifolia), justamente a principal fonte de alimento para o povo 

Kaingang (SCHMITZ, 2009).  

Segundo Zarth (2002), ao terem as terras onde viviam tomadas e expropriadas, 

os povos indígenas foram, sem dúvida, as maiores vítimas do processo de invasão e 

conquista (ou, dependendo do ponto de vista, ocupação e colonização) do Brasil e do 

Rio Grande do Sul. Porém, é preciso que se diga que os Kaingang só passaram a ter 

contato mais permanente com a sociedade regional a partir do início do século XIX. 

Antes disso, apenas alguns pequenos grupos estiveram sob influência direta de missões 

jesuíticas nos séculos XVII e XVIII (MARCON, 1994). 

Um dos eventos que marcaria o início da intensificação do processo de 

expropriação que já vinha então se sucedendo ocorreu em 1808. Até esta data 

populações autóctones eram consideradas independentes pela Coroa Portuguesa. 

Contudo, logo após a chegada da família real ao Brasil, o Rei Dom João VI redigiu uma 

Carta Régia negando o status humano aos ―bugres‖ que viviam no Paraná, decretando 

em seguida ―a guerra contra esses bárbaros índios‖ e autorizando a servidão por quinze 

anos dos prisioneiros indígenas capturados. Como uma das consequências desta guerra, 

uma parte dos Kaingang veio em direção ao Rio Grande do Sul, onde a atuação mais 
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efetiva do governo sobre as populações indígenas iria ocorrer apenas após a Revolução 

Farroupilha (1835-1845) (CAMPOS, 2004).  

Antes disso, outro fenômeno migratório iria desencadear nesta mesma província 

uma série de conflitos envolvendo comunidades Kaingang: a chegada, a partir de 1824, 

dos imigrantes alemães (e, 50 anos depois, dos imigrantes italianos). Sobre os 

primeiros, Licht (2005, p.9) relata, próximo a Porto Alegre, como foi a chegada de  

milhares de indivíduos pioneiros da colonização do Sul do Brasil, que 

abandonaram duras condições de sobrevivência no Europa pós-napoleônica. 

Desfazendo-se de suas propriedades, aventuraram-se numa travessia oceânica 

que durava cerca de três meses. Chegando ao Rio de Janeiro, desembarcavam 

na Armação da Praia Grande e passavam por um período de aclimatação aos 

trópicos. Daí, uma nova viagem que podia durar até dois meses, em pequenos 

barcos costeiros até Porto Alegre e então de lanchão até o porto do rio dos 

Sinos, ficando então alojados no barracão que servira à Real Feitoria do 

Linho-Cânhamo, nas proximidades da atual cidade de São Leopoldo. Nesse 

galpão, destinado à função de abrigo de imigrantes pelo Presidente da 

Província de São Pedro do Rio Grande, José Feliciano Pinheiro, em 31 de 

março de 1824, as famílias e os colonos avulsos aguardavam o destino final: 

um lote de terra em meio a mata, onde começariam nova vida. Esse 

contingente humano colonizou um espaço já parcialmente ocupado por 

brasileiros, descendentes de portugueses e escravos africanos e seus 

descendentes, em conflito com as populações indígenas, nativas dos vales 

dos rios dos Sinos, Cadeia, Feitoria e Caí. (grifos meus). 

Paradoxalmente, este processo iria colocar em lados opostos dois grupos sociais 

subalternos em relação ao contexto nacional mais amplo: de um lado, os Kaingang e, de 

outro, colonos pobres vindos da Europa e seus descendentes. Em reação ao ataque a sua 

territorialidade, modo de vida e a própria existência física Kaingang, estes 

protagonizaram um constante enfrentamento às "frentes de expansão pioneiras" 

(MARTINS, 1997). Crônicas e reportagens de jornal escritas no século XIX e parte do 

século seguinte, nas quais os Kaingang aparecem levando terror e pânico aos colonos 

alemães e italianos, fazem referência ao constante "medo de bugres‖ destas famílias de 

imigrantes europeus. Sobre esta recusa à submissão e consequente confronto com os 

colonos, Zarth (2002, p.80) destaca a reação-aversão indígena ao processo de espoliação 

e invasão de seus territórios ao comentar que "os indígenas que causavam problemas 

para a ocupação do território eram os Kaingang, que viviam nas florestas ao norte e, 

com frequência, atacavam viajantes e tropeiros que circulavam pela região. Também 

atacavam os colonos do Vale dos Sinos, a poucos quilômetros de Porto Alegre". 

Especificamente no caso dos conflitos entre Kaingang e colonos italianos e seus 

descendentes, como a maioria destes últimos foi instalada pelo Estado e empresas 
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coloniais nas áreas de encostas, o tipo de manejo produtivo por eles implantado recairia 

sobre uma das principais fontes nutricionais dos primeiros. Sobre tal processo, Vivan 

(1998, p.19-20) propõe um pequeno exercício de cálculo: 

colonos italianos que chegaram ao sul do Brasil em 1885 derrubaram 

araucárias (Araucaria angustifolia) de mais de 3,00 metros de diâmetro e 45 

m de altura visando o plantio de trigo, cujas sementes trouxeram da Itália. Na 

mesma área, relativa (600m²) à copa de uma dessas árvores que produzia 

mais de 300kg de pinhões por ano por árvore, menos de 60kg de trigo eram 

colhidos. Embora esse cálculo não traga de volta as árvores gigantes de mais 

de 1.000 anos de idade nem os povos autóctones que delas dependiam, 

podemos hoje entender (...) o porquê das tribos que habitavam estas regiões 

do sul do Brasil (...) mante[rem] territórios bem determinados de coleta, com 

marcas nas árvores
99

. Ainda, o porquê da profunda revolta que nutriam pela 

invasão colonial e pela derrubada das florestas que os sustentavam. 

Como se verá logo a seguir, os conflitos entre colonos e Kaingang se 

estenderiam até os dias de hoje em certas regiões do noroeste do Rio Grande do Sul. Por 

outro lado, evidentemente que a resistência Kaingang não se deu apenas no extremo sul 

do país, mas em todos os territórios por eles então ocupados, se estendendo do Rio 

Grande do Sul até São Paulo. Neste sentido, a guerra estabelecida e a recusa em não 

aceitar pacificamente a invasão de seus territórios se fez sentir não só no caso da 

implantação das colônias, mas, também, quando os Kaingang revidavam aos avanços 

das "frentes de expansão capitalistas" (MARTINS, 1997). Foi o caso da construção, no 

início do século XX, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ferrovia que, ao ligar 

Santos a Corumbá, passaria por dentro do território Kaingang. Sobre esta, Darcy 

Ribeiro (1986, p.103) comenta que  

os trabalhadores da estrada, penetrando na mata indevassada com a 

imaginação encandecida pelo medo, viam um índio atrás de cada árvore e os 

pressentiam no pio de cada pássaro. A empresa fornecera armamento e 

munição à vontade para todo o seu pessoal e a mata dia e noite 

ribombava de tiros contra índios que não se deixavam ver. A excitação se 

alastrava e uma turma, ouvindo a distancia tiros da outra, metralhava também 

a mata para previnir-se contra um provável ataque, mas, principalmente, para 

descarregar a tensão nervosa. Este era o ambiente na estrada, nas 

fazendas e nas pequenas vilas. Todos se sentiam ameaçados; ninguém se 

aventurava sozinho pela mata, certo de que estava cheia de índios; nunca 

abandonavam as armas. Trabalhava-se, comia-se e dormia-se com as 

carabinas ao alcance da mão. (grifos meus). 
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 Para saber mais sobre as marcas nos pinheirais, consultar Mabilde (1983, p.146-147), engenheiro 

emigrado da cidade de Bruxelas que, segundo Becker (1976, p.329), em 1848 foi nomeado engenheiro 

das colônias no estado a serviço do Governo Imperial, passando a atuar na divisão das terras coloniais, 

nos levantamentos topográficos, no traçado de várias estradas, projetos e construções de pontes. Em todas 

estas atividades manteve contato direto com os Kaingang, sendo prisioneiro destes durante dois anos. 
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 Porém, o constante ―medo de bugre‖ e da "mata" (que estaria, na "imaginação 

encandecida pelo medo", "cheia de índios") que atormentava colonos e trabalhadores 

rurais vinha não só de uma suposta "brutalidade" intrínseca à natureza social Kaingang, 

mas do fato destes serem exímios guerreiros e estrategistas. Detentores de 

conhecimentos milenares transmitidos, recriados e atualizados oralmente sobre o 

território em que viviam e ainda vivem - e em contraponto aos brancos, que, se sozinhos 

na mata, se achariam perdidos neste inóspito, selvagem e perigoso mundo "cheio de 

índios" - os Kaingang se deslocavam rapidamente no território, se camuflavam na mata, 

observavam o branco invasor e os combatiam nos campos e matas meridionais. 

 Ainda sobre a política do ―medo do bugre‖, sobretudo no início do século XX, 

esta foi propagandeada abertamente pela imprensa da época, a exemplo do jornal de 

Blumenau Urwaldsbote (cuja tradução significa mensageiro da selva), que pregava 

diariamente a chacina dos índios. Além disso, a imagem do "terror" trazido pelo 

"selvagem" foi usada explicitamente pelo Estado como argumento a dar legitimidade 

para dizimar índios que, na visão do colonizador, atravancavam o "progresso" do país. 

Darcy Ribeiro (1986, p.104) descreve este aliciamento estatal e a organização 

estratégica, no sul do Brasil, do bugreirismo como guerrilha financiada e armada para 

"limpar" os territórios ocupados por populações indígenas: 

nesse ambiente de terror surgiram chefetes especializados em chacinar 

índios. Organizavam publicamente os bandos de bugreiros, planejavam 

seus ataques depois de aliciar os carabineiros e percorrer todas as fazendas 

vizinhas e o comércio angariando donativos em dinheiro, mantimentos e 

munição. Tinham o cuidado de organizar as batidas sempre nos meses de 

chuva, porque nessa época os índios raramente se afastavam da aldeia para 

caçadas e pescarias coletivas, permitindo, assim, um extermínio mais 

completo. As maiores batidas realizadas em 1908, 1909 e 1910 foram 

financiadas, principalmente pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 

utilizando trabalhadores da construção por ela armados e municiados e 

entregues à orientação dos referidos especialistas. Toda uma técnica fora 

desenvolvida para as chacinas. (grifos meus). 

 Esta higienização social via chacinas e extermínios se dava sobre um manto 

ideológico específico ligado à inadequação prejudicial dos Kaingang à modernização e 

progresso do país. Sobre tal visão, Darcy Ribeiro (1995), resgata um pequeno trecho 

escrito na primeira década de século XX por Hermann Von Ihering, renomado cientista 

da época: 

Os actuaes indios do Estado de S.Paulo não representam um elemento de 

trabalho e de progresso. Como também nos outros Estados do Brazil, não se 
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póde esperar trabalho sério e continuado dos indios civilizados e como os 

Caingangs selvagens são um empecilio para a colonização das regiões do 

sertão que habitam, parece que não há outro meio, de que se possa lançar 

mão, senão o seu extermínio. A conversão dos indios não tem dado resultado 

satisfactorio; aquelles indios que se uniram aos portuguezes immigrados só 

deixaram uma influencia malefica nos habitos da população rural. É minha 

convicção de que é devido essencialmente a essas circunstancias que o 

Estado de S.Paulo é obrigado a introduzir milhares de immigrantes, pois que 

não se póde contar, de modo efficaz e seguro, com os serviços dessa 

população indígena para os trabalhos que a lavoura exige (IHERING, 1907
100

 

apud RIBEIRO, 1995, p.445, grifos meus). 

 Seja via promulgação de "Cartas Régias", seja via diagnóstico científico acerca 

da "influência maléfica" destes "bárbaros índios", discursos como estes, mas, sobretudo, 

sua efetivação como prática de extermínio dos Kaingang cruzaram os séculos XIX e XX 

sem alterar o que continham em essência: sua perspectiva desumanizadora. Até bem 

pouco tempo, sendo vistos como selvagens e/ou animais ferozes, poderiam - tal como 

descreve Pierre Clastres (2004) em "Arqueologia da violência" – ser caçados e 

chacinados em nome de interesses privados ou via ―políticas públicas etnocídas‖. 

Considerados arredios, selvagens, brabos, assassinos, vagabundos ou contaminando 

colonos com seus "maus hábitos", discursos racistas, animalizadores ou que atestavam 

sua irracionalidade e incapacidade de evoluir até a ―civilização‖ justificaram, 

incentivaram e legitimaram massacres e genocídios de comunidades Kaingang e outras 

etnias indígenas espalhadas pela região sul do país. 

Concomitante à aceleração da invasão de seu território, ao longo do século XX 

tem prosseguimento a diáspora Kaingang, como conta, em 1942, o naturalista Balduíno 

Rambo (2000, p.307): 

Com o advento da colonização açoriana e germânica, os índios, já 

expulsos das partes mais acessíveis do Estado, refugiaram-se na fortaleza 

natural de selvas e precipícios da Serra Geral. Durante os primeiros anos 

da colonização teuta, a escarpa da serra nas bacias do Caí e do Rio dos 

Sinos formava os redutos, dos quais os silvícolas prorrompiam em ataques 

furiosos contra os núcleos coloniais. Não tardou, porém, o som dos machados 

a expulsá-los para o planalto, onde, no limiar deste século, ainda se 

manifestavam em roubos de gado e saques nos postos mais adiantados das 

colônias ítalas. Bem depressa, porém, a expansão da criação de gado e dos 

núcleos coloniais os obrigaram a abandonar todo o quadrante leste do 

Estado. O último toldo desses índios, que ainda existia entre Lagoa 

Vermelha e Passo Fundo, já se acha na região da mata uruguaia. Foram 

essas selvas que serviram de último refúgio aos aborígines. Os toldos de 
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Nonoai, Guarita e Inhacorá, situados no mais recôndito das selvas do 

Alto Uruguai, bem demonstraram a inacessibilidade dessas regiões até os 

primeiros decênios do corrente século. Nos nossos dias, em que o 

aperfeiçoamento dos meios de comunicação possibilitou a expansão da 

agricultura no Alto Uruguai, os derradeiros filhos das selvas se vêm 

rodeados pelos brancos, aos quais fugiram durante mais de um século. 

(grifos meus). 

 No sul do Brasil, a série de expulsões e migrações enfrentada pelos Kaingang 

desencadeada pelo processo de tomada e esbulho de seus territórios levou estes a adotar 

uma estratégia de fuga e resistência (esta última, do ponto de vista branco, via "ataques 

furiosos", "saques" e ―roubos"). Com o tempo, foram recuando no seu continuo 

território ancestral, migrando de locais mais próximos ao litoral até ficarem, nas 

palavras de Rambo, ―rodeados pelos brancos‖ em áreas localizadas na região do 

planalto (Alto Uruguai). Tal processo desterritorialização e reterritorialização 

(HAESBAERT, 2004) está de acordo com um fenômeno mais geral que, 

historicamente, tem ocorrido com "populações alijadas dos núcleos dinâmicos da 

economia nacional" (ARRUDA, 2000, p.277). Estas (aí incluídos não só indígenas, mas 

remanescentes de quilombos e demais populações camponesas), como aponta o mesmo 

autor ao adotar o conceito de cultura rústica de Darcy Ribeiro, 

ao longo de toda a história do Brasil, adotaram o modelo da cultura rústica, 

refugiando-se nos espaços menos povoados, onde a terra e os recursos 

naturais ainda eram abundantes, possibilitando sua sobrevivência e a 

reprodução desse modelo sociocultural de ocupação do espaço e 

exploração dos recursos naturais, com inúmeros variantes locais 

determinados pela especificidade ambiental e histórica das comunidades que 

neles persistem (ARRUDA, 2000, p.278, grifo meu). 

 Após a declaração de independência, em 1821, nota-se o início da adoção de 

uma estratégia mais sistemática do Estado Nacional no sentido de reunir os Kaingang e 

confiná-los em áreas ("reservas") onde ficariam, em tese, reclusos ("reservados") e 

apartados do restante da sociedade nacional. A ideia básica, neste caso, era, por um 

lado, que povos indígenas não atrapalhassem o ―progresso imperial‖ (e, depois, 

republicano) via ocupação de terras devolutas, exploração de recursos naturais e 

expansão das fronteiras agrícolas, por outro, melhor prepará-los para sua inevitável 

integração ao mundo dos brancos. Sobre esta opção, que viria, de diferentes formas, 

orientar até os dias atuais muitas ações governamentais em relação aos povos indígenas 

de um modo geral, Wagner et al. (1986, p.17) comenta que, no caso dos Kaingang, 
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com as colonizações alemã e italiana de 1824 e 1875, e com a catequese 

jesuíta em 1848, foram pressionados em seus territórios e muitas vezes 

reagiram com violência. (...). A ação colonizadora trouxe prejuízos de outra 

ordem. Foi a tentativa de tirar o índio do mato, foi a redução do seu território. 

E dela é consequente a criação das aldeias de Nonoai, Campo do Meio e da 

Colônia Militar de Caseros. A ordem era liberar terras para a colonização por 

imigrantes e confinar as populações indígenas. 

 Na mesma linha de pensamento proposto por Wagner em relação à política de 

confinamento para melhor vigilância dos Kaingang, Paulo Zarth (2002, p.82) argumenta 

que: 

O plano ideal para o governo era reunir os índios em aldeias, 

confinando-os em reservas, como já se tinha conseguido com os guaranis, 

aldeiados em São Nicolau, na Aldeia dos Anjos e nas antigas Missões 

Jesuíticas. Dessa forma, os indígenas estariam sempre sob controle e não 

criariam problemas maiores. No entanto, os caingangues resistiam a essa 

proposta, por razões óbvias. Uma das tentativas foi reunir todos os 

caingangues em Guarita, no Alto Uruguai, mas, além da resistência contra 

esse projeto, os próprios índios eram divididos em vários grupos, 

inclusive rivais, dificultando ainda mais o aldeamento. A solução 

encontrada e proposta pelo governo foi aldeá-los em vários locais, o que se 

conseguiu com muito custo já no final do século. Assim, os caingangues 

foram reunidos nas reservas de Guarita, Nonohay, Inhacorá, Ligeirinho, 

Votouro e Cacique Doble, entre as principais, todas no norte do Estado, 

onde a imigração de colonos ainda não havia começado. Dessa forma, os 

índios tiveram seu espaço drasticamente reduzido, criando dificuldades 

com a caça e com a coleta de pinhão, alimentos básicos desses indivíduos. 

(grifos meus). 

No que se refere ao contexto nacional deste período, tem-se a criação, em 1910 

(durante a administração do presidente Nilo Peçanha), do Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI), o qual se dá de modo concomitante a um novo investimento na expansão de 

frentes pioneiras via ocupação do território brasileiro em direção aos ―sertões‖ do 

interior do país. Sobre o debate que resultou na instituição do SPI, o qual envolveu 

diversos setores da sociedade, incluindo desde parte da intelectualidade da época, 

notoriedades públicas e representantes de forças políticas nacionais, Maciel e Marcon 

(1994; p.159) comentam que  

a criação de um órgão federal de Proteção aos Índios foi resultante de fortes 

embates ideológicos, visto que a interpretação dos conflitos, envolvendo 

indígenas, não era homogênea. Nas primeiras décadas do regime republicano, 

consolidaram-se, pelo menos, duas grandes correntes de pensamento em 

torno da problemática indígena. Uma das posições, representada por Von 

Ihering, não vislumbrava possibilidades de sobrevivência para os povos 

indígenas em consequência da superioridade da cultura branca e da 

progressiva dominação econômica e cultural dos ―civilizados‖. Diante disso 

propôs, para o caso dos índios ―bravios‖, o uso da força armada, no sentido 

de ―amansá-los‖ ou, em caso de resistência, de exterminá-los. A outra 

posição, representada pelos positivistas, propunha a utilização de novos 
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métodos para pacificar os índios bravios e o estabelecimento de áreas 

específicas para os povos indígenas, que teriam assim, as condições 

necessárias para evoluir ao estagio da ―civilização. 

Ainda sobre esta questão, também Seeger e Viveiros de Castro (1980, p.137), ao 

tratarem das políticas estatais relacionadas aos índios no Brasil, comentam que,  

no começo do século XX, a luta entre os colonos do Sul do país e os 

Kaingang e Xokleng motivou discussões acirradas sobre o destino dos índios. 

Cientistas como Von Ihering propunham a eliminação dos indígenas. Mas a 

visão positivista vitoriosa, dominante no movimento republicano, conseguiu 

a criação do Serviço de Proteção aos Índios em 1910, visando garantir a 

integridade dos grupos tribais de forma que pudessem espontaneamente 

acender às luzes da civilização. 

Como resultado da entrada em cena do SPI, intensificou-se a criação de reservas 

e as consequentes tentativas de confinamento dos Kaingang, sendo demarcadas a partir 

de 1922, segundo Wagner et al., (1986), 12 áreas de assentamento indígena no Rio 

Grande do Sul, somando um total inicial de 98 mil hectares. Porém, este número, já 

claramente insuficiente, iria diminuir bastante ao longo do tempo, como denunciou o 

padre jesuíta Bartolomeu Meliá, coordenador da pastoral indígena do Interdiocesano 

Norte: ―neste século, eles [os indígenas] foram roubados em mais de 45 mil hectares. E 

mesmo o que restou foi devastado e maltratado. O roubo de madeira tem sido um 

escândalo continuo até hoje‖ (WAGNER et al., 1986, p.19). 

Já na década de 1940, além da chegada de uma nova leva de imigrantes e 

descendentes de europeus ao Alto Uruguai, Wagner et al. (1986, p.19) contam que ―em 

1941 quatro aldeias – Nonoai, Ligeiro, Guarita e Cacique Doble – deixaram de ser 

administradas pelo estado do Rio Grande do Sul e passaram para o SPI‖. Como 

resultado, além do enclausuramento forçado, ao atuar a partir da lógica de que seria 

preciso "pacificar" e ―civilizar‖ grupos indígenas arredios como os Kaingang, bem 

como aqueles que ainda não tinham tido contato com os brancos, o trabalho executado 

pelo SPI não atenuou, mas, ao contrário, provocou ou então acirrou diversos conflitos 

envolvendo o próprio órgão, os Kaingang, fazendeiros, colonos, empresas colonizadoras 

e outros órgãos governamentais nos três níveis (Federal, Estaduais e Municipais).  

Sobre esta mudança administrativa da tutela então estabelecida sobre os 

Kaingang, Maciel e Marcon (1994, p. 156) comentam que, "a partir do momento em 

que o SPI passou a administrar várias reservas (1941), a expropriação de terras 

indígenas intensificou-se. Uma das maiores investidas deu-se pela ação do próprio 
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governo estadual, legitimado pelo SPI, que reduziu a reserva de Nonoai em mais de 

50% [57,28%] para constituir o Parque Florestal de Nonoai". Como se vê, portanto, não 

é de hoje que os Kaingang entram em conflito com órgãos do Estado por conta da 

criação de uma área natural protegida: antes, o Parque Florestal de Nonoai, hoje, o 

Parque Natural Morro do Osso. 

 Por outro lado, como já ressaltado parágrafos atrás (no registro do padre 

Bartolomeu), com a entrada do SPI nas áreas indígenas, deu-se início à extração e venda 

de madeira nativa nelas ainda existente. Com isso, um outro modelo de saque e 

espoliação se estabelece nas aldeias, como comenta Veiga (2006, p.5): 

as demandas da Europa, no pós-guerra, pressionando por produtos agrícolas e 

por madeiras, levou a uma pressão sobre as terras e sobre as riquezas das 

terras indígenas, com reflexos também sobre o trabalho indígena. Na década 

de 1940, o Serviço de Proteção aos índios introduziu, nas áreas do Sul do 

Brasil, um serviço obrigatório em ―roças coletivas‖ (as roças do Posto). No 

regime de trabalho então implantado, os índios deixavam de ter direito de 

trabalhar em suas roças, sendo obrigados a trabalhar nas roças do posto ―a 

troco de comida‖: os homens para um lado, as mulheres para outro. A 

comida era feita em uma cantina, em grandes panelas, o que levou esse 

sistema a ficar conhecido como ―panelão‖. 

 A adoção de uma política que visava a transformação das aldeias Kaingang em 

empresas rurais auto-suficientes se revelou um verdadeiro desastre social. Segundo 

Campos (2004, p.17): ―enquanto iludia os índios com promessas de construção de 

escolas e doação de rebanhos de gado, o SPI criou o panelão, um sistema de trabalho 

escravo em que os índios eram obrigados a trabalhar sob a direção do chefe do posto”. 

Recebendo comida feita nestes panelões e realizando o trabalho agrícola nas ―roças 

coletivas‖, os Kaingang não tinham o menor controle sobre a destinação do resultado de 

seu trabalho, isto é, o que seria produzido ou extraído de suas terras ou de terras alheias 

indevidamente apropriadas.  

 Historicamente, têm sido inúmeros os casos de corrupção por parte de gestores 

públicos (não só funcionários do antigo SPI, mas também da atual Funai), caciques, 

prefeitos e elites locais, principalmente envolvendo a venda de madeira e o 

arrendamento de terras dentro das áreas reservadas ao usufruto indígena. 

Consequentemente, no sistema dos panelões e roças coletivas então instalado nas TIs 

Nonoai e Guarita, como quem comercializava a produção era sempre o chefe do posto, 

o qual deveria remeter os lucros ao governo federal, se tornava muito difícil controlar 

esses recursos, sendo que muitos servidores públicos enriqueceram com o dinheiro das 
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lavouras cultivadas pelos Kaingang e a venda de madeira extraída de suas terras 

(WAGNER et al., 1986).  

De outra parte, entre 1949 e 1962, época em que o chão gaúcho começava a ser 

riscado por novas, amplas e extensas estradas (portanto, diminuindo dificuldades de 

acesso), aconteceram talvez as piores investidas (ao menos nesse século) contra o 

território Kaingang no Rio Grande do Sul. Concretizando-se uma suposta reforma 

agrária em cima de suas terras, as reservas de Venterra, Caseros, Serrinha e Lagoão, por 

exemplo, foram simplesmente expropriadas dos seus legítimos donos. Ao mesmo 

tempo, Votouro, Guarita e Nonoai tiveram suas áreas restringidas (SIMONIAN, 1981
101

 

apud WAGNER et al., 1986), fato este que, décadas depois, seria motivo de novos 

conflitos entre Kaingang e, mais uma vez, colonos de descendência europeia. 

De fato, como a maior parte do contingente populacional Kaingang residente na 

capital provém ou tem laços de parentesco nas aldeias do Planalto, vê-se que os eventos 

acima são de substancial importância para se entender o processo de reterritorialização 

desta etnia em regiões mais próximas ao litoral, como é o caso de Porto Alegre. Isso é 

particularmente relevante no que se refere a Nonoai, Terra Indígena de origem de 

grande parte dos Kaingang residentes na Aldeia Tupë pën. Os interlocutores com quem 

se teve contato durante a pesquisa veem que a relativa estabilidade territorial vivenciada 

na região do Planalto começou a ser abalada pelo ―problema da invasão das áreas‖, este 

recrudescendo quando, em 1962, o então governador do estado, Leonel Brizola, 

empenhou-se em fazer uma reforma agrária em Nonoai. Sobre este período, Aquino 

(2009b, p.114) conta que, desde então, os Kaingang passaram a vivenciar o 

aparecimento de ―quase cidades‖ (na forma de fazendas) dentro desta aldeia. Vê-se, 

portanto, que os conflitos ocorridos especialmente em Nonoai, em meados do século 

XX, são a origem da intensificação das perambulações Kaingang rumo ao Litoral, 

demarcando o início de outro processo de reterritorialização destes na Bacia do Guaíba. 

Mais ao final da década de 1960, paralelo a este processo de expropriação, 

seguia sem grandes modificações a exploração madeireira corrupta, fato agravado pela 

progressiva entrada dos fóg na TI Nonoai via implementação de escolas e igrejas. Sobre 

este ponto, Aquino (2009b, p.114) ressalta que 
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O ―problema da invasão das áreas‖ tornou-se ainda mais complexo em 1968, 

quando missionários americanos (a ―religião americana‖) ofereceram ao povo 

Kaingang a implementação de uma escola na área. Ao que parece, esta 

invasão contou, num primeiro momento, com o consentimento dos pa i mág, 

que se reuniram para decidir o que fazer em relação à proposta, para, em 

seguida, ―fazer uma reunião com os brancos‖. A preocupação era abrirem a 

aldeia para a implementação da escola e, como consequência, os fóg 

(brancos) a invadirem cada vez mais. Os pa i mág reuniram-se com os fóg, 

após o ―conselho‖ aldeão, no qual as lideranças decidiram que, se fosse para 

o ―bem da comunidade‖, eles permitiriam a construção da escola. Outra 

―invasão‖ estava em curso e a decisão do conselho ao ―discutir o corte de 

madeira‖ foi a mesma. Tratava-se da implementação de serrarias em dois 

―setores‖ (ëmã sï) – Vila Velha e Purungu –, pelo SPI, para as quais os 

―conselheiros‖ deram seu aval, visando ―beneficiar a comunidade‖, pois ―o 

SPI dizia que era para a construção de casas‖. Logo, alguns perceberam que 

―só serravam a madeira, cortavam a madeira e não vinha nada para a 

comunidade". 

Desdobramentos destas políticas de espoliação assimilacionista e etnocida são 

percebidas, mesmo que um tanto mascaradas, até hoje nas Terras Indígenas do planalto. 

Para complicar ainda mais a situação dos Kaingang, conforme Davis (1978), a 

orientação geral de caráter mais humanista que perdurou até meados da década de 1950 

- incorporada pelo SPI em seus primeiros anos de existência principalmente por 

influência de Rondon e depois dos irmãos Vilas Boas - e que se sobrepôs a ideia de 

extermínio simples e direto defendida por Von Ihering, foi substituída por uma lógica 

desenvolvimentista. Basicamente, esta última trazia como diretriz a necessidade de fazer 

com que as terras reservadas aos índios se tornassem áreas produtivas e lucrativas do 

ponto de vista econômico. Como consequência, ao tentar converter os Kaingang em 

agricultores/extrativistas empresariais, a ideologia desenvolvimentista que se consolida 

no Brasil daí para frente levou ao acirramento ainda maior do quadro de desmatamento 

e corrupção nas terras indígenas, provocando com isso uma enorme desestruturação 

social e pauperização das aldeias. 

Contudo, uma operacionalização mais efetiva desta nova ideologia (ALMEIDA, 

1999) só iria ocorrer após o golpe de 1964, quando a ditadura militar que se instalou no 

país passou a impor um modelo de desenvolvimento homogenizante para a nação 

brasileira como um todo e, em particular, para o mundo rural, na medida em que a 

chamada "modernização conservadora da agricultura" (GRAZIANO da SILVA, 1981), 

então posta em prática, reduziu "questões agrárias como concentração fundiária, 

grilagem de terras, relações capital-trabalho, violência e conflitos sociais a uma mera 

questão produtiva" (GERHARDT et al., 2012, p.8). 
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Será dentro deste contexto que, no final da década de 1960, o governo Federal 

lança o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), implementado entre 1968 a 

1970 e, no começo da década seguinte, o primeiro e segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND I e II), respectivamente vigentes entre os quadriênios 1972/75 e 

1976/79
102

. Em linhas gerais, o PED, que orientava as condições de intervenção do 

Estado no sentido de aprofundar a integração da agricultura à industria dentro do 

modelo global de internacionalização da economia brasileira, propunha, de uma forma 

explicita e sistematizada, adotar uma política agrícola cientificista baseada apenas e tão 

somente na incorporação de inovações tecnológicas por parte do "setor agrícola". 

Este caráter fica explícito nos próprios documentos oficiais, como consta, por 

exemplo, no relatório do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral de 1970, o 

qual indicava que este mesmo programa Federal tinha como meta ―à elevação da 

produção e da produtividade pela transformação da agricultura tradicional mediante 

mudanças de métodos de produção e utilização mais intensa de insumos modernos (...), 

desenvolvimento da pesquisa agrícola, programa nacional de sementes, fertilizantes, 

corretivos, mecanização, irrigação, extensão rural‖ (TEDESCO; MARCON, 1994). 

Mas foi a partir do lançamento do I PND, o qual tinha como meta principal 

adequar o desenvolvimento econômico nacional integrando-o à dinâmica da economia 

mundial, que tais "métodos de produção e utilização mais intensa de insumos 

modernos" foram efetivamente postos em prática. Para viabilizar esse processo, foram 

criados órgãos estatais e instrumentos de políticas públicas capazes de dinamizar e 

estimular a expansão da produção, da produtividade e das relações de produção 

capitalistas no campo, bem como a integração da agricultura (como consumidora e 

fornecedora de matérias-primas) aos setores industriais. Não à toa, tanto a criação, em 

meados desta década, da EMBRAPA, do sistema EMBRATER, (composta pelas 

EMATERs estaduais) e do Sistema Brasileiro de Crédito Rural, ocorreram dentro deste 

programa.  

A partir deste viés produtivista, baseado na difusão tecnológica imposta aos 

agricultores via adoção dos chamados "pacotes tecnológicos", o Estado passou a intervir 

no campo diretamente como instancia promotora de políticas modernizantes. Já no que 
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se refere aos produtos a serem produzidos pelo "setor", a prioridade não seria cultivos 

destinados à alimentação, mas à produção de commodities voltadas para a exportação. 

Será a partir daí que a Região Sul do país (e, particularmente, o Alto Uruguai, onde se 

achava a maioria da população Kaingang) irá se tornar a maior produtora de soja do 

país, cuja área cultivada, aliás, até 1970, era insignificante no Rio Grande do Sul 

(TEDESCO; MARCON, 1994). 

No que se refere aos resultado destes programas para os Kaingang, pode-se 

acrescentar à perda de seus territórios, ao aldeamento forçado, à expansão da criação de 

gado em cima de suas terras, à intensificação da grilagem e dos arrendamentos de terras, 

à devastação, via desmatamentos, do ambiente onde viviam, aos conflitos constantes 

com famílias de colonos, o avanço da fronteira agrícola, a expropriação causada pela 

construção de barragens, rodovias e projetos de mineração, a exclusão via expansão 

desordenada e caótica das cidades e, finalmente, a desterritorialização causada pela 

criação e implementação de áreas de preservação ambiental. 

Voltando à questão da corrupção no SPI, em 1967, como resultado da pressão 

efetuada pelos próprios indígenas e de denúncias vinculadas pela imprensa nacional e 

internacional (como os jornais Le Monde, da França; The Sunday Times, da Inglaterra e 

The New York Times, dos Estados Unidos), foi instalada uma comissão para investigar 

especificamente o órgão até então encarregado de tutelar os povos indígenas. Segundo 

Davis (1978), referindo-se ao Relatório Figueiredo
103

, concluído e divulgado em março 

de 1968, a corrupção ia desde o massacre de tribos inteiras a dinamite, tiros de 

metralhadora e açúcar misturado com arsênio, até a remoção de uma garota da escola 

para servir de escrava à um funcionário do SPI (DAVIS, 1978) . O aludido relatório 

continha 20 volumes e 5.115 páginas, sendo que, pelas investigações realizadas, dos 

700 funcionários do órgão, 143 foram culpados de crimes contra indígenas. Ao 

comentar as informações contidas no relatório Figueiredo, Davis (1978) relata que este 

continha 

provas que confirmavam as denúncias de que agentes do SPI e latifundiários 

haviam usado armas biológicas e convencionais para exterminar tribos 

indígenas. Indicavam a introdução deliberada de varíola, gripe, tuberculose e 

sarampo entre tribos da região do Mato Grosso, entre 1957 e 1963. Além 

disso, os arquivos do Ministério do Interior sugeriam ter havido a introdução 
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consciente de tuberculose entre as tribos do Norte da Bacia Amazônica entre 

1964 e 1965.  

Em suma, o relatório deixava evidente algo há muito sabido pelos Kaingang e 

outros povos indígenas tutelados pelo SPI: o órgão governamental que teoricamente 

tinham como "missão" protegê-los, na verdade, além de explorá-los 

inescrupulosamente, como se viu no caso dos "panelões", ―roças coletivas‖, roubo de 

madeira etc., havia sido um dos principais agentes da violência física historicamente 

contra eles cometida. Há que se reconhecer, porém, que as práticas relatadas no referido 

relatório não eram nenhuma novidade para a época. No caso da região Sul, por 

exemplo, Gomes (1988) indica que, ainda no fim do século XIX, o bugreirismo de 

Santa Catarina e Paraná, financiado por companhias de imigração e pelo próprio Estado, 

deixavam em pontos determinados de troca de presentes com índios (no caso os 

Xokleng e os Kaingang) cobertores infectados com sarampo e varíola. O mesmo autor 

comenta ainda que quando foi descoberta a etiologia das epidemias e sua contaminação, 

os portugueses e brasileiros não refutaram em utilizar-se desse conhecimento para 

promover o extermínio de povos indígenas que estavam no seu caminho. Essa mistura 

mais cruel de guerra e epidemia é que se chama hoje de ―guerra bacteriológica‖ (guerra 

biológica). Tratava-se, portanto, de uma atualização e sofisticação, agora via SPI, do 

que já vinha sendo feito sistematicamente com populações indígenas um século antes da 

sua existência
104

. 

Em meio a esse contexto de investigações, denúncias e apurações, evidenciando-

se o quadro de decadência e desgaste político do SPI, em dezembro de 1967 o governo 

Costa e Silva extinguiu o órgão e, em seu lugar, criou a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI)
105

. Contudo, a FUNAI continuou com uma visão empresarial de buscar gerir 

os ―negócios indígenas‖. De acordo com as análises de Davis (1978), já desde sua 

fundação a FUNAI incorporou o ideário desenvolvimentista e, acima de tudo, 

integracionista que só iria ser relativamente alterada no final dos anos 1980. Integrada 
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 Segundo Gomes (1988), a primeira utilização de armas biológicas conhecida no Brasil aconteceu em 

Caxias, no Maranhão, em 1815, onde, na época, estava ocorrendo uma epidemia de varíola. Neste 

período, enquanto os índios Canelas Finas estiveram em contato com os colonizadores, ―as autoridades 

lhes distribuíram brindes e roupas previamente contaminadas por doentes. Os índios pegaram a doença e 

fugiram para os matos. Os sobreviventes contaminaram outros mais, e meses depois essa epidemia 

alcançava os índios já em Goiás‖. 
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 Instituída pela Lei n° 5371 de 5 de dezembro de 1967, a FUNAI fundiu num único órgão o Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI), o Conselho Nacional de Pesquisa Indígena (CNPI) e o Parque Nacional do 

Xingu, incorporando seus patrimônios, funcionários e recursos orçamentários. 



137 

 

ao Ministério do Interior e passando a ser presidida pelo General Oscar Bandeira de 

Mello (ex-oficial da Inteligência), o novo órgão, afinado com os jargões da política 

ufanista dos governos Médici e Geisel de ―integrar para não entregar‖ (principalmente 

referindo-se a Amazônia) e do ―Brasil Potência‖, estaria destinado a cumprir seu papel 

no grande projeto de "Integração Nacional‖ dos militares.   

Segundo o próprio Médici, em entrevista a revista Visão em 1971 ―as minorias 

étnicas como os índios brasileiros devem ser orientados para um processo de 

planejamento bem definido, levando em conta sua participação no progresso nacional e 

sua integração como produtores de bem‖ (DAVIS, 1978, p.83). Como consequência, 

para realizar este projeto de ―progresso‖ e ―integração‖ nacional, multiplicaram-se 

hidrelétricas a inundar e rodovias a cortar diversos territórios indígenas, afetando-os 

diretamente
106

.  

 A principal meta da FUNAI, dentro desta nova orientação político-ideológica, 

era transformar índios em empresários e reservas indígenas em empresas rurais. Para 

tanto seria necessário, de acordo com o modelo adotado, uma maior ―modernização‖ e 

―racionalização‖ da produção, direcionando-a ao mercado internacional ou aos setores 

dinâmicos da economia nacional. No sul do Brasil, principalmente nas terras Kaingang, 

a estratégia militar de integração se deu através da implementação de projetos de 

arrendamento de terras indígenas para colonos, posseiros, pequenos proprietários ou 

mesmo agricultores sem terra. Estes, migrando de seus locais de origem ou de outras 

atividades agrícolas, foram (via incentivo e conivência governamental) buscar nessas 

áreas melhores condições de vida.  

 Assim, terras indígenas, mesmo aquelas legalmente demarcadas e, teoricamente, 

―reservadas‖ aos Kaingang, transformaram-se em novas fronteiras agrícolas para 

agricultores pobres, outro grupo social subalterno na sociedade brasileira (TEDESCO; 

MARCON, 1994). Nas áreas arrendadas, mais expressivamente a partir da década de 

setenta, passou-se a produzir trigo e soja a partir da adoção de pacotes tecnológicos 

gerados segundo o ideário da ―modernização conservadora da agricultura‖ (maquinário, 

fertilizantes, agrotóxicos, sementes selecionadas para maior produtividade etc.). Para se 
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 Paradoxalmente, muito semelhante ao ―milagre brasileiro‖ é o atual projeto do governo brasileiro, que 

prioriza o crescimento econômico via grades projetos agropecuários (como aqueles destinados à produção 

de agrocombustível) e de infra-estrutura (caso da polêmica construção da Hidroelétrica de Belo Monte na 

Bacia do Xingu, em Altamira no Pará), assim como outros projetos do PAC (Plano de Aceleração do 

Crescimento) voltados para a geração de energia, mineração, extração de petróleo e transportes. 
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ter uma ideia do impacto desta reestruturação produtiva nas terras Kaingang, segundo 

Tedesco e Marcon (1994, p.183), ―apenas na TI Nonoai havia nos anos setenta em torno 

de 20 tratores, duas colheitadeiras, mais alguns caminhões e equipamentos agrícolas, 

chegando-se a plantar em torno de duas mil sacas de trigo em uma única safra‖. 

 O arrendamento (em tese, "legal") e a intrusão (termo adotado pela Funai para 

designar colonos que invadem TIs sem contrato de arrendamento) das terras na TI 

Nonoai, de onde vieram parte expressiva dos Kaingang que agora estão em Porto Alegre 

e, particularmente, na Aldeia Topë pën, no Morro do Osso, contou não só com o 

incentivo dos governos Federal e Estadual, mas também com o poder local, como 

descreve WAGNER et al. (1986, p. 24-25): 

Fora da reserva as autoridades do município de Planalto não suportavam mais 

o avanço das favelas ao redor da cidade, e muitos desses colonos pobres 

foram tocados para as férteis terras indígenas. Juntaram-se na reserva, em 

alguns anos de invasão, 3.000 intrusos – com autorização da Funai, tutora dos 

índios. A prefeitura do município, interessada na produção agrícola dos 

colonos invasores – que já eram responsáveis por 70% do milho 

comercializado pela cooperativa local – cuidava de que não lhes faltasse um 

mínimo de assistência. Sete escolas foram construídas para os filhos dos 

colonos em terras caingangue. 

 Este incentivo explícito à invasão das terras Kaingang como forma de desafogar 

ou amenizar os efeitos perversos da modernização da agricultura - a qual estava 

provocando forte êxodo rural
107

 no país - via arrendamento "legal" e intrusão ilegal na 

TI Nonoai levou a uma situação dramática para a comunidade indígena:  

a reserva de Nonoai foi, sem dúvida, o maior foco de tensão no Estado do 

Rio Grande do Sul na década de setenta. Por causa do grande número de 

colonos dentro da área, o Governo 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 situação: eram 974 

famílias de colonos, sendo que 682 eram intrusas, 288 eram arrendatárias e 

mais, sem especificação. A reserva de Nonoai contava, então, com uma 

população indígena de 997 pessoas e uma área de terra de 14.910 ha. Ao 

mesmo tempo eram 4371 colonos que exploravam 9.681 ha de terra, o 

equivalente a 65% do total da reserva. O levantamento apontou uma media 

de terra por família de colonos entre 5 e 9 ha. No entanto, uma das áreas 

totalizava 1.000 ha e era explorada por uma empresa do Alto Uruguai 

(TEDESCO; MARCON, 1994, p. 191). 

 Mas, para Nonoai, estaria reservado ainda um episódio que viraria referência na 

luta pela terra no sul do Brasil. Além do processo de intrusão de colonos em suas terras, 

                                                 
107 Segundo Martine e Garcia (1987), de 1970 a 1980, entre 17 a 24 milhões de pessoas migraram de suas 

terras ou para áreas urbanas ou para outras localidades rurais. 
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uma segunda alteração nas relações de poder, agora entre os Kaingang, iria ocorrer já no 

início da década de 70. Conforme Aquino (2009b, p.115) neste momento "entra a 

FUNAI e ocorre a primeira 'eleição' em Nonoai, modificando a sucessão tradicional 

fundada nas qualidades de alguém que é um kanhgág tar há"
108

. Como resultado, 

iniciam-se os abusos de poder e concentração de recursos pelos vários chefes 

de Nonoai, ambos concretizados na rotinização da violência para com a 

população que se opunha à forma como o pa i 'trabalhava para a comunidade' 

e na restrição de terras e implementos agrícolas para uma parcela da 

população, entre outras situações nas quais se observa a recusa de uma 

relação fundada na reciprocidade, como a recusa em doar caixões para os 

mortos de outras parentelas (fato narrado por um habitante da ‗região 

litorânea‘ quando da morte de sua mãe) e em pagar com alimentos o trabalho 

realizado pela roça coletiva – como eles dizem, ‗enquanto os alimentos recém 

cresciam nas roças coletivas já haviam sido retirados para consumo do 

cacique‘, que beneficiava apenas aqueles associados à sua facção, em 

detrimento de outras (AQUINO, 2009b, p.115).  

 Em suma, a imposição de eleições (teoricamente mais "democráticas") nas 

comunidades não levou em conta o caráter faccionalista Kaingang, característico dos 

grupos Jê e responsável normalmente pelas subdivisões de poder dentro das aldeias e, 

inclusive, pela divisão destas. Sabe-se que a existência de potenciais relações belicosas 

estabelecidas intragrupos Kaingang foram sempre potencializadas mediante o contato 

com os brancos. No caso da ação "democratizadora" da Funai, esta levou ao 

favorecimento de parte das lideranças e da comunidades em detrimento de outros e 

outras, isto é, o faccionalismo, neste caso, foi construído pelo próprio órgão ao conferir 

à uma dada facção 

possibilidades de atuação e de significados que são passíveis de apropriação e 

conversão em cacife político por parte destes grupos, alterando seu poder de 

barganha e persuasão tanto a nível da dinâmica de suas relações internas 

quanto frente ao próprio órgão indigenista que contribuiu originalmente para 

a geração de tais possibilidades e significados (OLIVEIRA JR, 1997, p.5). 

 É neste momento que as relações de poder interno e externo estabelecidos na TI 

Nonoai na década de 1970 mostram-se demasiado elucidativas para se compreender a 

complexidade da organização social Kaingang no que se refere ao faccionalismo 

intragrupos mas, igualmente, à necessidade destes viveram e se adaptarem às 

contingências de um mundo relacional marcado pelo permanente contato tenso e 

assimétrico entre duas culturas distintas. Como visto acima, a forma de legitimação dos 
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caciques junto às comunidades se alterou por interferência da FUNAI, a qual introduziu 

o sistema eleitoral em substituição ao sistema tradicional de escolha dos caciques pelas 

comunidades. Porém, seria como resultado de uma destas eleições que teria início um 

dos conflitos mais emblemáticos da luta pela terra no Rio Grande do Sul, conflito este, 

inclusive, que pode ser visto como um dos marcos iniciais da fundação do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST (MARCON, 1997)
109

.  

 Assim que, em 1978, Nelson Xangrê foi eleito cacique em Nonoai, 

representando o grupo majoritário que queria a retirada dos colonos da reserva. A partir 

de então foram articuladas ações para expulsar os colonos da TI por força e iniciativa 

própria dos Kaingang. O estopim do conflito estourou no dia quatro de maio deste 

mesmo ano, quando as sete escolas dos brancos, dentro da reserva, amanheceram 

queimadas. Utilizando-se das tradicionais armas de guerra (arcos, flechas, bordunas) e 

alguns revólveres, estes expulsaram os colonos de suas terras em um curto espaço de 

tempo. Conforme descrito em 11 de maio 1978 pelo jornal ―O Nacional‖, de Passo 

Fundo (WAGNER et al., 1986, p.192), "os índios foram percorrendo a reserva com 

'patrulhas' de até 250 homens que davam um 'ultimatum' para os colonos se retirarem. 

Posteriormente retornavam para ver se haviam sido cumpridas". 

 Tendo em vista "os colonos estarem desorganizados e não apresentarem 

praticamente nenhuma resistência" (MARCON, 1997, p.50), ao final de uma semana, 

todos tinham se retirado da TI. Mesma linha de pensamento segue Tedesco e Marcon 

(1994) ao argumentar que os colonos praticamente não resistiram a expulsão por dois 

motivos básicos: primeiro, porque estavam desorganizados e, segundo, porque não 

acreditavam que os índios realmente tivessem força para cumprir as ameaças. Diante da 

gravidade da ocasião, acorreram para o local a Brigada Militar e o III Exército, os quais, 

juntamente com a Funai, intermediaram a retirada, sem mais conflitos, dos colonos 

(embora, ressalte-se, a imprensa tenha sido impedida de entrar na reserva para cobrir os 

fatos, sendo os jornalistas que furaram o bloqueio policial presos e encaminhados ao 

DOPS
110

). 
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 Segundo Marcon (1997, p.53), "o conflito em Nonoai, em 1978, constituiu-se num marco em que 
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pela cidadania". 
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 Como resultado, parte dos Kaingang que hoje estão em Porto Alegre e na Aldeia 

Topë pën vieram destes enfrentamentos e lutas de reconquista de suas terras 

tradicionais, bem como devido a conflitos com lideranças e/ou outras facções nessas 

mesmas aldeias. A estas duas motivações, porém, se juntaria nos anos 1990 outra frente 

de luta estabelecida pelos Kaingang, como conta Aquino (2009b, p.115), aberta agora 

no centro do poder político, ideológico e econômico do estado e que, alguns anos mais 

tarde, daria origem ao conflito em torno do Morro do Osso: 

na década de 90, segundo dizem, um dos motivos que levou ao deslocamento 

para a ―região litorânea‖ foi, pelo menos em parte, a busca de uma solução 

para o problema das invasões da Área Indígena de Nonoai por madeireiras. 

Outro motivo foi uma resposta aos abusos de poder e concentração de 

recursos pelo chefe de Nonoai. Entretanto, eventualmente, o processo acabou 

articulando-se com reivindicações junto às autoridades do estado fixadas na 

capital, Porto Alegre, e envolvendo a conquista de terras na ―região 

litorânea". 

Será dentro deste contexto, de retomada de territórios próximos à "região 

litorânea" (aí incluído o município de Porto Alegre), que irá se dar o conflito entre os 

Kaingang e ambientalistas e funcionários do PNMO. Ao ocuparem o Morro do Osso, os 

primeiros trouxeram toda a carga histórica construída desde os tempos dos primeiros 

contatos até a criação do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e, depois, da FUNAI (que, 

segundo relatos dos próprios indígenas, ―faziam com que vivêssemos confinados [nas 

TIs] no sistema do panelão, como se fossemos prisioneiros de guerra‖
111

).  

São, portanto, profundas as cicatrizes que marcam a relação entre ―brancos‖ e 

Kaingang. Estes últimos tiveram não só sua mobilidade reprimida, como foram 

forçados, pelo próprio Estado, a converterem-se em agricultores e madeireiros e a 

trabalharem nas TIs (que são terras da União) sob a jurisdição do chefe de posto em um 

modo de produção, muitas vezes, próximo ou análogo à escravidão. Da mesma forma, 

cada vez mais confinados em minúsculas áreas, muitas vezes localizadas em terrenos 

desfavoráveis para as práticas indígenas, viram suas terras se degradarem devido à 

necessidade de constante uso e reuso do solo. O que levou, por sua vez, muitas TIs a 

sofrerem com o esgotamento e empobrecimento dos solos, perda da cobertura vegetal, 

diminuição das áreas de mato e, consequentemente, da caça e da coleta, escassez de 

peixes nos rios devido ao uso de agrotóxicos e assoreamento causado pela erosão do 
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 Fala do Padilha (liderança do Morro Santana) durante o quinto e último módulo (4/12/2009) do curso 

de extensão: Reconhecimento e Valorização do Manejo Florestal, do Artesanato e da Cultura Kaingang 

na grande Porto Alegre. 
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solo, tudo isso levando à perda de agrobiodiversidade, autonomia e segurança alimentar 

das famílias Kaingang. Por fim, aliado à ineficácia das políticas públicas, as escassas 

oportunidades de renda e a situação de precariedade nas TIs Kaingang se manifesta 

também como subnutrição e alcoolismo.  

No entanto, a despeito de todos estes percalços e apesar destas condições 

extremamente desfavoráveis, verifica-se historicamente a constante disposição 

Kaingang em superá-las através de diversas lutas, as quais, atualmente, recaem na 

reconquista de parte de suas terras perdidas (como demonstram tanto o caso mais geral 

da grande Porto Alegre, como à resistência cotidiana na Aldeia Topë pën do Morro do 

Osso), na reivindicação por uma educação escolar diferenciada, por políticas de saúde 

que respeitem suas especificidades socioculturais e projetos de etnodesenvolvimento. 

 

5.4 Ëmã mág – a Aldeia grande: territorialidade Kaingang na cidade Porto 

Alegre  

 

 Tendo apresentado no tópico anterior o contexto histórico no qual os Kaingang 

se inserem, este tópico abordará especificamente o atual processo de reterritorialização 

efetuado pelos Kaingang quando do estabelecimento de uma rota permanente entre o 

planalto e o litoral. Não cabe aqui aprofundar demasiadamente questões etnográficas e 

mesmo cosmológicas referentes a tais deslocamentos, visto diversos outros trabalhos já 

terem se ocupado deste tema
112

. O que será descrito, ainda que brevemente, refere-se 

aos fluxos migratórios e ao processo de reterritorialização Kaingang na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba ocorridos nas últimas duas décadas, quando estes passam 

paulatinamente a ocupar áreas dentro do município de Porto Alegre. 

 Contudo, o resgate, revalorização e mesmo invenção de um sentimento de 

pertencimento territorial em Porto Alegre enquanto terra ancestral não pode ser visto 

de modo desvinculado dos significados simbólicos, relações de parentesco, afinidades e 

afetividades construídas pelos Kaingang nas e com as Terras Indígenas do Planalto. 

Neste sentido, tanto suas estratégias de resistência, antropofagia, metamorfose e 

recriação cultural, como sua capacidade de viver, se adaptar e habitar um ambiente (e 
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 Entre os trabalhos etnológicos que trazem e analisam narrativas Kaingang sobre a reterritorialização de 

Porto Alegre, destacam-se: Freitas (2005); Aquino (2008); Saldanha (2009), Jaenisch (2010) e Eltz 

(2011). 
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seu cotidiano) marcado pela urbanicidade; assim, necessitam ser pensadas sempre como 

estando em relação a este outro universo social e geográfico diferenciado e urbano da 

capital e região metropolitana. 

 Dito isso, parti-se diretamente as questões relativas ao processo em curso de 

reterritorialização Kaingang na Bacia do Guaíba. Aquino (2009) comenta que: 

há algum tempo, mobilidades e deslocamentos já resultavam em 

acampamentos pela região litorânea, por razões de subsistência, pois os 

Kaingang dizem que enfrentavam dificuldades com a economia baseada nas 

roças familiares mantidas nas Áreas Indígenas devido à política de 

arrendamento de terras engendrada pela FUNAI, à diminuição da floresta em 

consequência da ―venda de madeiras‖, aos rios poluídos pelas fazendas de 

regionais, nos quais verificou-se a diminuição dos peixes e da caça, que 

também foram alvo de uma predação desenfreada por parte dos colonos 

brancos (p.115). 

 Este quadro social, economicamente e ambientalmente degradante, vivido pelas 

comunidades Kaingang que se encontravam ―confinados‖ nas TIs do noroeste do estado 

pode ser constatado em diversas falas de interlocutores, hoje, residentes em Porto 

Alegre. É o caso de uma entrevista dada por um Kaingang à equipe do COMIN
113

, o 

qual relata: 

Estou em Porto Alegre há oito anos. Vim atrás de meu irmão. Viemos de 

Nonoai. Na aldeia do interior do estado o jeito é trabalhar na lavoura. É 

plantar. Mas a terra hoje está muito fraca. Foram mais de 30 anos de 

arrendamento das terras pros brancos, feito pelo SPI e a Funai. As máquinas, 

o adubo e o veneno acabaram com a terra. No tempo de meus pais e avós se 

roçava capoeira e queimava. Hoje em dia não dá mais. Por isso vim com a 

família para Porto Alegre. Mas aqui vivo só da venda de artesanato. O lugar 

que temos na Lomba do Pinheiro é apertadinho. Às vezes fico pensando, 

porque estou aqui. Mas aqui também é nosso lugar. Porque todo lugar é lugar 

dos índios. Antes dos brancos chegarem não tinha esse problema de terra. 

Como se pode notar, a degradação vivida pelos Kaingang, em seus mais diversos 

aspectos, desencadeou uma nova onda de migrações destes grupos para outras 

localidades, no caso, para as cidades, em seus arredores, nas ―periferias urbanas‖. 

Todavia, Freitas (2005) alerta para o fato de que a região de Porto Alegre 

é percebida pelos Kaingang como uma zona de profunda significação no 

contexto de seu território tradicional, na medida em que conecta as 

florestas do Planalto com as terras baixas do litoral, o limite do mundo 

(p.20).   
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Afinal, na região em questão, como constatou o entrevistado pelo Comin, "todo 

lugar é lugar dos índios". Além disso, esta mesma significação não se restringe a sua 

dimensão espacial (no caso, florestas do Planalto e o ―limite do mundo‖
114

), mas 

também temporal e vivencial, visto que remonta a todo um passado já vivido. É neste 

sentido que antropólogos irão resgatar (e enfatizar como argumento de persuasão, 

obviamente) a historicidade por trás das evidências deste sentimento de pertença. Freitas 

(2008, p.5), por exemplo, focando a região hoje chamada Porto Alegre, realça o fato de 

que: ―sabe-se que nela se situam territórios de pertencimento de distintos povos 

indígenas há pelo menos 9.000 anos antes do presente‖. Já o historiador e antropólogo 

José Otávio Catafesto de Souza vai ainda mais longe em sua argumentação temporal: 

a ocupação da região por grupos humanos começou milhares de anos antes de 

Cristo (A.C.), freqüentada por hordas de caçadores e coletores praticantes de 

tecnologias da pedra lascada e polida. Talvez a antiguidade de ocupação da 

região de Porto Alegre recue aos padrões cronológicos já pesquisados pela 

arqueologia nas bordas do Escudo Cristalino Riograndense (também 

chamada Serra do Sudeste), com datações em torno de dez mil anos. Esses 

grupos mais antigos deixaram poucos registros e a descoberta eventual de um 

de seus acampamentos é de valor inestimável para desvendar aspectos sobre 

esses capítulos silenciados em nossa historiografia oficial. A história mais 

antiga da região ainda está por ser contada (SOUZA, 2008, p.16). 

E ainda, especificamente sobre a territorialidade austral dos Kaingang, Silva et 

al. (2008) comentam que 

os deslocamentos kaingang para a Bacia do Lago Guaíba parecem ser muito 

recuados no tempo. Aldeias atuais localizadas nas regiões hidrográficas 

Taquari-Antas, Caí e Sinos (como, por exemplo, as aldeias de Estrela e de 

São Leopoldo) indicam este desbordar desde o Planalto de populações 

kaingang rumo ao sul e ao litoral. No passado pré-histórico, muitos 

assentamentos dos seus antepassados estão presentes nas regiões citadas. 

Muitos documentos históricos do final do século XIX e início do século XX 

atestam sua presença inegável na Bacia do Lago Guaíba, quando suas 

relações constantes e duradouras com os presidentes da Província e outras 

autoridades que os recebiam para tratar de seus interesses, além de outros 

motivos ligados à tradição, faziam-nos empreender longas expedições a pé 

por este território deles tão conhecido. (p.123-124) 

Importante destacar aqui que tais narrativas possuem um duplo caráter, ao 

mesmo tempo, interpretativo e operatório. Se, por um lado, as evidências expostas 

acima são resultado de estudos acerca do passado Kaingang em Porto Alegre, por outro, 

tanto os autores como suas interpretações e evidências constituem artefatos políticos na 
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 A noção de ―fim do mundo‖ está associada ao termo Goj kafã tu (água sem margem, rio sem outro 

lado) e aparece por vezes associada ao Lago Guaíba como o limite austral da territorialidade Kaingang 

(FREITAS, 2005). 
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medida em que podem ser (e são, efetivamente) empregados com vistas a garantir 

direitos aos Kaingang, por exemplo, via elaboração de Laudos Antropológicos. 

De todo modo, fato (ou, como disseram Silva et al.,"inegável") é que a mais 

recente leva de migrações em direção a Porto Alegre não constitui um movimento de 

territorialização em direção a um território desconhecido para os Kaingang, e, sim, uma 

ação de reterritorialização
115

. Será justamente a territorialidade aí subjacente, como será 

visto mais adiante, que irá se chocar com outra territorialidade sustentada por 

ambientalistas, funcionários do PNMO e quadros da prefeitura Municipal de Porto 

Alegre (territorialidade esta, aliás, também não hegemônica quando, por exemplo, 

confrontada com a territorialidade urbana dominante ligada aos interesses especulativos, 

agentes imobiliários, empresas do setor da construção civil, setores desenvolvimentistas 

governamentais etc.). 

Voltando aos deslocamentos Kaingang, Aquino (2009b, p.113) aponta que, em 

Porto Alegre, a partir do final dos anos 1980 os ―acampamentos e aldeias foram 

constituídos por pessoas que, em sua maioria, vieram da aldeia de Nonoai e, em menor 

número, da aldeia de Guarita, Votoro e de outras aldeias no planalto – aldeias (como os 

índios chamam, 'aldeias de origem')‖. Portanto, será dentro deste contexto dinâmico 

envolvendo constantes deslocamentos, idas, vindas e permanências, bem como da 

organização em coletivos diversos (aldeias, comunidades, redes de parentesco, famílias 

extensas e nucleares), que os Kaingang se inserem historicamente na capital do estado.  

Sobre tal processo, recentemente uma outra perspectiva ganhou corpo dentro da 

academia através de trabalhos que se dedicaram a pesquisar a questão mais a fundo. 

Entre estes, destaca-se para o contexto da problemática do PNMO, a pesquisa da 

bióloga e antropóloga Ana Elisa Freitas (2005), que parte de uma minuciosa análise dos 

trabalhos de Kimiye Tommasino (1995a,b; 2000, 2001, 2002, 2004) os quais já vinham 

colocando em pauta aspectos ligados ao convívio Kaingang em ambientes urbanos de 

Santa Catarina e Paraná (principalmente, Chapecó e Londrina). Ao refletir sobre o que 

chama de ―processos de re-territorialização Kaingang‖, Tommasino (1995b) contribui 
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 As noções "territorialização" e "reterritorialização" são aqui entendidas no sentido conferido por João 

Pacheco de Oliveira (1988, p.54), revelando-se "como um processo de reorganização social que implica: 

1) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica 

diferenciadora; 2) a constituição de mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do controle 

social sobre os recursos ambientais; 4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado". 
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para a constituição de um outro ponto de vista sobre as relações dos Kaingang com os 

espaços urbanos. Primeiramente, a autora destaca que foram as cidades que se 

instalaram sobre as territorialidades tradicionais Kaingang e não o contrário, o que 

significa dizer que ―os índios se relacionam com as cidades desde o século XVI, ou seja, 

desde o seu surgimento‖ (TOMMASINO, 2001
116

 apud FREITAS, 2005, p.33). 

Portanto, ao contrário do que normalmente se supõe, os tipos de sociabilidades urbanas 

não são algo distante, desconhecido ou completamente estranho aos Kaingang. 

Tommasino avança ainda mais neste ponto ao ressaltar que, para além da constatação 

acerca da tradicionalidade das terras indígenas feita a partir de povoamentos pretéritos e 

delimitações geográficas precisas, 

o território Kaingang é onde eles vivem de acordo com suas metades e 

seções, segundo regras de reciprocidade e aliança. É a base material sobre a 

qual imprimem os padrões identitários, de parentesco e afinidade, de 

residência uxorilocal e de descendência patrilinear. Território Kaingang 

também é o espaço onde habitam os espíritos de seus ancestrais e outros seres 

sobrenaturais. É onde estão enterrados os seus mortos e onde os vivos tem 

enterrados os seus umbigos (TOMMASINO, 2000, p. 210). 

 Do mesmo modo que os estudos realizados por Tommasino, também Freitas 

(2005, p.34), pesquisando entre os Kaingang da região metropolitana de Porto Alegre, 

verifica semelhante modo de organização social: 

tanto na constituição de acampamentos temporários quanto nos espaços de 

residência, coleta e comercialização que integram seu território, os Kaingang 

recriam um espaço social tipicamente Kaingang, deslocam-se por grupos de 

parentesco, articulam uma sociabilidade que privilegia o espaço do fogo 

expresso na in-xin (casa do fogo), mantêm as instituições sociais definidas 

pelas relações formais de afinidade entre os iambré (genro-sogro, cunhados) 

e reconhecem e respeitam as marcas que estabelecem as metades kamé e 

kairukré. 

Portanto, não se trata aqui apenas da ocupação de um "espaço" físico (seja ele 

ancestral ou não). As proposições de Tommasino e Freitas se somam e ao mesmo tempo 

ultrapassam a questão acerca das evidências arqueológicas sobre existência pretérita 

Kaingang ou, ainda, se estas dariam ou não a eles direito sobre dado território. Além 

dessa ancestralidade, aqui entram em cena outros componentes culturais, 

"sociabilidades" e "instituições sociais" os quais atualizam, no cotidiano de suas vidas 

vividas, vindas e revindas na sua percepção de pertencimento a um território marcado 
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 TOMMASINO, K. Os Sentidos da Territorialização dos Kaingang nas Cidades. In: IV REUNIÃO DE 

ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL - FÓRUM DE INVESTIGAÇÃO JÊ DO SUL, Curitiba: mimeo. 
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por um contexto intersocietário (o qual representa viver no meio de uma cidade cercado 

por brancos). Neste sentido, é possível afirmar que, para os Kaingang de Porto Alegre, o 

processo de reterritorialização constitui  

justamente o movimento pelo qual um objeto político-administrativo - (...) no 

Brasil as ―comunidades indígenas‖ - vem a se transformar em uma 

coletividade organizada, formulando uma identidade própria, instituindo 

mecanismos de tomada de decisão e de representação, e reestruturando as 

suas formas culturais (inclusive as que o relacionam com o meio ambiente e 

com o universo religioso) (PACHECO, 1998, p.56). 

Em meio a esta "organização de coletividades", os deslocamentos Kaingang para 

Porto Alegre se intensificaram a partir da década de oitenta, fato este intimamente 

relacionado com a instalação da constituinte, em 1987, e promulgação da Constituição 

Federal (CF), em 1988. Mas esta, se, por um lado, legitimou e garantiu o direito à 

diferença cultural aos povos indígenas, por outro, trouxe o desafio de construir as 

condições para a efetivação desse preceito no âmbito das políticas públicas. Não 

demorou muito, os próprios Kaingang - que participaram ativamente do movimento da 

constituinte e demais que foram se apropriando do texto da nova Carta Magna, 

passando a reivindicar os direitos nela garantidos, como se pode notar no relato de um 

interlocutor Kaingang: 

até 1988 o índio era prisioneiro na aldeia criada pelo SPI. Quer dizer, o 

aldeamento. Todo mundo dizia que lugar de índio é na aldeia. E continuam 

dizendo. Mas o sistema de aldeia que foi implantado pelos padres jesuítas e 

pelo SPI foi muito prejudicial. Reuniram num espaço apertado grupos 

familiares muito diferentes. E nós não sabíamos o que fazer. Mas a 

Constituição Federal de 88 trouxe muita força para fortalecer a nossa 

tradição. Garantiu o direito de ser índio em qualquer lugar (COMIN, 2008, 

p.5). 

De fato, a nova Constituição, também denominada ―Constituição Cidadã‖, foi 

um marco legal paradigmático protagonizado e conquistado pelos indígenas, no sentido 

de ser a primeira Lei Magna Brasileira a dedicar um capítulo exclusivo aos povos 

indígenas (Capítulo VIII – Dos Índios) no qual são reconhecidos seus direitos 

constitucionais, dentre os quais destacam-se os Artigos (231 e 232): 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 

para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 

Ministério Público em todos os atos do processo. (BRASIL, 1988) 
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No Art. 231 fica claro o reconhecimento à diversidade e autonomia indígena no 

Brasil, devendo o Estado reconhecer as organizações sociais indígenas, assim como 

demarcar e proteger suas terras da ação de interesses, organizações e atores sociais 

presentes na sociedade envolvente. Já no artigo 232 fica explícito que os indígenas 

brasileiros não estão mais ―tutelados‖ pela FUNAI para reivindicarem seus direitos, 

sendo eles próprios portadores da prerrogativa de entrarem ―em juízo em defesa de seus 

direitos e interesses‖, cabendo ao Ministério Público acompanhar tais processos. Deste 

modo, podem eles (os indígenas), ingressar inclusive em juízo contra a própria FUNAI 

ou demais órgãos estatais no momento em que se sintam afetados em casos de 

descumprimento das atribuições dos órgão governamentais, responsáveis pela execução 

dos direitos indígenas.  

Estes dois artigos explicitam conquistas constitucionais que só foram garantidas 

devido a atuação, participação e protagonismo dos povos indígenas no processo 

constituinte, como comenta Freitas (2005, p.256): ―é importante sublinhar que todas as 

conquistas obtidas pelos povos indígenas, tanto no processo Constituinte como nos seus 

desdobramentos regionais, foram e são produto de intensa organização e capacidade de 

articulação política de seus líderes em fóruns nacionais e internacionais‖
117

. Não foi e 

não é diferente no caso dos Kaingang em relação aos poderes oficiais instituídos em 

Porto Alegre, como a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores. 

 A luta pela garantia de seus direitos originários e constitucionais e, mais 

especificamente, pela demarcação de novas áreas, tanto no caso dos Guarani, dos 

Charrua, como dos Kaingang, realizada a partir de pressões, mobilizações, articulações 

com outros atores sociais e ações diretas fez com que o poder público municipal 

reconhecesse administrativa e institucionalmente na forma da lei, sua presença na 

capital (ainda que claramente insuficientes, considerando as demandas destas três 

etnias). Como afirma Freitas (2008, p.6) referindo-se ao período dos últimos vinte anos, 

―este movimento de existência indígena em Porto Alegre tem produzido importantes 

mudanças no município, em suas estruturas e rotinas administrativas, embora ainda 

esteja distante da efetivação dos direitos consuetudinários destes povos na esfera local‖.  

                                                 
117

 E também, mais uma vez, ―cabe referir que este não é um fenômeno novo. O papel de líderes 

Kaingang nas negociações de terras e direitos com o Estado remonta pelo menos ao século XIX 

(MOTTA, 1994, 2004, LAROQUE, 2000), aprofundando-se no século XX‖ (SIMONIAN, 1981, 

TOMMASINO, 1995, SCHWINGEL, 2001 apud FREITAS, 2005, p.256). 
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 Como exemplos destas ―importantes mudanças no município‖ pode-se citar o 

fato de que, atualmente, em Porto Alegre, o poder público municipal reconhece o direito 

dos indígenas demarcarem suas terras no perímetro da cidade
118

. Especificamente no 

que se refere à questão fundiária, dentro da jurisdição do município, já estão amparadas 

e tituladas legalmente (Lei n° 6001, de 1973) duas áreas destinadas aos Kaingang: a 

Aldeia (de 5,8 ha, sendo três de mata nativa) Fág Nhin na Lomba do Pinheiro - TI na 

categoria Reserva Indígena (demarcada em fevereiro de 2003)
119

; e a Aldeia, de menos 

de um hectare, localizada na Agronomia - TI do tipo Área Dominial Indígena 

(demarcada no início dos anos 1990) (FREITAS, 2006, 2008)
120

. A estas se somam 

outras áreas domiciliares não reconhecidas pelo poder municipal, como a Aldeia do 

Morro do Osso, os domínios no Morro Santana (caracterizados por núcleos familiares 

extensos residentes nas Vilas Jarí, Safira, Jardim Protásio Alves e Passo Dornelles) e, 

mais recentemente constituído, um núcleo familiar residente no Morro da Glória. 

 Outros exemplos que comprovam a presença ativa destes povos em Porto Alegre 

são a criação dos seguintes dispositivos legais: Lei Municipal n° 7879/1996 (PORTO 

ALEGRE, 1996)
121

 - alterada pela Lei Municipal n° 8114/1998
122

 -, que institui a 

―Semana Municipal dos Povos Indígenas‖ entre os dias 19 a 25 de abril de cada ano; 

Lei Municipal n° 8111/1997
123

, que institui o ―Memorial dos Povos Indígenas do Sul‖; 

Decreto n° 12.874/2000
124

, que ―destina o uso da loja n° 22 do Mercado do Bom Fim 
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 Além dos Kaingang, existem atualmente/oficialmente em Porto Alegre outras três etnias indígenas: 

três coletivos Guarani vivendo nos bairros Lomba do Pinheiro, Lami e Cantagalo; um coletivo Charrua 

na Lomba do Pinheiro (Aldeia Polidoro); e uma parentela Xokleng que vive na região metropolitana de 

Porto Alegre. Sobre esta última, autodenominando-se uma ―comunidade miscigenada‖ Zagaua-Xokleng, - 

o que os diferenciaria dos Xokleng da TI Laklãno de Ibirama (SC). Para saber mais sobre os Charrua da 

Aldeia Polidoro e os Xokleng da comunidade Zagaua, ver Silva (2008b). 
119

 Sobre a constituição da Aldeia Fág Nhin, conquistada pelos Kaingang via participação no Orçamento 

Participativo da Prefeitura, ver Campos (2004) e Freitas (2005). 
120

 Considerando o tamanho das áreas citadas acima, fica evidente a pressão exercida pela elevada 

densidade demográfica. Se 300 pessoas vivem em 6,8 ha [5,8+1], sendo que destes, três são de mato, 

restam apenas 3,8 ha disponíveis para toda a comunidade (aproximadamente 80 pessoas por hectare) 

estabelecer suas moradias e convívio social. O que explica a opção de algumas famílias por morar fora 

destas terras conquistadas pelos Kaingang, visto ser praticamente impossível que as áreas da Lomba e da 

Agronomia comportem todos os Kaingang de Porto Alegre, a não ser que, como dito ironicamente por 

Ari Ribeiro, ex-cacique da Aldeia Fág Nhin, em março de 2008 durante uma Audiência Pública realizada 

na Câmara dos Vereadores, os Kaingang viessem a morar em edifícios, condomínios e outros 

aglomerados habitacionais característicos do modo de vida dos fóg (SALDANHA, 2009b). 
121

 Publicada no Diário Oficial de Porto Alegre em 30/10/1996. 
122

 Publicada no Diário Oficial de Porto Alegre em 08/01/1998. 
123

 Publicada no Diário Oficial de Porto Alegre em 31/12/1997. 
124

 Publicado no Diário Oficial de Porto Alegre em 15/08/2000. 
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para a comercialização de artefatos indígenas produzidos pelas etnias Kaingangue e 

Mbyá-guarani‖.  

 Por fim, tem-se a criação do Núcleo de Políticas Públicas para os Povos 

Indígenas (NPPPI), vinculado a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança 

Urbana (SMDHSU)
125

 e a Coordenação de Direitos Humanos (CDH)
126

. No entanto, 

apesar deste avanço, visto representar o reconhecimento pelo poder Municipal acerca da 

necessidade de serem pesadas políticas públicas específicas para as comunidades 

indígenas, atualmente NPPPI (CDH/SMDHSU) possui apenas um funcionário 

municipal destinado a operacionalizar o seu funcionamento, o que ilustra, por outro 

lado, a importância conferida pela administração municipal aos indígenas da capital. 

 Ainda assim projetos (alguns em parceria) foram e/ou são realizados pelo 

NPPPI, entre eles destaca-se o ―Projeto Kaingang de Sustentabilidade‖, implementado 

entre os anos de 2004-2006 com recursos públicos municipais e via convênio 

internacional com a ONG Paz y Solidaridad de Euskadi do país Basco (Processo 

Administrativo n° 001.038806.04.5). Desta parceria resultou a construção de 23 casas, 

um centro cultural comunitário, uma escola e uma unidade de saúde básica, assim como 

a realização de algumas oficinas envolvendo artesanato, fitoterápicos, costura e técnicas 

construtivas (FREITAS, 2008)
127

. 

É dentro deste novo quadro histórico que se deve compreender a recente atuação 

política que caracteriza a reterritorialização Kaingang em metrópoles como Porto 

Alegre, o que inclui a ação destes no Morro do Osso via sua ocupação e constituição da 

Aldeia Topë pën. Como ficou evidente em diversas falas de interlocutores Kaingang 
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 Criada através da Lei 9.056 de 27 de dezembro de 2002 pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. 
126

 Este Núcleo resulta do desdobramento do extinto Grupo de Trabalho Povos Indígenas (GTPI), 

instituído em 1998 e que tinha por diretriz ―articular todas as iniciativas existentes na administração 

municipal no que se refere à questão indígena‖ (FREITAS, 2008, p.10). 
127

 Outros projetos levados adiante a partir da atuação do NPPPI foram: ―Festas Tradicionais Indígenas‖, 

no qual o ―NPPPI apoia iniciativas e práticas tradicionais das coletividades indígenas, contribuindo assim 

para a melhoria das condições de reprodução e transmissão de seus sistemas sócio-culturais‖ (PORTO 

ALEGRE, 2010, p.7); projeto ―Valorização e Proteção do Patrimônio Imaterial dos Coletivos Indígenas 

na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba‖, o qual ―consiste na aquisição de patrimônio intangível indígena 

(CD‘s, DVD‘s, Filmes, Livros, etc.), produzidos pelas comunidades localizadas em Porto Alegre e que 

são distribuídos gratuitamente à rede municipal de ensino‖ (PORTO ALEGRE, 2010, 7-8); projeto 

―Fazendo Cerâmica Hoje como Nossos Avós‖, em andamento desde 2006, parceria entre os Kaingang, a 

SMDHSU, o NPPPI, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) e a Escola Municipal Porto Alegre, o 

qual ―concretiza o sonho kaingang de fazer cerâmica em Porto Alegre‖ (PORTO ALEGRE, 2010, p.7); 

por fim, o projeto ―Encontro de Medicina Tradicional Kaingang: os kujà vão à frente‖, no qual o NPPPI 

se encarrega de apoiar os ―Encontros de Kujà‖ realizados pelos Kaingang no Morro do Osso, os quais 

serão abordados mais adiante. 
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com quem se teve contato e que vivem hoje no Morro do Osso ou em áreas próximas, 

relatos sobre as realidades vivenciadas nas terras indígenas do noroeste do estado 

atestam o fato de que as inconstantes, mas permanentes perambulações destes até 

chegar a capital foram motivadas pelas dificuldades enfrentadas nas ―aldeias de 

origem‖. Com isto, rumaram para a "aldeia grande". 

 Contudo, como a histórica presença Kaingang em centros urbanos soma-se a sua 

relativa mobilidade espacial e temporal, disso resulta uma reestruturação de complexas 

e diversificadas redes sociais baseadas no parentesco e em mecanismos de reciprocidade 

e faccionalidade, de modo a articular diferentes territórios. Tais articulações permitem, 

por sua vez, interconectar, subjetiva e objetivamente, tanto áreas já reconhecidas como 

TIs pelo Estado como vinculá-las a outras possíveis áreas ainda a serem assim 

demarcadas. Ligação esta, ao mesmo tempo afetiva e material, que pode ser percebida, 

por exemplo, na fala de um interlocutor Kaingang no fragmento abaixo:  

Mesmo estando aqui na cidade, temos contato direto com nossos parentes que 

vivem nas aldeias do interior. Quando eles vêm pra cidade, por motivo de 

doença e internação hospitalar, por exemplo, os brancos não os acolhem. Mas 

nas nossas casas eles sempre têm o aconchego. Isso acontece com muita 

frequência. Assim é nosso sistema de vida. Assim somos nós. Acho que os 

brancos também são assim. Se vier algum parente do interior, por motivo de 

doença, eles se ajudam. Quando vamos ver nossos parentes que vivem nas 

aldeias do interior. Aí nós trazemos materiais da natureza de lá pra nosso 

artesanato (COMIN, p.2). 

Finalizando este tópico, estando os Kaingang hoje vivendo em meio aos brancos, 

presentes nos centros das grandes cidades como Porto Alegre, lutando por visibilidade, 

poder e voz nas diferentes esferas decisórias relacionadas às políticas públicas 

municipais, fica claro que uma das principais razões para sua busca pela reconquista de 

territórios urbanos se baseia na histórica procura incessante desta etnia por justiça 

social. Neste sentido, a decisão de se deslocarem para a Aldeia grande (local que 

centraliza e simboliza o poder dos fóg) para reivindicar seus direitos consuetudinários e 

assim poderem viver de acordo com seus preceitos cosmológicos e culturais, atesta o 

protagonismo político Kaingang e sua permanente obstinação de teimar em ser 

Kaingang, ainda que vivendo cercados pelo mundo dos fóg e a despeito das inúmeras 

formas de desqualificação a que estão submetidos, das expulsões e barramentos 

explícitos ou disfarçados em determinados lugares públicos (o que inclui, obviamente, a 
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exclusão de espaços governamentais) ou da simples indiferença que se traduz em 

invisibilidade.  

Assim, historicamente, os Kaingang permanecem deslocando-se para Porto 

Alegre, pelos mais variados motivos, mas tendo em vista a cidade como um território de 

negociação com o mundo dos brancos (fóg). A própria saga Kaingang de demarcar suas 

terras no estado já no início do século XX, as grandes caminhadas até a capital por parte 

das lideranças Kaingang para as negociações com os ―pa’i mag fóg” (cacique dos 

brancos), as recepções no palácio do governo para ―negociar a relação‖ entre os lideres 

dos respectivos povos, fatos esses narrados pelos seus descendentes Kaingang - hoje 

também em Porto Alegre. 
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6 Territorialidades, institucionalidades e cosmologias em conflito 

 

Este capítulo possui duas partes bem distintas, mas que se complementam na 

medida em que colocam em contraste dois universos culturais distintos. A primeira 

refere-se a aspectos da cosmologia e organização social Kaingang. Além de uma rápida 

apresentação sobre a produção bibliográfica consultada, o capítulo traz ainda alguns 

elementos que compõe o ethos Kaingang em termos cosmogônicos, cosmológicos, 

socioculturais, territoriais e etnoecológicos. Já a segunda parte descreve, a partir da 

decretação do Parque Natural Morro do Osso (PMNO), como se deu o processo de 

institucionalização da territorialidade parque enquanto unidade de conservação de 

proteção integral. Entre outros temas, serão abordados aspectos ligados à gestão da 

unidade de conservação, à fixação dos marcos legais estabelecidos para esta, às funções 

que o PNMO deveria cumprir, à condição fundiária da área, aos procedimentos 

administrativos que caracterizam o dia a dia dos funcionários responsáveis pelo parque, 

bem como ao sistema de permissões e proibições instaurados aos possíveis visitantes do 

parque. 

 

6.1 Cosmologia e organização social Kaingang 

Figura 12. Foto Aérea da Aldeia Tupë pën 

 
Fonte: Acervo do PNMO 

 

A cosmologia Kaingang encontra-se originalmente marcada por um dualismo 

simbólico existencial que norteia as práticas sociais desse grupo ao dividir o cosmos (e, 

por conseguinte, todas as ―coisas‖, astros, seres, fenômenos, artefatos) em duas metades 

exogâmicas, patrilineares, assimétricas e complementares. Denominadas kamé e kanhru, 
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estes vocábulos são homônimos dos dois irmãos mitológicos que fundaram o mundo 

Kaingang, como explica Curt Nimuendajú: 

a tradição dos Kaingang conta que os primeiros desta nação saíram do 

chão, por isso eles tem a cor de terra. Numa serra do sertão de Guarapuava, 

não sei bem aonde, dizem eles que até hoje se vê o buraco pelo qual eles 

subiram. Uma parte deles ficou em baixo da terra onde eles permanecem até 

agora, e os que cá em cima morrem vão se juntar outra vez com aqueles. 

Saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos por nome Kañerú e 

Kamé, sendo que aquele saiu primeiro. Cada um já trouxe um número de 

gente de ambos os sexos. Dizem que Kañerú e a sua gente toda eram de 

corpo fino, peludo, pés pequenos, ligeiros tanto nos seus movimentos como 

nas suas resoluções, cheios de iniciativa, mas de pouca persistência. Kamé e 

os seus companheiros, ao contrário, eram de corpo grosso, pés grandes, e 

vagarosos nos seus movimentos e resoluções. Como foram estes dois 

irmãos que fizeram todas as plantas e animais, e que povoaram a terra 

com seus descendentes, não há nada neste mundo fora da terra, dos céus, 

da água e do fogo que não pertença ao clã de Kañerú ou ao de Kamé. 

Todos ainda manifestam a sua descendência ou pelo seu temperamento ou 

pelos traços físicos ou pela pinta. O que pertence ao clã Kañerú é malhado, 

o que pertence ao clã Kamé é riscado. O Kaingang reconhece estas pintas 

tanto no couro dos animais como nas penas dos passarinhos, como também 

na casca, nas folhas, ou na madeira das plantas (NIMUENDAJÚ, 1993, 

p.58-59, grifos meus). 

De acordo com a cosmologia Kaingang, tudo no universo é pensado 

dualisticamente a partir dessa divisão entre kamé e kanhru. Essa oposição de metades, 

ou de marcas como também são chamadas, ocorre em vários planos da vida Kaingang. 

Sobre este aspecto, Nimuendaju (1987
128

 apud SILVA, 2001) afirma que ―não apenas 

toda a tribo Kaingygn, do Tietê ao Ijuhy, divide-se nestes dois clãs exogâmicos, 

segundo a sua ascendência paterna, mas toda a natureza‖. Complementando tal divisão, 

SILVA (2002, p.190) argumenta que,  

na realidade, as patrimetades Kaingang representam apenas um aspecto – o 

sociológico – de toda uma concepção dual do universo. Todos os seres, 

objetos e fenômenos naturais são divididos em duas categorias cosmológicas, 

uma ligada ao gêmeo ancestral Kamé, e a outra vinculada ao gêmeo ancestral 

Kainru. Principalmente, as metades são percebidas pelos Kaingang como 

cosmológicas, estando igualmente ligadas aos gêmeos civilizadores, os quais 

emprestam seus nomes a elas. (grifo meu). 

Ao conceber o ―mundo‖ anímico e dualmente, os Kaingang evocam os termos 

jamré (cunhado) e régre (irmão) para tratar seus parentes. Por conseguinte, se as marcas 

forem distintas, chama-se jamré, já se a marcas forem as mesmas, chama-se régre. 

Ocorre que esta divisão dualista extrapola tanto a dimensão humana quanto a esfera 
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 NIMUENDAJU, C. [1914]. Aslendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião 

dos Apapocuva-Guarani. Tradução de Charlotte Emmerich e Viveiros de Castro. São Paulo, 

HUCITEC/EDUSP.1987 
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material, mundana, atingindo outros domínios do cosmos Kaingang. Todos os seres 

vivos, não vivos ou sobrenaturais que habitam o mundo, as matas, as águas, além de 

serem pensados dualisticamente, também são considerados parentes – ou são jamré ou 

são régre: 

à natureza - aos seus seres e objetos - impõe-se o dualismo cosmológico 

Kaingang. Animais, plantas, seres inanimados, corpos celestes, enfim, todos 

os integrantes do mundo natural têm lugar preciso nas conceptualizações do 

discurso: ou pertencem à metade kamé ou à metade kainru-kré, sofrendo 

todas as consequências desta ordenação (SILVA, 2001; p.119). 

No plano sociológico um homem kamé, por exemplo, só pode casar-se com uma 

mulher kanhru e vice-versa, pois, na concepção Kaingang, a fertilidade está justamente 

na complementaridade das marcas, como descreve Veiga (2000, p.79):  

o discurso nativo, idealmente, costuma enfatizar com freqüência a 

complementariedade entre as metades, de um lado, e entre sociedade e 

natureza, de outro, sublinhando as relações aparentemente simétricas entre 

opostos, no primeiro caso, e marcando a possibilidade de relação entre 

mundos concebidos diferentemente, no segundo caso. Na verdade, este 

princípio dialético marca continuamente o discurso Kaingang, que aponta 

para a 'aversão e o horror à junção de coisas iguais porque elas são estéreis' e 

que dissemina a idéia de que 'a fertilidade vem da união dos princípios 

contrários'. 

A mesma autora comenta ainda que "a relação de trocas entre as metades é 

permanente. Casa-se na metade oposta, enterra-se os mortos da outra metade e, quando 

alguém passa por um período de liminaridade, é acompanhado e servido por pessoas da 

metade oposta à sua" (VEIGA, 2000, p.269). 

Por outro lado, como toda regra que visa ordenar e orientar condutas sociais, é 

preciso ressaltar que há certa maleabilidade nesta condicionalidade, não sendo tão 

restrita como parece a primeira vista. Contudo, ainda que, em determinadas situações 

adversas, possam ocorrer casamentos entre as mesmas metades (ou, em casos de 

casamentos entre Kaingang e não-Kaingang, permanece o fato de que seus integrantes 

precisam ter bem claro a que marca pertence este ou aquele indivíduo para que as 

normas de etiqueta possam ser cumpridas. Neste sentido, destacam-se alguns momentos 

importantes dentro do cotidiano Kaingang, tais como cerimônias e festejos em que são 

feitas as marcas nas pessoas através de pinturas corporais, as quais indicam as metades 

clânicas a que pertencem. A marca kamé, feita através de traços e riscos, é representada 

pelo grafismo Re tëj (marca comprida e aberta); já a metade kanhru, desenhada na 
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forma de pontos, círculos e malhado, é representada pelo grafismo Re ror (marca curta, 

redonda e fechada). 

Outra característica do sistema social Kaingang é que ele se baseia na 

descendência patrilinear, ou seja, os filhos do pai kamé serão kamé e os filhos de pai 

kanhru serão kanhru. Assim, o fato dos filhos (não importando o sexo) possuírem marca 

igual a do pai (e do avô paterno) e oposta a da mãe (e do avô materno) estabelece, no 

dia a dia, uma gama de comportamentos, interdições e regras de etiqueta que orientam e 

devem ser compreendidas e, em tese, seguidas pelos Kaingang.  

Também cabe destacar a tendência a uroxilocalidade entre os Kaingang, isto é, a 

convergência cultural à residência matrilocal. Indo o homem, ao casar-se, morar na casa 

do sogro, sendo que aquele se subordina a este. Sobre a unidade doméstica Kaingang, 

esta é formada pelo pai, esposa, filhos solteiros, filhas casadas e solteiras e genros (no 

caso destes últimos, estes são jamré dos sogros e dos cunhados e cunhadas).  

Dito isso, como será visto no último capítulo, tanto o dualismo simbólico como 

o complexo sistema classificatório que compõe a organização social Kaingang irão se 

confrontar com um outro sistema cosmológico e com outros arranjos societários ligados 

a prestígio, posição e poder social, caso dos desencontros, vicissitudes e tensões entre os 

Kaingang da Aldeia Kaingang Topë pën e funcionários e diretores do Parque Natural 

Morro do Osso. Não é difícil suspeitar que, neste caso, há forte tendência ao 

estabelecimento de um estado de permanente incompreensão mútua assimétrica - no 

sentido de capacidade e força para impor ao Outro determinada (di)visão de universo 

social ou, então, simplesmente desqualificar ou mesmo negar a este sua própria maneira 

de ver e agir no mundo. 

 

6.1.1 Xamanismo e animismo Kaingang entre bugios, matos e artesanatos 

 

 O Xamanismo, fenômeno no Brasil também conhecido como pajelança, tem se 

constituído ao longo dos anos num grande desafio para as ciências sociais, 

particularmente para a antropologia. Desde os primeiros trabalhos etnográficos, xamãs, 

bem como seus conhecimentos, práxis, crenças míticas e mágicas interessaram o Outro 

―civilizado‖. Devido a estas características fugirem à visão dominante (racionalista e 

positivista) que impera no meio científico, demorou até que a antropologia construísse 
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instrumentos analíticos que levassem a um entendimento do xamanismo como ―força 

dinâmica do mundo atual‖ (LANGDON, 1996) ou que permitissem o desenvolvimento 

de modelos teóricos e procedimentos metodológicos menos etnocêntricos. 

A própria expressão xamã advém de um empréstimo do idioma Toungouse, 

falada no nordeste siberiano, etimologicamente ligada à idéia de movimento, agitação, 

mediação entre mundo humano e mundo dos espíritos, ―mundo-aqui‖, ―mundo-outro‖. 

(LANGDON, 1996; ROSA, 2005). Com o tempo, dentro do meio antropológico, o 

termo xamã acabou por sintetizar personagens arquetípicos como as de ―homem-

médico‖, ―feiticeiro‖, ―mágico‖, ―curandeiro‖, ―adivinhador‖, (ROSA, 2005; p.60). 

Porém, a despeito de seu uso mais corriqueiro encontrado na literatura etnológica, de 

acordo com Langdon (1996, p.26), 

abordagens mais recentes sobre xamanismo procuram compreendê-lo como 

um complexo sócio-cultural. É um sistema cultural, no sentido de Geertz. 

Ou seja: é um sistema simbólico. É também um sistema social, no sentido 

de que gera papéis, grupos e atividades sociais, nas quais o xamã é o ator 

principal, mas não o único. Inclusive, o conceito de xamã e suas diferentes 

especializações variam de cultura para cultura. Pesquisas sobre xamanismo, 

em culturas particulares, precisam explorar as definições de xamã, 

examinando os aspectos culturais e sociais do fenômeno
129

. (grifos meus). 

 Seguindo esta abordagem, a noção de xamanismo tem sido vinculada à ideia de 

―instituição‖. Langdon (1996) define esse fenômeno (xamanismo) como uma instituição 

social duradoura que expressa as preocupações máximas de uma sociedade, etnia ou 

grupo social e que, portanto, deve ser compreendida holisticamente. Assim, ―o 

xamanismo é polissêmico e manipulável pelas chefias que participam dessa dinâmica 

social‖ (ROSA, 2005, p.60). Indo na mesma direção Langdon (1996, p.28) comenta que 

o xamanismo, 

como instituição, expressa as preocupações centrais da cultura e da 

sociedade, como a preocupação com o fluxo das energias e suas influências 

no bem estar dos humanos. Com visão cosmológica, tenta entender os 

eventos no cotidiano e influenciá-los. No seu sentido mais amplo, o 

xamanismo se preocupa com o bem-estar da sociedade e de seus indivíduos, 

com a harmonia social e com o crescimento e a reprodução do universo 

inteiro. Abrange o sobrenatural, tanto quanto o social e o ecológico. Assim, o 

xamanismo é uma instituição cultural central que, através do rito, unifica o 

passado mítico com a visão de mundo, e os projeta nas atividades da vida 

cotidiana. 
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 Na língua Kaingang os xamãs são denominados de kujà (lideranças espirituais máximas); entre os 

Guarani, karaí. Já, para os Pima-Papago, mamakai; para os Goajiro, aküyamajui wunu’u; entre os Achuar, 

uwishin; entre os Nivaklé, tojéex e os Toba, pi'ogonaq (ROSA, 2005; p.61). 
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 Especificamente sobre o caso Kaingang, Silva (2002) relata um diálogo que teve 

com dois interlocutores - uma típica conversa entre um antropólogo e índios Kaingang - 

versando sobre as metades clânicas e as relacionando com o animismo imanente:  

Karein – É sim. O bugio era gente daqui [humano], antes do dilúvio vir pela 

terra. Quando o dilúvio veio, ele trepou numa árvore bem alta. Ficou lá, né? 

Decerto a água cobria e não baixou logo. Então, ele ficou lá, naquela ponta 

da árvore, mesmo, né? Ficou por ali, parado. Levou 40 dias pra baixar, 

parece. Ficou lá, comendo aquelas folhas. Comendo só folha. Não sei quanto 

tempo levou. Ficou lá, comendo aquelas folhas... A natureza da árvore de 

repente deu aquela fruta. Ficou comendo aquela fruta, lá. Virou bugio, criou 

pêlo. 

Arokÿ – Só que o Kainru-Kré ficou mais inteligente que o Kamé: virou 

kanhér (macaco). 

Karein – É, kanhér. É mais inteligente. O que a gente faz, ele faz. Aquele 

brinquedo que a gente faz. Muito arteiro. Ele imita, ele faz também. [...] O 

bugio ficou mais lerdo. Quando faz as coisas, faz devagarinho. (SILVA, 

2002; p.193) 

Este pequeno fragmento traz à tona uma explicação para o surgimento de dois tipos (ou, 

na cosmologia das ciências naturais, duas "espécies") de macacos - o Bugio e o 

Macaco-prego -, atribuindo-os as marcas kamé e kanhru, respectivamente. Em síntese, 

se trata aqui de uma narrativa que relaciona o mito fundador do mundo Kaingang (os 

sobreviventes do dilúvio Kamé e Kanhru) ao aparecimento e aos comportamentos 

diferenciados destas duas espécies de macacos. No momento em que um dos 

interlocutores afirma que o Bugiu ―era gente daqui”, aciona uma forte perspectiva 

animista no que se refere à transformação humano-animal
130

.  

Por outro lado, não deixa de ser ilustrativa a inversão que esta narrativa faz em 

relação às narrativas ligadas às teorias evolutivas vindas das ciências naturais. Como se 

sabe, neste último caso, a evolução teria se dado no sentido contrário, isto é, 

evoluiríamos do macaco para o humano, sendo a possibilidade de ter ocorrido o inverso, 

se não algo infundado, ao menos uma tese fortemente questionada no meio acadêmico. 

Porém, há, entre os dois casos, uma semelhança que os aproxima ligada à ideia 
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 O caráter animista da cultura Kaingang emergiu com força em certos episódios da disputa pelo Morro 

do Osso. Este foi o caso dos Encontros dos Kujà, eventos realizados na Aldeia Tupë pën nos quais 

estiveram presentes não só indígenas e suas lideranças, mas, também, uma série de atores sociais ligados 

à rede que se formou em torno da luta Kaingang. Como será visto no próximo capítulo, os três encontros 

realizados desde 2006 foram marcados por momentos em que a temática xamânica veio à tona de modo 

bastante explícito. Contudo, como a ideia do presente tópico foi dar uma visão geral ao leitor sobre alguns 

aspectos centrais do xamanismo e animismo Kaingang, se deixará, por ora, ―de lado‖ esta discussão, para 

voltar a ela mais à frente. 
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darwiniana de "adaptação" - central na biologia evolutiva - a um certo evento  

inesperado (no diálogo acima, um "dilúvio") que ocorre na vida de uma entidade 

específica (no caso, "gente daqui").  

Assim, mesmo que tenha sido a "gente daqui" (que vive no chão) que se 

transformou em Bugio (que vive na árvore), isso parece ter ocorrido, segundo a 

descrição de Karein e Arokÿ, a uma estratégia adaptativa frente ao dilúvio. A "gente 

daqui", ao adaptar-se ao novo local (ou, em termos biológicos, ao novo "habitat") em 

que passou a viver "comendo aquelas folhas", "comendo aquela fruta", "criou pêlo" e 

"virou bugiu". O fato de "criar pêlo", no caso, se encaixa perfeitamente com a lógica 

evolutiva (isso, claro, se aceitarmos o que parece inaceitável: que humanos possam virar 

macacos), visto ser um efeito concreto da capacidade que, num contexto de mudança, 

tem certo indivíduo, organismo ou ser para sobreviver e se reproduzir em um ambiente 

("habitat") que lhe é inicialmente estranho (RIDLEY, 2006). Em suma, esta narrativa 

sobre o surgimento do bugio de fato parece traduzir o potencial que a "gente daqui" 

possui em se ajustar a "natureza da árvore" e, com isso, estabelecer outra sintonia com o 

que seria, no final das contas, sua nova casa. Mas isso, ao preço de modificar sua 

essência de ser "gente daqui". 

Já no que se refere mais propriamente a relação entre "cultura Kaingang" e 

―natureza‖, através dos diversos momentos em que se manteve contato e interlocução 

com os Kaingang e, também, a partir da bibliografia especializada
131

, constatou-se, em 

primeiro lugar, os limites deste tipo de divisão-classificação do mundo (restrita à 

dualidade cosmológica dominante nas atuais sociedades urbano-industriais desde o 

período iluminista), visto tal vínculo ser não só intrínseco, mas em grande medida 

indissociável. Contudo, aceitando-se tal divisão, vê-se que é íntima a relação dos 

Kaingang com o nën – o matão. É do nën que provém, por exemplo, os nomes 

indígenas dados às crianças pelo Kujà através de seu Iangrë 
132

 (seu guia) - entidade que 

orienta e confere poder ao Kujà. Da mesma forma, além da figura do Iangrë ser 

geralmente representada por um animal selvagem (do mato), não podendo ser associado 
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 Como, por exemplo: FREITAS (2005, 2006); SILVA (2001, 2002, 2005, 2008); ROSA (2005, 2008); 

TOMMASINO (1995, 2002, 2004); HAVERROTH (1997, 2004, 2007). 
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 O Iangrë vem do mato, necessita ser selvagem, não podendo ser bicho inteligente ou ter qualquer 

semelhança simbólica com o mundo social. Nas orações ou rezas, especialmente as ligadas a rituais de 

morte, os nomes de animais do mato são inúmeras vezes repetidos, sendo que nas curas esses nomes 

também aparecem (SILVA, 2008, p.97). 
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a um bicho manso, é também a partir de elementos do mato que se obtêm as curas, os 

alimentos, as tintas para as pinturas corporais - empregadas em eventos cerimoniais - e 

as matérias primas (como cipós e taquaras) utilizadas para confeccionar seus artesanatos 

e utensílios diversos empregados no dia a dia das aldeias (SILVA, 2005).  

Mas como a relação entre mato, suas entidades e os Kaingang não possui apenas 

um viés utilitário, visto a própria qualidade da "relação" Kaingang-nën não se resumir 

ao mundo terreno, o entrelaçamento entre animismo e xamanismo Kaingang torna 

difícil a diferenciação entre o que seria cultura material ou imaterial. Sobre tal 

indissociabilidade, destaca-se trabalho relacionado ao conhecimento tradicional 

Kaingang produzido pelo biólogo e antropólogo Moacir Haverroth (1997)
133

. Em sua 

dissertação de mestrado
134

, realizada na Área Indígena Xapecó, o autor investigou, sob a 

perspectiva da etnobotânica, o uso e os sistemas de classificação das plantas pelos 

Kaingang, especialmente as consideradas remédios-do-mato (vẽnh-kagta). Conforme 

Haverroth (2007, p.83-84), 

a ligação com a terra não se limita ao usufruto de seus recursos ou como local 

de moradia. As práticas tradicionais de manejo tendem a uma 

conservação ambiental. O aproveitamento de recursos não implica em 

seu esgotamento. Os elementos naturais que servem de alimento, remédio, 

artesanato, adorno, dentre outros, carregam significados simbólicos 

importantes. Os animais e as plantas possuem espíritos. [...] Dada a íntima 

ligação entre os domínios humanos, animal, vegetal e espiritual, ocorre uma 

interdependência material e simbólica que se reflete nas relações entre esses 

domínios
135

. 

 De fato, a relação indissociável entre mato, entidades concretas, simbólicas, 

míticas, sobrenaturais e práticas culturais próprias da vida cotidiana Kaingang leva-os a 

deter um profundo saber (seja ele classificado como "conservacionista" ou não) tanto 

acerca dos diversos usos e manejos do que se costuma denominar ―recursos naturais‖, bem 
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 Sobre a produção acadêmica relacionada ao xamanismo Kaingang, cabe destacar a etnografia realizada 

pelo antropólogo Rogério Rosa (2005) sobre transformações nas noções e práticas do ―complexo 

xamânico Kaingang‖ - particularmente, dos kujà - que dão significado ao caráter heterogêneo do 

xamanismo presente nesta etnia. Também destaca-se o livro ―Ẽg Jamẽn Kỹ Mũ: textos Kanhgág‖, 

organizado por Toral (1997), coletânea de 44 textos escritos (na língua Kaingang e em português) por 27 

professores bilíngues Kaingang sobre conhecimentos tradicionais envolvendo narrativas xamânicas dos 

kujà e dos pẽj sobre mitos, ritos, festas e guerras Kaingang. Sobre esta última, o próprio Rogério Rosa 

(2005, p.23) comenta que, "com relação ao complexo xamânico kaingang, trata-se do maior levantamento 

de kujà e curandeiros, transmissão de dom, relações kujà e espíritos-auxiliares, concepções de curas, 

influência da Igreja Católica, realizado no século XX, particularmente, no estado do Rio Grande do Sul". 
134

 Uma sistematização deste trabalho foi publicada em Haverroth (2004) e, mais tarde, através de um 

livro: "Etnobotânica, uso e classificação dos vegetais pelos Kaingang" (HAVERROTH, 2007). 
135

 Para maiores reflexões sobre esta relação (animismo-conservacionismo) ver Descola (2000): 

―Ecologia e cosmologia‖. 
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como sobre os locais (caminhos, parques, praças, ruas, bairros, beira de estradas, etc.) onde 

estes ―recursos‖ podem ser encontrados e o modo como devem ser manejados. Segundo 

Souza-Pradella (2008, p.2), no caso de Porto Alegre, 

os Kaingang possuem ampla mobilidade por esta cidade e, 

consequentemente, um vasto conhecimento com relação aos espaços verdes e 

caminhos para alcançá-los dentro da cidade, já que sua existência material 

nesse contexto depende da relação com a mata, da coleta de fibras vegetais – 

cipós e taquara – materiais com os quais confeccionam cestos e outros 

artesanatos.  

De certo modo, a confecção de artesanato pode ser vista como estratégia de 

sobrevivência e resistência, mas, também, como parte do processo de reterritorialização 

dos Kaingang nos centros urbanos. Além disso, é através do feitio deste tipo de artefato 

que os Kaingang encontraram uma via contemporânea para entrar, de modo mais 

autônomo, nos circuitos econômicos. Mas, ao mesmo tempo, como se verá mais 

adiante, a dinâmica em que os Kaingang estão imersos em Porto Alegre admite que suas 

práticas se transmutem e se adaptem aos percalços e às novas realidades encontradas no 

ambiente urbano. Sobre o processo inventivo por trás do artesanato confeccionado pelos 

Kaingang em Porto Alegre, duas lideranças políticas do Morro do Osso, em entrevista 

publicada no sítio do COMIN (2009) Xe comenta: 

 “Quando chegamos aqui em Porto Alegre, fazíamos o artesanato era só de 

um tipo. Era o balaio de tampa feito de taquara. Só isso que se fazia. Dali a 

pouco um índio inventou fazer balaio de cipó. E saiu muito. Isso logo se 

espalhou e todos começaram a fazer também. Começamos a fazer o balaio 

redondo, o balaio com cabo, o balaio baixinho. (ver figura 13). 
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Figura 13: Comercialização de cestos Kaingang no Brique da Redenção. Abril de 2011. 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

A alusão acima à ideia de "invenção" não constitui mero detalhe, visto fazer 

parte do cotidiano Kaingang, os quais contam com inovadoras técnicas tradicionais (o 

que nem de longe representa uma contradição em termos, muito pelo contrário) de 

produzir arte. Este aspecto ligado a permanente "descoberta" de "coisas novas" fica 

evidente no que se refere à principal matéria-prima utilizada pelos Kaingang na 

produção artesanal, os cipós, material encontrado nos matos da capital
136

: 

Ró ka: Na cidade começamos a descobrir e a fazer coisas novas. Primeiro, fiz 

um peixe de cipó. Vimos que saiu bem. E fizemos mais. A minha irmã fez 

uma estrela de natal, e vimos que também vendeu bem. Aí cada um inventou 

um determinado tipo de artesanato de cipó: animais do mato e domésticos, 

bolas, motocas, cadeiras e objetos de decoração. Cada qual foi aperfeiçoando 

do seu modo. Mas o trançado sempre obedece a própria cultura. Mesmo os 

modelos novos. Além disso, desenvolvemos a prática de preservação do cipó, 

o cuidado com o manejo para ter sempre. Cuidamos do tempo certo da 

colheita. Com isso preservamos a natureza. Se não abusamos dela. Ela é 
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 Sobre o manejo das etno-espécies de cipós realizado pelos Kaingang em Porto Alegre, ver Freitas 

(2005), principalmente o capítulo sete e o item 1.10. Neste último, intitulado "Os Kaingang e os cipós: 

camadas de uma historia 'natural'‖, a autora constata que, paradoxalmente, o cipó é a resultante ecológica 

do processo de antropização. Segundo Freitas (2005), desde o século XIX o naturalista Carl Lindman já 

havia constatado que a expansão colonial sobre florestas da bacia do Lago Guaíba resultou em processos 

de sucessão vegetal que favoreceram ecologicamente os cipós. Beneficiados com ―a indústria das 

derrubadas‖ e sendo espécies vegetais pioneiras associadas à borda de fragmentos florestais degradados, 

os cipós (heliófilos e com altas taxas de crescimento) tiveram vantagem na competição por espaço em 

relação ao resto da vegetação. Fato este, também afirmado pelos interlocutores Kaingang sobre o manejo 

do cipó em Porto Alegre e arredores. 
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sábia. Ela se recompõe. Porque, se abusamos da natureza, ela acaba e acaba 

com nós todos. Mas, se cuidamos, a cada três meses vem uma colheita. 

Porque é do mato, quer dizer, da natureza que vem nosso sustento. Primeiro 

disseram que nós depredamos. Mas não é verdade. Nós sabemos quantos 

meses leva para a natureza voltar. 

 No fragmento acima, percebe-se que a criação de novas formas de artesanatos 

surgidas a partir da criatividade artística Kaingang se mescla com a apropriação e 

retradução acerca do discurso ecológico clássico, o qual, segundo Gerhardt et. al. (2012, 

p.9) "enfatiza a defesa de uma natureza pouco ou não antropizada a ser gerida 

unicamente segundo parâmetros científicos provenientes das ciências naturais". A 

ênfase dada por Ró Ka à preocupação em se estabelecer um manejo "cuidadoso" e não 

"abusivo" capaz de garantir que o cipó "não se acabe", esteja sempre disponível e, ao 

mesmo tempo, assegure seu "sustento" tem por trás deste discurso a valorização de 

práticas, conhecimentos, relações sociais, formas de apropriação do espaço e uso do que 

os fóg chamam "recursos naturais"
137

. 

 Para além da coleta e fabricação de artesanato, o manejo do mato executado 

pelos Kaingang nos fragmentos florestais de Porto Alegre acha-se vinculado à 

existência de um complexo sistema animista de manejo, envolvendo extrativismos, 

plantios, cultivos, podas, rotatividade das áreas manejadas e observações de 

mecanismos regeneradores como o rebrote de cipós e taquaras. Conforme Freitas (2006, 

p.228-229), 

as manchas [de cipó] são entendidas como o território de uma matriz (ka nèr, 

tronco) que expande seus ramos (fèj) pelo solo da floresta em busca de um 

apoio para trepar (tãpry). [...] Jagtyg associa a matriz ao pai (panh) de uma 

família, sendo os ramos compreendidos como seus filhos (kòsin): ‗uma 

mancha de cipó é assim como uma família; o tronco-velho deles é o mais 

velho, é como o pai deles todos. Os mais novinhos é que correm em volta do 

pai e vão fazendo a vida deles.‘ Quando perguntei a Jagtyg o que seria a 

comunidade, me respondeu: ‗a comunidade são os tipos todos que existem 

numa mancha, todos os pais de família, eles é que formam a comunidade, a 

aldeia deles; o gòjé (mancha [cipoal]) é a aldeia deles‘.  

Referenciados pela tradição do Kaingang-pé
138

 – conjunto de práticas e modos 

de ser vinculados às cosmovisões dos antepassados (troncos velhos) – os Kaingang 

                                                 
137

 Outro ponto ressaltado acima por Ró Ka e que poderia ser explorado em trabalhos futuros ligados ao 

artesanato refere-se a uma característica muitas vezes pouco considerada tanto pelo senso-comum como 

pela literatura antropológica: a questão da individualidade indígena. É o caso da passagem em que ele 

alerta que, ao "fazer coisas novas", embora "o trançado sempre obedece a própria cultura", "cada qual foi 

aperfeiçoando do seu modo". 
138

 Os Kaingang-pé - os quais se auto-identificam como índios puros, verdadeiros ou índios da tradição  - 

empenham-se na recuperação e revigoramento de florestas, rios e campos, na restauração dos modos 
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vivem, praticam e reinventam o ―Mrür Jykre‖ (onde: Mrür = cipó e Jykre = 

pensamento, sistema), expressão traduzida por Ana Freitas como ―a Cultura do Cipó‖ 

(FREITAS, 2005, p.229). Segunda a autora, ―o manejo Kaingang do cipó preserva a 

matriz/pai, que jamais é cortada‖, sendo dois os motivos apontados: ―a matriz deve ser 

mantida para novamente fornecer cipó - ramos/filhos -, e que a matriz não tem utilidade 

para o artesanato por ser muito espessa e sem elasticidade‖
139

. 

Como novamente se pode perceber, o mato não se restringe apenas a um caráter 

utilitário como, por exemplo, dar nome a elementos da vida Kaingang ou, então, como 

fonte de matérias-primas para produção de artesanato. Mais do que isso, a própria 

existência dos Kaingang, seu modo de estar no mundo, bem como os sentidos por eles 

imputados a este mesmo mundo acham-se intimamente associados aos ciclos 

reprodutivos e à dinâmica viva do mato. A noção do Mrür Jykre diz respeito a um 

conjunto de concepções, práticas e relações eco-lógicas, cosmológicas, sócio-políticas e 

econômicas centradas no manejo de trepadeiras lenhosas (cipós) que vicejam nas matas 

do sul do Brasil. Este conjunto de relações, por sua vez, se sustenta nas interfaces entre 

as redes de reciprocidade Kaingang (que se territorializam de diferentes modos) e os 

espaços inter-societários da sociedade envolvente, incluindo aí o ambiente das cidades. 

Em Porto Alegre, o Mrür Jykre se materializa a partir da observação, extração e 

posterior transformação de partes de inúmeras espécies de plantas em cestos, balaios, 

vasos, ornamentos e outros objetos que acabam ingressando em circuitos de comércio e 

escambo, sobretudo, mas não só, nas diversas feiras locais existentes no município 

(FREITAS, 2005).  

 Ao serem ressignificados como artesanato, tanto aqueles utensílios que 

originalmente possuíam um valor de uso direto para os Kaingang, como aqueles que, 

com o passar do tempo, foram sendo confeccionados especificamente para ―venda‖, 

                                                                                                                                               
tradicionais de caça, pesca, coleta, roças familiares e, alternativamente, do artesanato baseado no manejo 

florestal. Estes elegem a lei do índio e do respeito como código ordenador das relações societárias e 

reconhecem as autoridades centrais do kujà/xamã e do pa’ í mág/cacique como legítimas. Os Kaingang-

pé da Bacia do Guaíba se veem no contrafluxo do processo civilizador e constroem esta posição de 

sujeitos históricos a partir da concepção de que vivem em permanente estado de guerra. Neste contexto, 

estabelecem uma ligação genealógica com grandes guerreiros novecentistas, principalmente Nonohay e 

João Grande Nĩvo, considerados seus troncos velhos, categoria que refere simultaneamente a uma 

ancestralidade e a uma territorialidade, na medida em que identifica o território de pertencimento dos 

antepassados como a terra-mãe, terra de raízes (FREITAS, 2005, p.30).  
139

 Sobre temas relacionados ao artesanato, a sua cadeia produtiva e ao manejo florestal realizado pelos 

Kaingang na Bacia do Guaíba, ver os trabalhos de Freitas (2005; 2006); Jaenisch e Chagas (2008) e 

Jaenisch (2010). 
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passaram a ter, também, algum tipo de valor de troca. Porém, as relações constituídas 

através desta relação mercantil integram uma base social e territorial bem mais ampla, a 

qual se acha definida pelo conjunto de espaços ocupados através da coleta, manejo, 

fabricação e comercialização de diferentes tipos de artefatos. Mesmo que descontínuos, 

esporádicos e fragmentados no mosaico da paisagem porto alegrense e arredores, os 

locais onde se dá a efetivação deste valor (ou seja, a troca em si) são sistematicamente 

interligados pelo fluxo eco-social indígena. Articulados através de suas redes de 

parentesco, do contato com a sociedade envolvente, da relação imaterial com os seres da 

natureza e da sobrenatureza que povoam o mato, do intercâmbio de plantas, materiais, 

práticas, conhecimentos e técnicas, locais como feiras, calçadas, ruas, praças, parques, 

beira de estradas, rodoviárias, aldeias, acampamentos e demais espaços de troca 

constituem lugares de sociabilidade e de articulação política entre os próprios Kaingang, 

entre estes e os não-indígenas e, por fim, entre os Kaingang e demais etnias indígenas. 

De fato, as ruas da capital, municípios próximos, TIs, acampamentos e áreas de 

mato se interconectam com outros territórios, sendo os pontos de comercialização de 

seus artesanatos responsáveis, atualmente, pela principal fonte de renda para as famílias 

Kaingang na grande Porto Alegre. Além destes pontos de troca/venda se constituírem 

em lugares de encontro semanal dos Kaingang, mas, também, entre estes e outras etnias 

indígenas e não-indígenas, possibilitando um contato intra e interétnico, estes espaços-

momentos específicos também permitem e subentendem trocas de diversas ordens, 

sejam elas: simbólicas, linguísticas, afetivas, monetárias, de experiências, de técnicas e 

informações ou mesmo de materiais usados na fabricação de peças artesanais.  

Por outro lado, sendo áreas de fácil acesso e uso comum (pois se tratam de vias 

públicas), garantem maior visibilidade social, na medida em que serão, sobretudo, a 

partir delas que os Kaingang irão aparecer para a sociedade envolvente, além de 

possibilitar momentos de interação com outras etnias (Charrua e Guarani) presentes na 

capital e que também se encontram neste mesmo locais. Com efeito, além de dar 

visibilidade aos seus corpos, a sua fala, ao seu modo de ser no mundo e, no limite, a sua 

própria cultura, constituem ambientes de diálogo em que a língua Kaingang se mescla e 

se soma ao português e ao guarani. Ou seja, não se tratam apenas de pontos de comércio 

e trocas monetárias, visto que, além da dimensão econômica, constituem também 
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espaços de trocas simbólicas, territórios políticos, de articulação identitária, de 

afirmação da diferença e de intenso intercâmbio intra e interétnico.  

Finalmente, destaca-se que ultimamente os Kaingang vêm enfrentando grandes 

dificuldades em acessar áreas de mato para a coleta de matéria-prima, seja porque estes 

ambientes naturais estão escasseando devido a sua substituição pelo que Menegat 

(2008) chama de ―tecnourboesfera" (constructos ―de malha xadrez‖ como condomínios, 

ruas, quadras, e outras estruturas da urbanicidade), ou por dificuldades em relacionar-se 

com os ―proprietários‖ destas áreas, tendo em vista que muitas delas (tanto privadas 

como públicas) são designadas como privadas e/ou áreas de preservação ambiental pelo 

regramento administrativo da cidade (como é o caso do Morro do Osso). Somando-se a 

isso, existe a dificuldade de se garantir espaços de comercialização do artesanato na 

cidade. Dificuldades estas que, como veremos no próximo capítulo, vêm motivando 

algumas famílias Kaingang a buscarem outras opções de renda, gerando diversas 

situações conflituosas, principalmente, entre os Kaingang e os órgãos administrativos da 

Prefeitura de Porto Alegre. 

 Já no que se refere à instituição do "complexo xamânico Kaingang", a herança 

oral transmitida pelos kujà, pelos kófa (troncos velhos, anciões Kaingang) e pëj
140

, 

grandes detentores de conhecimentos e práticas tradicionais e fundamentais no seu 

processo de reinvenção e atualização, continua viva e forte, sendo mantida, adaptada e 

aprimorada de geração em geração. Contudo, o xamanismo Kaingang tem sido 

desafiado nos últimos anos devido à consolidação (a partir de um viés assimétrico, não 

dialógico, sanitarista e assistencialista) de enfermarias e postos de saúde nas áreas 

ocupadas pelos Kaingang, assim como em razão do crescimento da influência das 

religiões dos brancos (que a séculos vêm sendo impostas aos coletivos indígenas, 

desarticulando, desacreditando e reprimindo lideranças, kujà e seus respectivos 

conhecimentos e práticas).  

 

 

                                                 
140

 Pessoas portadoras de ―nomes fortes‖ que exercem funções cerimoniais, principalmente nas atividades 

relacionadas aos rituais fúnebres no cuidados com os corpos dos mortos e com os parentes dos mortos. 
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6.2 Habitus preservacionista, institucionalização e gestão do PNMO 

Figura 14: Placa nova da Sede Administrativa do PNMO. 

 
Fonte: Foto do autor, 2011. 

 

 

O objetivo deste tópico é descrever como, a partir da decretação do Parque 

Natural Morro do Osso (PMNO), se deu o processo (inicialmente lento, mas, num 

segundo momento, bastante acelerado) de institucionalização da territorialidade parque, 

a qual, como se verá no último capítulo, irá se chocar, a partir de 2004, com outra 

territorialidade, ainda não institucionalizada, ao menos, por completo
141

. Porém, da 

mesma forma que os Kaingang irão passar a reivindicar parte da área do Morro do Osso 

a partir de seus próprios referenciais cosmológicos, também os defensores do PNMO se 

orientarão segundo um universo próprio de saberes, procedimentos práticos e 

experiências passadas. Estes, por sua vez, acham-se ligados, primeiro, a uma área do 

conhecimento científico (ciências naturais e, em particular, biologia), segundo, a um 

ethos tecno-burocrático que compõe o aparelho estatal (no caso, vinculado ao 

funcionamento dos órgãos - como a SMAM - e departamentos da prefeitura municipal) 

e, por fim, a todo um imaginário histórico de militância combativa que, tanto em termos 

planetários como em contextos locais, foi se constituindo em torno das "lutas 

ambientalistas" (também configurando, portanto, um modo de agir, pensar, organizar e 

projetar o futuro). 

Será a partir do amálgama gerado em torno desta espécie de identidade tríplice 

que se dará a institucionalização do Parque Natural Morro do Osso. Processo este que, 

ao final, irá conformar, enquanto "princípio gerador de práticas distintas e distintivas" e 

"esquema classificatório de visão e divisão do mundo" (BOURDIEU, 1996, p.22), um 

habitus técnico-administrativo-preservacionista o qual, enquanto sistema simbólico, irá 

reger escolhas, fixar o tipo de linguagem e nortear o modo de agir daqueles que 

defendem o parque e/ou nele ou por ele trabalham. Em suma, trata-se neste momento de 
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 Visto que, no caso da demarcação da Terra Indígena Topë pën, a execução de um Laudo 

Antropológico, atualmente em curso, bem como outras medidas legais levadas adiante pelos Kaingang 

constituem parte deste processo de contra ou reinstitucionalização da atual institucionalidade do PNMO. 
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mostrar como, num período de mais ou menos 10 anos, normas previamente instituídas 

e comportamentos tácitos, automáticos e cotidianos (que passam a ser não-pensados e 

não-questionados) foram se constituindo enquanto tais.  

Neste sentido, entre outros, serão abordados aqui aspectos ligados à gestão da 

unidade de conservação, à fixação dos marcos legais estabelecidos para esta, às 

funções do PNMO, à condição fundiária da área (questão ainda "não resolvida", ou 

seja, cuja institucionalidade permanece em aberto), aos procedimentos 

administrativos que caracterizam o dia a dia dos funcionários responsáveis pelo 

parque, bem como ao sistema de permissões e proibições instaurados aos possíveis 

visitantes do parque
142

. Já sobre as determinações indicadas no ―Plano de Manejo‖, se 

deixará estas para serem tratadas no próximo capítulo, visto terem sido elaboradas de 

modo concomitante com a ocupação Kaingang no Morro do Osso. 

Conforme vimos no capítulo 3, só após os enfrentamentos e discussões em torno 

do projeto de reassentamento de famílias pobres no sopé do Morro do Osso (atual 

Loteamento Cavalhada) é que, de fato, configurou-se um contexto efetivamente 

favorável de negociação para a criação do Parque Natural Morro do Osso. Isso se deu, 

em grande medida, devido a entrada e participação direta da prefeitura municipal como 

ator-chave no debate que então se instalou. Apesar de muita aversão ao loteamento, 

numa espécie de recuo tático, o movimento civil organizado encabeçado pela CPDMO 

acabou cedendo ao plano de assentamento das famílias no morro, pois assim garantiria, 

em contrapartida, como medida compensatória, a criação (e, portanto a formalização 

legal) de uma área protegida no Morro do Osso.  

Sobre a decretação oficial do Parque Natural, esta se deu através da publicação, 

em 27 de dezembro de 1994, da Lei Complementar Municipal nº 334 (Anexo E). Em 

tese, a proposta original formulada pela prefeitura indicava que o Parque compreenderia 

uma área de 114 hectares a serem administrados pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SMAM). No entanto, como já comentado anteriormente, apenas 27 hectares 

foram, de fato, incorporados oficialmente à área do Parque. Além disso, ainda que 

tenham sido delimitados os limites do Parque - o que permitiu a realização de um 

Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) no morro e arredores -, mesmo nesta área 

reduzida e a despeito do decreto de criação, em 1994 o local previsto para sua 
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 Um breve histórico resumido deste período inicial pode ser encontrado no levantamento feito por 

Oliveira (2004), publicado no Plano de Manejo do PNMO (ANEXO F). 
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implementação continuou sem sofrer significativas mudanças, configurando, nos seus 

primeiros anos, outro exemplo de "parque no papel". Embora já em 1995 uma das 

bandeiras de luta levantadas residia na reivindicação pela produção de um Plano de 

Manejo para a área, isso só viria a se concretizar dez anos mais tarde (em 2006, como 

veremos mais adiante).  

Neste contexto, os anos seguintes, de 1995 até 1997, foram marcados por 

algumas manifestações públicas em prol da efetiva implantação do PNMO. Durante este 

período diversas mobilizações ocorreram - tanto através de ações individuais quanto por 

meio de atividades coletivas - visando dar visibilidade a questão e, a partir disso, 

concretizar a institucionalização do Parque. Exemplo disso foi a realização, durante a 

Semana da Primavera, do evento ―Preserve o Morro do Osso‖. Além da subida coletiva 

ao morro que então ocorreu contar com grande participação popular, seus organizadores 

(CPDMO) tinham como objetivo chamar publicamente a atenção para o estado de 

abandono da área e, também, cobrar da prefeitura a efetiva execução do compromisso 

assumido dois anos antes de tirar o PNMO do papel. O que se pode observar na 

reportagem abaixo (Figura 15), publicada em um dos principais jornais de circulação na 

capital e no estado:  
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Figura 15: Reportagem publicada pelo Jornal Zero Hora no dia 7 de junho de 1996. 

 

Fonte: Acervo do PNMO. 

 Em primeiro lugar, ao se comparar a reportagem acima com outra citada no 

capítulo 3 ("Herdeiros do Verde"), a qual qualificava as ações em torno da efetivação do 

PNMO como "modismo passageiro", nota-se claramente, em um mesmo jornal e num 

período de tempo relativamente curto (cerca de seis anos), uma significativa diferença 

de tratamento dada a este tipo de mobilização social. O que anteriormente era visto 

como "modismo passageiro" de uma elite ambientalista contra a "natural" urbanização 

da cidade passou a ser, cada vez mais, vista não só pela imprensa local, mas pelos 
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próprios governos municipais como uma luta ―saudável‖ e legítima, pela conservação 

do Morro do Osso. 

 Ademais, a área passa a ganhar importância não só ambiental e ecológica, mas, 

também, valor histórico e arqueológico. Já naquele momento, faz-se menção acerca da 

provável existência (sem obviamente ser possível prever futuras consequências disso) 

de um "cemitério indígena" e de um "quilombo", os quais, junto com os atributos 

estéticos e biológicos, passam a compor os argumentos pela efetivação do parque. Por 

outro lado, vê-se que há um delay (atraso) em relação ao surgimento, como atores 

importantes, de diferentes tipos de "pesquisadores". Assim, se biólogos, botânicos e 

ecólogos já andavam pelo morro desde os anos 1980 investigando a fauna e flora locais, 

na década de noventa arqueólogos irão aparecer (no sentido de ganhar visibilidade) e, a 

partir de 2004, antropólogos. Tal fato é relevante na medida em que, como se sabe, o 

que estes profissionais descobrem e estudam tem íntima relação com os possíveis 

destinos da área. Como veremos, no caso do conhecimento biológico, este servirá para 

legitimar o habitus preservacionista e a existência do parque; já, no caso do 

conhecimento antropológico, este ajuda a legitimar a demanda dos Kaingang pela 

criação da Aldeia Topë pën.  

 Mais ao final da década, sai de cena a questão da luta contra a especulação 

imobiliária e começa a aparecer outro elemento disciplinador ligado a uma pedagogia 

funcional não só para as áreas do entorno do PNMO, mas, igualmente, para a cidade 

como um todo. Segundo Oliveira (2004, p.64) se inicia então um investimento na 

ampliação "do processo de educação ambiental (...) nas escolas e associações do 

entorno, agora se difundindo para toda população do município. A SMAM e a CPDMO 

procuram legitimidade de uma maior parte da população a fim de difundir suas 

‗estruturas de valor‘, característica do pilar cognitivo". Ao mesmo tempo, antigos 

conflitos envolvendo diferentes usos econômicos da área e seus recursos (pedreiras e 

loteamentos) vão, paulatinamente, dar lugar, como questões relevantes, a problemas de 

gestão, tais como destinação e acumulação de resíduos sólidos, entrada na área de 

pessoas não autorizadas ou em horários não permitidos, contratação de mais 

funcionários para exercer a vigilância da área, falta de recursos financeiros, etc. 

 Outro episódio significativo ocorrido neste mesmo período foi o comunicado do 

então prefeito em exercício (Raul Pont) cobrando dos agentes de seu governo a real 
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consolidação do PNMO enquanto tal. A pressão exercida, principalmente via CPDMO, 

no sentido da ―efetivação do Parque, (...) construção de uma sede administrativa, 

policiamento mais ostensivo no local e projetos que utilizem a área para pesquisas 

cientificas, lazer e educação ambiental‖ (OLIVEIRA, 2004, p.64) dirige-se agora 

diretamente aos agentes do governo municipal e não mais a atores individuais ou 

empresas e interesses privados. O que passa a importar, neste momento, é que o parque 

venha a cumprir as funções de uma área assim protegida, neste caso, como comenta 

Oliveira, devendo servir para pesquisa, educação e lazer da população. 

É notório que as diversas reuniões de articulação, denúncias de descaso, 

solicitações de melhorias e atos públicos constituíram a manutenção dramatizada da 

pauta que então se constitui como objetivo primeiro: consolidar o PNMO. Disto 

resultou a cobrança do prefeito ao seu próprio governo e o compromisso assumido no 

sentido de tomar medidas governamentais que fizessem avançar o processo de 

implementação e funcionabilidade do Parque. Porém, uma mudança sutil estava por 

ocorrer na forma como se dava a mobilização para que isto viesse a ocorrer. Cada vez 

mais passa a ser o Estado (na figura do poder municipal e, mais adiante, do poder 

judiciário) o principal interlocutor daqueles que defendem o parque. Com isso, futuras 

reivindicações públicas vão dando lugar a reuniões e articulações realizadas em prédios 

públicos e outros locais fechados. 

No que concerne à atuação dos pesquisadores, também em 1996 ocorre a 

divulgação do ―Estudo da Vegetação e da Biodiversidade Florística do Morro do Osso‖, 

realizado e apresentado pelo Prof. Dr. Paulo Brack e, na época, seu aluno/orientando 

Rodrigo Schutz Rodrigues, ambos vinculados ao Departamento de Botânica da UFRGS. 

Este estudo resulta dos esforços destes pesquisadores, principalmente via levantamentos 

que Brack já vinha realizando a muitos anos e, igualmente, a partir do estudo feito por 

Rodrigues (1996) em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
143

. Como será visto 

mais adiante, esses trabalhos - provindos do campo acadêmico (mais especificamente, 

da botânica) - tiveram seu peso ao servir como dados científicos nas arenas de disputas 

então existentes. Exemplo disso é a listagem das plantas ameaçadas de extinção que se 

encontram no Morro do Osso (Anexo G), visto que, entre outras informações já 

mencionadas no capítulo dois, uma lista como esta, enquanto dado objetivo, isto é, que 
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 ―Vegetação, listagem florística e aspectos sobre a conservação do Morro do Osso, Porto Alegre, RS‖ 

(RODRIGUES, 1996).  
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permite colocar a pessoa diante de algo concreto, possui também expressiva força 

simbólica. Ainda que seja uma classificação feita "no papel", ela remete a coisas 

tangíveis, "reais", as quais passam a servir como artefato de mobilização política. 

 Já em 1997 o então vereador Gerson Almeida (ex-secretário do meio ambiente), 

após uma consulta popular, encaminha à câmara de vereadores um Projeto de Lei que 

daria a designação atual ao Morro do Osso como sendo "Parque Natural". Contudo, este 

ato, aparentemente de menor importância, representa um marco no processo de 

institucionalização da área, visto que, até aquele momento, não havia ocorrido nenhuma 

formalização do nome do Parque. Ora, embora muitos já denominassem aquele 

território como ―Morro do Osso‖, "Parque do Morro do Osso", "Parque Natural do 

Morro do Osso", "Parque Natural Morro do Osso", legalmente uma instituição enquanto 

tal (como é o caso do PNMO) não pode permanecer sem nome, ou melhor, com muitos 

nomes
144

.  

 Neste sentido, o próprio ato de nomeação constitui e representa, ao mesmo 

tempo, um fechamento (na instituição) e uma distinção (visto que passa a indicar o que 

a ela pertence ou concerne e o que dela permanece fora). A partir daí, finalmente o ethos 

burocrático poderá começar a atuar de modo a fixar um "padrão de controle" via 

demarcação de determinados ritos procedimentais que precisarão vir a ser cumpridos 

tanto por aqueles que trabalham no e para o PNMO como por aqueles que dele querem 

usufruir.  Em suma, o parque se torna de fato uma espécie de "coisa" objetivamente real, 

visto que "todos (ou quase todos) admitem que de fato a mesma existe, e que existe 

duma maneira determinada" (BERGER; BERGER, 1995, p. 196). Como consequência, 

passa a poder funcionar, ao mesmo tempo, a força coercitiva direta instituída na figura 

jurídica do PNMO, isto é, "o poder essencial que a instituição exerce sobre o indivíduo" 

(BERGER; BERGER, 1995, p.198) e, também, a autoridade moral oficial (cuja 

repreensão é carregada de subjetividade) exercida sobre as pessoas em geral.  

Por outro lado, é interessante observar os motivos expostos para a denominação 

do Parque no projeto de lei citado acima (ver Anexo H).  Em primeiro lugar, o termo 

"natural" não aparece por acaso, visto já demarcar e realçar uma separação básica, 
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 Sobre o conceito de instituição, utiliza-se aqui a definição de Berger e Berger (1995), para os quais 

esta, enquanto "programação da conduta individual imposta pela sociedade", deve possuir as seguintes 

"características fundamentais": exterioridade, objetividade, coercitividade, autonomia moral, 

historicidade. 
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ontológica, seguida pela sociedade ocidental contemporânea: a separação entre cultura e 

natureza. Mas, além disso, nota-se que, na época, o atributo do Morro do Osso como 

sitio arqueológico que abrigaria inclusive um cemitério indígena - portanto, algo nada 

"natural" - serviu como argumento usado no projeto que previa a nomeação do Parque. 

O que significa dizer que, já em 1997, era mais do que de conhecimento público o fato 

de ter existido ocupação indígena pretérita no Morro do Osso, evidência esta que, mais 

para frente, servirá como argumento para fortalecer a territorialidade indígena 

Kaingang. 

  Em 1998 se sucedem três eventos bastante significativos para a afirmação da 

territorialidade Parque: primeiro, é decretada oficialmente a Lei Municipal n° 8155/98, 

que ―denomina Parque Natural Morro do Osso a Área Funcional de Parque Natural 

criada pela Lei Complementar n° 334/94‖ (ver Anexo I); segundo, efetuou-se o registro 

formal de desapropriação de uma área de 27 ha - pertencentes anteriormente à Cúria 

Metropolitana (Anexo J) - que passa a ser de propriedade da Prefeitura Municipal (ver 

Figura 16); por fim, é inaugurada, nesse mesmo terreno desapropriado, a estrutura atual 

da Sede Administrativa do PNMO. 

 

Figura 16: Imagem de satélite com a atual delimitação do PNMO. Destaque para as duas áreas (27 ha e 

0,67 ha) já desapropriadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

 
Fonte: Imagem de satélite do Google Earth e elaboração do autor. 

Área de 27 hectares de 

propriedade da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre. 

Área de 0,76 hectares anexada ao 

PNMO - também de propriedade da 

Prefeitura. 
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Os três eventos constituem importantes marcos do processo de 

institucionalização do Parque. Na confirmação legal do PNMO, este território aparece 

como um morro ―do osso‖ que guarda ―lendas ‗urbanas‘‖, histórias ―dos antigos‖, 

reafirmando-o, perante a sociedade, enquanto ―ponto da cidade‖ a ser preservado.  

Já a aquisição pública e regularização fundiária de 27 hectares do morro inicia o 

processo de desapropriação dos terrenos anteriormente demarcados como área do 

PNMO. Tal fato gerou a expectativa - para seus defensores e, também agora, para seus 

responsáveis legais - de que em breve outras desapropriações seriam feitas, o que 

significaria, por um lado, eliminar o perigo de rearticulações e avanços da especulação 

imobiliária sobre áreas do morro e, por outro, garantir a consolidação territorial do 

Parque. Contudo, excetuando uma pequena área de 0,76 ha recentemente anexada ao 

PNMO localizada na fronteira entre o PNMO e o Sétimo Céu - prevista originalmente 

no planejamento urbano para implementação de uma praça -, até hoje não ocorreram 

outras desapropriações. Os demais 99 hectares, aproximadamente, continuam 

constituindo um território em disputa, visto que sua condição jurídica permanece 

indefinida.  

Sobre a fragilidade jurídica e incompletude do processo de institucionalização 

do PNMO, Oliveira e Misoczky (2004, p.9) comentam que este "está longe de se 

concretizar. O PNMO se mostra frágil inclusive segundo a visão regulativa, já que [bem 

mais da] metade da área do Parque pertence a particulares e o poder público tem se 

mostrado extremamente frágil nessa relação". Tal condição juridicamente imprecisa e 

indefinida teve como consequência a permanência constante da ameaça (ainda que 

silenciosa e velada) representada por interesses privados e especulativos, os quais, a 

qualquer momento poderiam e ainda podem vir a dar outra destinação a estes 99 

hectares. Sinal disto pode ser visto ao final da caracterização abaixo feita sobre os 

diferentes atores sociais que, do ponto de vista dos autores (visto não citarem os 

Kaingang, os quais, como se verá a seguir, já circulavam pela área antes da ocupação do 

morro) compunham em 2004 o "cenário cotidiano" do PNMO: 

Alguns personagens mantém um contato diário com o PNMO, participando 

ativamente de sua rotina, contribuindo para que o mesmo cumpra suas 

funções. Neste grupo podem-se incluir os servidores do PNMO – sua 

administradora, os guarda-parques e demais funcionários. Outros mantém um 

contato menos frequente com o Parque, mas participam indiretamente das 

questões mais importantes que digam respeito ao Morro do Osso. Neste 

grupo destacam-se a Comissão Permanente em Defesa do Morro do Osso 
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(CPDMO) e o Conselho do Parque Natural Morro do Osso – ambos formados 

basicamente pelas mesmas pessoas. Incluem-se também a Diretora da 

Divisão de Administração de Parques (DAP) da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (SMAM), a qual o PNMO está subordinado, e a 

Superintendência do Meio Ambiente (SUMAM) da SMAM (...). Outros 

participam ainda menos ativamente da rotina do Parque, realizando visitas 

esporádicas, com um caráter de aprendizado. Os principais representantes 

deste grupo são as escolas, os escoteiros e as Universidades, que realizam 

saídas de campo no local. [...] Um último grupo representa o outro lado 

interessado nas questões inerentes ao PNMO, os proprietários de terras 

localizadas dentro da área delimitada como Parque e de sua faixa de 

amortecimento. Esses apresentam interesses contrários à institucionalização 

do Parque Natural Morro do Osso, e se mostram quase todos favoráveis à 

especulação imobiliária (OLIVEIRA; MISOCZKY, 2004, p.7)  

De fato, desde o decreto que oficializou o Parque em 1994, a incorporação dos 

99 hectares ainda não desapropriados e originalmente incluídos na delimitação do 

PNMO tem sido uma das principais bandeiras de luta tanto dos "personagens" que 

"mantém um contato diário com o PNMO" como daqueles com "contato menos 

frequente, mas [que] participam indiretamente das questões mais importantes". O que é 

compreensível, tendo em vista que esta indeterminação fundiária abre uma brecha legal 

que, aliás, será aproveitada mais adiante pelos próprios Kaingang e seus aliados quando 

da ocupação de parte da área no mesmo ano de 2004.  

Por outro lado, o terceiro evento, isto é, a citada inauguração da Sede 

Administrativa
145

, ainda em 1998, constituiu outro marco decisivo no processo de 

institucionalização do PNMO, visto que somente após a construção deste espaço físico e 

administrativo é que se inicia, de fato, o ―funcionamento‖ cotidiano do Parque. Ao 

abrigar a infraestrutura necessária para a realização de atividades diárias definidas como 

prioritárias, será através desta estrutura (ver figura 17) que se materializará (e se tornará 

visível) a existência de uma gestão propriamente dita sobre a área do PNMO. A partir 

daí a Sede do Parque - onde agora passarão a ser discutidas e tomadas decisões sobre o 

que nele acontece - passará a ser uma espécie de quartel general dos seus responsáveis.  

 

 

 

 

 

                                                 
145

 A sede administrativa esta localizada a cerca de cem metros da principal entrada do PNMO, na Rua 

Irmã Jacomina Veronese, número 170, bairro Ipanema, Porto Alegre. 
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Figura 17. Foto da Sede Administrativa do Parque Natural Morro do Osso. 

 
Fonte: Foto do autor, 2011. 

Mas, sobretudo, sua construção teve também todo um caráter simbólico, na 

medida em que, de certa forma, representou uma espécie de ato de posse (de fato, na 

prática e não só de direito, no papel) da área (figura 18). Além disso, ao contar com a 

estrutura da Sede, foi possível não só criar condições de trabalho para que funcionários 

e gestores exerçam suas devidas e respectivas funções, mas, também, constituir um 

local próprio que pudesse ser usado para transmitir a doutrina preservacionista às 

pessoas interessadas em visitar o parque. Como manifestado por Oliveira e Misoczky 

(2004, p.9): 

alguns fatos contribuíram para habitualizar normas e procedimentos adotados 

no Parque. Talvez um dos mais importantes tenha sido a construção de sua 

Sede Administrativa. A partir disso, se tornou possível a transferência de 

guarda-parques para fiscalizarem o local, além da construção de um 

anfiteatro que ajuda nas palestras de educação ambiental proferidas para os 

visitantes. 
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Figura 18. Foto aérea com limites do PNMO (em amarelo), curvas de nível (em laranja), hidrografia (em 

azul claro) e a linha azul forte indica a área lindeira ao PNMO ainda pertencente à Cúria metropolitana. 

 
Fonte: Acervo do PNMO. 

A Também o ano de 1999 foi significativo em relação às delimitações do 

PNMO. O novo Plano Diretor de Diretrizes Urbano Ambiental (PDDUA), sobre forte 

pressão da CPDMO, ampliou a área inicialmente prevista para o Parque de 114 ha para 

127 ha. Mas, além da exitosa influência exercida nas discussões do Plano Diretor, 

também é notória a participação do CPDMO, ainda neste mesmo ano, em outra arena 

pública constituída a partir das discussões em torno do Orçamento Participativo (OP) da 

cidade. Neste momento, segundo Oliveira (2004, p.65), a comissão 

defende que a preservação da natureza deve andar paralela ao planejamento 

urbano, e reivindica verbas para a manutenção do Parque e instalação de 

melhorias no local. Propõe a utilização da área pela comunidade e escolas do 

entorno para práticas de educação ambiental e lazer. Reivindica, também, 

verbas para a compra das áreas particulares. Como recompensa, consegue 

eleger um delegado no OP. 

Na entrada dos anos 2000 eventos ocorridos no contexto nacional mudaria os 

rumos do PNMO. Neste mesmo ano entra em vigor, depois de 10 anos de discussão e 

ferrenhos debates no Congresso Nacional (MERCADANTE, 2001), a Lei Federal n° 
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9985, conhecida como ―Lei do SNUC"
146

, a qual passa a legislar sobre todas as 

Unidades de Conservação (UC) do país. Assim, o Parque Natural Morro do Osso, 

enquanto Unidade de Conservação, passou a ter de se enquadrar e seguir as designações 

e lógicas administrativas instituídas por essa nova regulamentação legal mais ampla. De 

acordo com as respectivas categorias vigentes nesse ―sistema nacional‖, cada Unidade 

da Conservação está condicionada a uma determinada categoria e consequente 

normativa legal específica a ela, devendo cumprir "funções" específicas.  

Segundo as normativas regidas pelo artigo oitavo do SNUC (BRASIL, 2000), 

especificamente regulamentado pelo artigo onze:  

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1
o
 O Parque Nacional é de posse e, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe 

a lei. 

§ 2
o
 A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas 

no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 

responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 

restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 

regulamento. 

§ 4
o
 As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou 

Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque 

Natural Municipal. (grifos meus). 

 

No caso do PNMO, este foi enquadrado na categoria "Parque Nacional", a qual 

constitui uma área de "proteção integral", isto é, cujo uso dos recursos nela existentes só 

pode ser feito indiretamente. Da mesma forma, tais parques, amparados agora numa 

Legislação Federal, não poderiam abrigar pessoas vivendo no seu interior (exceto, 

obviamente, os responsáveis pela área). Ocorre que, da mesma forma que no caso 

analisado por Brustolin sobre a "definição de concepções de justiça na criação do Parque 

Nacional dos Aparados da Serra" (BRUSTOLIN, 2003, p.20), também no caso do Parque 

Natural Morro do Osso "mecanismos de reconhecimento, de legitimidade ou de 
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 Lei n° 9985, de 18 de julho de 2000, a qual institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC), o qual regulamenta critérios e normas para a ―criação, implantação e gestão‖ das 

Unidades de Conservação em território brasileiro (BRASIL, 2000).  
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consagração estatal favorecem a consolidação oficial de determinadas narrativas [no caso, 

de defensores e responsáveis pelo PNMO] e a dissolução de outras" (no caso, narrativas 

Kaingang). 

Como as duas atividades citadas acima (morar no local e manejar fauna, flora, 

terra etc.) passarão, a partir de 2004, a serem realizadas pelos Kaingang, mas 

encontram-se proibidas de acordo com o SNUC, as determinações deste último passarão 

a ser utilizadas como argumento para indicar a "ilegalidade" que caracteriza a presença 

Kaingang e os usos (que não para outros fins exceto aqueles contidos no referido 

"sistema": educação, pesquisa, lazer) que estes fazem da área. Em suma, o SNUC 

contribui para apagar os vestígios da força exercida pelos órgãos municipais sobre as 

pessoas em geral e, em particular, os Kaingang. Neste caso, como salienta novamente 

Brustolin (2002, p.28), para que "a força seja justificada, [ela] precisa ser ignorada enquanto 

tal e notada como um ato legítimo, respeitado". Como o SNUC extrapola e está, 

hierarquicamente colocado, em termos jurídicos, acima do poder municipal, este 

encontra-se agora isento de culpa e liberado (via Congresso Nacional) para exercer o 

uso do monopólio da violência (física e simbólica) local sobre aqueles que não 

cumprirem tais determinações. 

 No entanto, tal efeito desvinculante, no caso do PNMO, não se deu de forma 

completa, tendo em vista haver certa confusão, no imaginário coletivo da cidade, em 

relação a categoria "parque". Ora, parques em geral, num contexto urbano, tendem a ser 

vistos como algo com posição e status menor do que uma "unidade de conservação", a 

qual conferiria à área em disputa maior prestígio e, portanto, mais influência no sentido 

de demandar e requerer atenção (e proteção) dos órgãos públicos. Assim, como o capital 

simbólico de um "Parque Nacional" (portanto, uma "Unidade de Conservação") é maior 

do que o capital simbólico de um simples parque urbano, será preciso realizar todo um 

trabalho (diga-se de passagem, nada simples de ser feito) de "esclarecimento" e 

"convencimento" da população em geral e, sobretudo, daqueles que integram o quadro 

funcional do governo municipal, o que pode ser visto na fala da ex-administradora 

(gestão de 2003 a 2010) e atual Responsável Técnica (RT) do PNMO: 

RT: Porque uma unidade de conservação é um outro objetivo, né? Não é o 

mesmo objetivo que um parque urbano, então tu tens que tratar ela de uma 

forma diferente, pensar nela de uma forma diferente [...], quando eu fui 

trabalhar lá no Morro do Osso [2003], o olhar sobre as Unidades de 

Conservação tinha que ser modificado. Não só no caso do Morro do Osso, 

mas principalmente no Morro do Osso e no Saint‘ Hilaire. Porque como a 
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Reserva [Reserva Biológica do Lami] tem esse nome de ―reserva‖, dá um 

status diferente, o pessoal sabe que reserva é pra preservação. E aqui em 

Porto Alegre se tem essa visão de que Parque é parque urbano. Então até hoje 

ainda existe um trabalho interno na secretaria [SMAM] e fora dela de um 

convencimento de que Parque Natural é uma área de preservação. O objetivo 

principal é a preservação e não lazer. Tanto é assim que eles têm indicadores 

dentro da SMAM, que é números de visitantes, área roçada, número de 

árvores podadas. Isso ainda é o indicador. 

 Pelo relato acima, fica claro o fato de que, dentro da própria SMAM, existem 

divergências em relação ao entendimento do tipo de trabalho que deve ser realizado no 

PNMO. Segundo esta responsável técnica, o tratamento, por parte de muitos 

funcionários da prefeitura em relação ao PNMO seria ainda como se este fosse uma 

espécie de grande parque urbano, portanto, com, "outro objetivo" e que precisa ser 

tratado "de uma forma diferente". Isso fica ainda mais evidente quando se olha para o 

organograma hierárquico com a divisão interna dos departamentos da própria SMAM 

(Figura 19) onde a ReBio Lami (Reserva Biológica do Lami) - a qual tem "um status 

diferente" e que "o pessoal sabe que é pra preservação" - está vinculada a uma 

"Supervisão do Meio Ambiente" (SMA). Já o PNMO encontra-se subordinado ao 

"Divisão de Praças, Parques e Jardins (DAPPJ), portanto, junto (com mesmo "status") 

com "zonais", "viveiros" e outros "parques" (sem contar o fato de que estar diretamente 

vinculado a uma "Supervisão" vale mais do que pertencer a uma "Divisão")
147

. 
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 Entre boa parte dos profissionais que trabalham com conservação da natureza, há uma espécie de 

hierarquia entre as categorias de Unidades de Conservação. Assim, "Estação Ecológica" (mais restritiva, 

só permitindo pesquisa em seu interior) tende a ter maior prestígio do que a categoria "Reserva 

Biológica" (cujos objetivos são pesquisa e educação); esta última, por sua vez, tende a ser mais 

considerada do que um "Parque Nacional" (que prevê como funções pesquisa, educação e lazer); mais 

abaixo, nesta espécie de hierarquia preservacionista, encontra-se a categoria "Monumento Natural" (cuja 

legitimidade não está só na sua importância ecológica, mas, sobretudo, no apelo à beleza cênica), o 

"Refúgio da Vida Silvestre" (o qual prevê apenas pesquisa e educação, mas não necessariamente precisa 

ser uma área pública, podendo ser manejada de modo privado) e, assim por diante. 
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Figura 19. Organograma simplificado da SMAM indicando como o PNMO e demais UCs (*) estão 

subordinadas administrativamente à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

 
Fonte: Feito pelo autor através de dados colhidos junto a funcionários da SMAM, visto que o 

organograma que se encontra atualmente publicado no site da SMAM na internet está desatualizado. 

 

 Ou seja, o Parque Natural Morro do Osso está, até hoje, sob um departamento 

administrativo cuja lógica de atuação baseia-se no manejo de parques urbanos, ambos 

ainda tendo "dentro da SMAM", segundo ressaltou a responsável técnica, os mesmos 

"indicadores", tais como ―números de visitantes, área roçada, número de árvores 

podadas". 

 Por outro lado, esta diferença de status e de subordinação hierárquica interna à 

SMAM entre o PNMO (um Parque Nacional, por vezes, confundido com parque 

urbano) e a ReBio Lami (uma Reserva Biológica cuja localização remete à "zona rural" 

de Porto Alegre, portanto, vista como mais "próximo da natureza" 
148

) faz com que a 
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 Embora o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), elaborado pela prefeitura 

municipal, tenha decretado, em 1999, o fim da ―zona rural‖ no município, como argumenta Almeida 

(2011, p.8) em seu trabalho "Tem rural na capital: ruralidades, urbanidades e suas resignificações em 

0 
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pressão dos órgãos oficiais seja diferenciada em relação ao tratamento dada a ambas as 

Unidades de Conservação. Distintamente da ReBio Lami, cuja administração 

caracteriza-se por um forte caráter repressivo no que tange a possíveis ações de pessoas 

externas ou não autorizadas a entrar na área protegida, o PNMO permanece entre ser 

visto como uma área de preservação com fortes restrições de uso (tendo áreas 

intangíveis, inclusive, conforme determina o SNUC) ou meramente enquanto mais um 

parque urbano da cidade. Por trás desta disputa interna, no entanto, encontra-se uma 

indeterminação quanto a "vocação" do PNMO dentro da cidade de Porto Alegre, o que, 

de certo modo, relativiza o que está "no papel" (Parque Nacional) em relação ao que 

ocorre na prática cotidiana. 

 Seguindo adiante na cronologia que marca o processo de institucionalização do 

PNMO, em 2001 houve o lançamento da primeira edição impressa do catálogo ―Flora e 

Fauna do Morro do Osso‖, organizado pela ex-gestora do PNMO e bióloga Simone 

Rodrigues Mirapalhete (MIRAPALHETE, 2001). Esse catálogo (que atualmente 

continua sendo reproduzido pela SMAM, mas na forma de CDs) é resultado da 

compilação e sistematização de diversos levantamentos (inventários de fauna e flora) 

em áreas do Parque Natural Morro do Osso. Esse período é marcado pela intensificação 

nas atividades de educação ambiental no morro, cujos responsáveis passam agora a estar 

munidos com materiais didático-informativos referentes a biodiversidade do Morro do 

Osso. 

 No ano de 2002 foram poucos acontecimentos no PNMO, mas no embalo do 

primeiro e do segundo Fórum Social Mundial – eventos que deram visibilidade mundial 

à cidade – ―o único fato relevante é a visita de um cinegrafista belga ao Parque. Ele se 

fez acompanhar por membros da CPDMO e por Gerson Almeida, novamente secretário 

do Meio Ambiente‖ (Oliveira, 2004, p.66). Na ocasião se gravou uma reportagem sobre 

o PNMO para uma TV belga.   

 Por fim, entra o ano de 2003, quando, somando às atividades de educação 

ambiental, patrocina-se atividades de lazer como, por exemplo, a realização do ―III 

Passeio Ciclístico‖, o qual contou com a participação de aproximadamente 180 ciclistas. 

Com mesmo intuito é também realizado o ―IV Festival de Pandorgas no Morro do 

                                                                                                                                               
Porto Alegre", "mesmo passados 12 anos, sua população (principalmente, os que se acham diretamente 

afetados por esta mesma decretação e outros agentes interessados em discuti-la) continuam falando, 

pensando e propondo formas de intervenção relacionadas ao rural". 
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Osso‖ (Oliveira, 2004), eventos estes que foram se tornando tradicionais no calendário 

de atividades do PNMA, dando visibilidade e fortificando a imagem deste como um 

espaço público, de lazer, esporte, atividades culturais e educação ambiental. 

 Mas este mesmo ano marcará o início de uma das etapas mais importantes do 

processo de institucionalização do PNMA e que será visto no próximo capítulo, visto 

sua efetivação se dar de modo concomitante com a ocupação pelos Kaingang. Assim, 

em 2003 é firmado, pelo então prefeito de Porto Alegre João Verle, convênio entre a 

Prefeitura e a UFRGS a fim de viabilizar a produção do Plano de Manejo do PNMO, 

normativa especifica que, como também será visto adiante, estabelece o mapeamento e 

uso do solo, adequando a gestão da UC ao que condiciona e estabelece o SNUC. Ou 

seja, com a realização do Plano de Manejo, fechar-se-á ainda mais as possibilidades 

para que outras narrativas, pontos de vista, usos, significações, concepções de justiça e 

valores éticos e morais outsiders sobre o Morro do Osso possam se contrapor ao discurso 

oficial - agora sim, depois de dez anos de decretação do Parque Natural Morro do Osso - 

estabelecido. 
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7 O Morro em disputa: encontros e desencontros na atual polaridade do conflito 

 

Este capítulo inicia com a descrição de como se deu a ocupação do Parque 

Natural Morro do Osso pelos Kaingang e como ela foi veiculada na mídia impressa em 

Porto Alegre. Em seguida, os dois itens seguintes tratam da contraofensiva deflagrada 

pela Prefeitura Municipal, da reafirmação Kaingang no Morro do Osso e, finalmente, do 

processo de reterritorialização iniciado com a constituição da Aldeia Topẽ pẽn. No 

tópico quatro analisa-se o processo de judicialização da disputa territorial então iniciada, 

bem como alguns aspectos relacionados a constituição, em 2006, dos respectivos Plano 

de Manejo do parque e, logo depois, da constituição de seu Conselho Consultivo. Já o 

tópico cinco aborda a arena midiática e seus desdobramentos em relação ao tratamento 

dado pelos veículos de comunicação aos Kaingang - acerca do conflito no Morro do 

Osso. Por fim, os itens 7.6, 7.7 e 7.8 destinam-se a analisar circunstâncias mais recentes 

envolvendo os dois lados em conflito e seus aliados, tirando algumas conclusões. 

 

7.1 Ocupação do PNMO, construção do primeiro vãre e ambientalização 

Kaingang 

 

O índio é como o pássaro. Onde tem fruta ele fica um tempo. Tem gente que 

não sabe. Mas na cidade também tem pássaros. Mesmo que as matas sejam 

derrubadas para fazer a cidade, os pássaros voltam. Eles pousam nela e 

procuram frutos para sobreviver. 

Gónvã, liderança Kaingang 

 

 No dia 9 de abril de 2004 algumas famílias Kaingang vindas da Aldeia Fág Nhin 

(Lomba do Pinheiro) e, em menor número, de outros ―espaços Kaingang‖ (como: 

Safira, Passo Dornelles e Agronomia - ambos periféricos no município de Porto 

Alegre), deslocaram-se em um ônibus fretado por eles até o PNMO. Chegando lá, um 

guarda-parque, sem imaginar o que estava por acontecer, levantou a cancela da entrada 

principal do Parque permitindo a entrada do ônibus. Foi desta maneira que os Kaingang, 

liderados pela liderança-política do pa’ í Kenhtág e pela liderança-espiritual da kujà 
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Nimprê, entraram no Parque Natural Morro do Osso com a intenção de retomar aquela 

que teria sido terra ocupada por seus antepassados.  

Em seguida, os Kaingang ergueram seu primeiro vãre (acampamento)
149

,  

cravaram uma cruz no local simbolizando a presença do cemitério indígena que estava 

em vias de ser localizado por eles e montaram alguns barracos com alguns pedaços de 

lona preta por debaixo de um bosque de acácias. Ali permaneceram nos primeiros dias 

de ocupação do morro, bem próximo a sede administrativa do Parque. 

Rapidamente, iniciaram-se as especulações acerca do porquê os Kaingang terem 

ocupado justamente uma área no Parque Natural Morro do Osso. Inicialmente, uma 

versão veiculada na mídia no dia 13 de abril de 2004 (quatro dias após a ocupação) dizia 

que estes haviam "avistado" o "local navegando pela Internet", como se pode ver abaixo 

na matéria publicada no Jornal Zero Hora:  

Figura 20: Reportagem do Jornal Zero Hora, de 13/04/2004. 

Fonte: Jornal Zero Hora. 

Embora a alusão a tese de que os Kaingang teriam "avistado" "o local" via 

"Internet" (tendo inclusive "estudado" previamente como se daria a "invasão") ser 

                                                 
149

 O termo vãre designa espaços de ocupação temporária e/ou recente. Em algumas TIs famílias erguem 

vãre sazonais com a finalidade de caça, pesca ou cuidado de roças mais afastadas das áreas de moradia 

(TOMMASINO, 2002). No contexto de luta pela terra e reivindicações políticas, os vãre passam a 

desempenhar também um papel considerável em relação aos deslocamentos constantes, onde a 

permanência em beiras das estradas, acampamentos para a venda de artesanato, entre outros, são 

caracterizadas enquanto tal (SOUZA-PRADELLA; SALDANHA, 2008). 
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contrariada na própria reportagem (visto "nosso bisavô sempre" falar que "era área 

nossa"), a matéria acima aciona a SMAM e um especialista antropólogo para 

desqualificar a suposição de que haveria um "cemitério indígena" no local, fato que 

seria mero "mito" e "lenda popular". No caso, reduz-se a legitimidade do pleito indígena 

à existência de um cemitério, não levando em conta outros elementos (sobre os quais o 

antropólogo citado certamente teria algo a dizer) da cosmologia Kaingang que teriam 

levado a ação de reconquista deste território
150

. 

Por outro lado, a desconsideração tácita, na reportagem, sobre o que contava o 

bisavô da índia entrevistada está muito associada à condição de invisibilidade dos 

Kaingang em Porto Alegre, condição esta que se estende até mesmo a certos 

pesquisadores. Como se pôde notar na descrição feita por Oliveira e Misoczky (2004, 

p.7) sobre os diferentes "atores sociais" que, pouco antes da ocupação, disputavam a 

área do PNMO, até o inicio de 2004 a presença indígena no Morro do Osso era 

praticamente invisível. Contudo, conforme relatos de funcionários do próprio parque 

feitos a Saldanha e Pradella (2008, p.55), a presença "relativamente constante" dos 

Kaingang no morro antecederia a data de ocupação: 

no final do ano de 2003 – portanto, antes do estabelecimento dos Kaingang 

no Morro do Osso – o Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e 

Tradicionais (NIT) foi acionado pela direção do Parque Municipal do Morro 

do Osso devido a uma preocupação em tentar localizar o cemitério indígena 

ali referido. [...] Naquela ocasião, foi possível constatarmos que a direção e 

funcionários do parque sabiam da presença eventual de indígenas ali: fomos 

notificados pelos guardas-parque da presença relativamente constante de 

indígenas que por vezes foram avistados e afugentados dali por estarem em 

meio à mata 'arrancando' os cipós e 'destruindo' a vegetação. 

Afora o fato de que foi a própria direção do parque que solicitou a intervenção 

do "Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais", evidenciando 

mais uma vez a presença pretérita Kaingang, segundo Freitas (2005, p.306), referindo-

se à entrada dos Kaingang no PNMO: ―esta primeira ocupação permanente do Morro do 

Osso efetivou-se após mais de dez anos de pesquisa e transito dos Kaingang nas 

florestas deste local‖. A autora cita o argumento de Tommasino (1995) sobre a 
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 Também cabe aqui deixar claro que o antropólogo em questão (Sergio Baptista da Silva, professor da 

UFRGS) nunca afirmou à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) que não havia indícios de 

antiga ocupação indígena do Morro do Osso como publicado na página 32 de Zero Hora em 13/04/2004. 

A informação incorreta foi divulgada pela Smam em nota no site oficial da prefeitura de Porto Alegre; e, 

a correção publicada no dia seguinte 14/04/2004, na página 31 do mesmo jornal (PEREIRA, 2010). 
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amplitude da territorialidade Kaingang, no caso, vinculada a uma região bem maior do 

que o Morro do Osso: 

trata-se aqui de abordar as territorialidades kaingang em operação na história, 

mas a partir de suas lógicas próprias de ocupação do espaço e de relação com 

as sociedades, a natureza e a sobrenatureza, reconhecendo que as dinâmicas 

dos grupos sociais pertencentes a este horizonte cultural Jê se organizam com 

base no parentesco e no domínio de grandes territórios, que incluem bacias 

hidrográficas completas (TOMMASINO, 1995
151

 apud FREITAS, 2005, 

p.21). 

De fato, como será visto especificamente no tópico 7.3, para além da explicação 

simplista de que o morro teria sido "avistado" na "Internet", o processo que envolveu a 

decisão de ocupá-lo mostra-se muito mais complexo, visto estar ligado, por um lado, ao 

faccionalismo Kaingang e, por outro, aos mecanismos de reterritorialização por eles 

adotados em sua secular luta pela "reconquista da terra". Pelo que pude constatar 

durante o trabalho de campo, sobre a presença Kaingang anterior a 2004, se esta, por um 

lado, constitui um fato para os Kaingang, ela tem sido, ao mesmo tempo, ridicularizada 

por agentes com uma posição antipresença Kaingang no Morro do Osso. Eis aí, 

portanto, neste caso, outra disputa argumentativa cujas versões terão que ser fortalecidas 

por quem as sustenta, seja através de dados "objetivos" que as confirmem, seja por meio 

da própria luta discursiva exercida nas diferentes arenas públicas, seja via reafirmação 

coletiva empreendida a partir da constituição de uma narrativa histórica Kaingang. De 

todo modo, como disse acima, voltarei a tratar deste ponto controverso no item 6.3 e, 

também no tópico final deste capítulo. 

 Sobre o papel xamânico exercido por Nimprê após a ocupação do Morro do 

Osso, quando se deu a fixação de uma cruz no local simbolizando a presença do 

cemitério indígena, Aquino (2009b, p.126) comenta que:  

as primeiras atividades mediatórias de Nimprê são os sonhos anteriores à 

ocupação, nos quais um 'pajé' lhe avisava da existência de uma terra ancestral 

em Porto Alegre. Em seguida, foi consultando seu guia animal (jagrë) que 

ela concluiu que o lugar, levado ao conhecimento de todos por Kenhtág, 

tinha sido uma aldeia na qual viveram seus antepassados.
152

 

 

 Mas, para além das percepções históricas e cosmo-xamânicas ligadas ao 

processo de reterritorialização Kaingang no Morro do Osso, a elas se associou uma 
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 TOMMASINO, K. A história dos Kaingang da Bacia do Tibagi: uma sociedade Jê meridional em 

movimento. Tese (Doutorado em Antropologia) Universidade de São Paulo, São Paulo. 1995. 
152

 Em relação aos sonhos, Rogério Rosa (2005, p.107-108) afirma que: ―o sonho é uma das técnicas de 

êxtase usadas pelos xamãs, constitui-se também em uma importante via de comunicação entre os 

humanos e os espíritos que vivem entre o mundo-aqui e o mundo-outro". 
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outra perspectiva, ligada à apropriação, por estes últimos, da ideia de conservação 

ambiental. Esta ambientalização de seu repertório discursivo também teria orientado sua 

ação, visto que, segundo relatos de alguns interlocutores, estes atribuíram a ocupação 

também à necessidade de proteger a mata do morro que, do seu ponto de vista, estaria 

ameaçada e na iminência de desaparecer em partes da área onde os Kaingang 

transitavam e manejavam recursos florestais não madeireiros. Neste sentido, do ponto 

de vista deste, a ocupação do Morro do Osso tinha também como objetivo garantir a 

integridade do mato (o qual, como foi visto no quarto capítulo, possui não só 

importância material, mas também imaterial) de onde manejam e coletam ervas, cascas, 

frutas, sementes e cipós que são não só fundamentais para sua sustentabilidade 

econômica, mas, também, constituidores de seu referencial cosmológico.  

 A despeito da "tese" do "avistamento via Internet", as evidências (que inclui a 

concordância dos próprios responsáveis à época pelo parque) indicam que os Kaingang 

já vinham, antes de 2004 (ainda que invisibilizados e ainda que de modo intermitente) 

circulando na área do PNMO. E foi justamente esta permanente presença anterior a 

ocupação, mas que se intensificou após ela que, segundo eles, os levou, primeiro, a 

tomar conhecimento de um projeto de loteamento em andamento e no iminência de ser 

executado numa das encostas do morro pertencente ao parque e, em seguida, a reagir a 

esta possibilidade de desmatamento. Rapidamente, passaram a afirmar que o Parque não 

protegia, de fato, o mato e que um empreendimento imobiliário e urbanístico estava 

sendo engendrado justamente onde se encontra um importante resquício de Mata 

Atlântica em ótimo estado de conservação.   

 Tal denúncia (de ameaça iminente às matas do morro) foi alvo de um 

documentário - posteriormente veiculado entre os Kaingang e em espaços da mídia 

alternativa - produzido em 2006 pelo Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas 

e Tradicionais (NIT/PPGAS/UFRGS) e realizado em parceria com os próprios 

Kaingang denunciantes. Intitulado "Os Kujà vão na frente: uma narrativa Kaingang pela 

terra"
153

, este registro (que a partir de então passou a ser incorporado ao repertório 

argumentativo daqueles que defendem a criação de uma TI no morro) traz inicialmente 

                                                 
153

 Neste documentário constam também diversas falas indígenas relacionadas ao animismo e ao 

xamanismo Kaingang, contrastando-os com o modelo de desenvolvimento devastador perpetuado pela 

sociedade envolvente euroreferenciada, assim como falas valorizando o importante ―trabalho‖ de resgate 

dos conhecimentos e práticas tradicionais e a luta pela terra protagonizada pelos Kaingang no Morro do 

Osso. 
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a denúncia feita pelos Kaingang e, na sequência, mostra o "I Encontro dos Kujà no 

Morro do Osso" (o qual, como será visto mais adiante, constitui um importante espaço 

social - arena - para a afirmação da ocupação Kaingang no Morro do Osso).  

 No trecho transcrito abaixo do referido documentário, a fala de Ró Ka, liderança 

Kaingang, ao denunciar o projeto de desmatamento e loteamento do Morro do Osso, 

ilustra em parte o resultado do processo de apropriação do discurso ambientalista:  

se nós não chegasse, se nós não segurasse esse morro, esse morro ia acabar 

sendo uma cidade, ia terminar, daqui mais uns tempo só ia enxerga uma 

praça aqui em cima. Esse mato não ia mais existi. Onde nós falamos que tava 

sendo loteado é aqui em baixo, nesse mato aqui, aqui em baixo já tinha até 

nome de rua. Ali tem madeiras nativas de anos que iam ser derrubadas, iam 

ser terminadas, iam ser construídos condomínios. Até uma altura aqui pra 

cima já tava sendo demarcado, tinha até nome de ruas, já tava sendo loteado, 

tinha rua C, rua B, rua A. Já tinha até as picada pra derrubar tudo esse mato, 

mas nós chegamos aqui e seguramos o mato, porque nós não queremos que o 

mato termine (fala de Ró Ka no documentário "Os kujà vão na frente..."). 

 Na fala desta liderança é nítida a ambientalização do discurso Kaingang na sua 

luta pela demarcação da Terra Indígena no Morro do Osso. Contrapondo-se aos 

defensores oficiais (PNMO e SMAM) e não oficiais (sobretudo, a ONG CPDMO) do 

morro, os Kaingang passaram a afirmam-se enquanto verdadeiros protetores do Morro 

do Osso.  

 Como seria de se esperar, tal apropriação permanece até hoje ocorrendo. Quando 

perguntei, no início de 2012, ao atual pa’i (cacique) desta comunidade porque alguns 

ambientalistas e funcionários da Prefeitura criticavam (e/ou criticam) a coleta de cipós e 

outras matérias-primas do mato argumentando que isso prejudicaria sua preservação, 

este respondeu que isso se devia a uma certa ―ignorância‖ por parte deles. Do ponto de 

vista do pa’i, ambientalistas e funcionários não conheceriam o ―trabalho dos índios‖ 

muito porque ―não vêm conversar com nós‖ e, por isso, ―não sabem como é feito o 

nosso manejo no mato‖. Este ponto virá à tona mais adiante, porém, pode-se notar que 

há ainda hoje uma disputa por quem, de fato, seria mais eficaz na preservação do Morro 

do Osso, visto tanto os Kaingang como os ambientalistas e funcionários do PNMO 

afirmarem ―trabalharem‖ para proteger suas matas. 

 Por outro lado, a "ignorância" e o "não querer conversar" possuem íntima 

relação com o que foi discutido no segundo capítulo, na medida em que a dupla negação 

(pelo que o outro não é-faz ou deveria ser-fazer) envolvida na relação entre 

responsáveis pelo parque e os Kaingang leva a uma separação (tal como em Winston 
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Parva) não somente física (materializada, sobretudo, nos quartéis-generais Sede e 

Aldeia), mas, também, compreensiva e afetiva. Como resultado, a alteridade aí 

envolvida fortalece ainda mais o clima beligerante e de incompreensão mútua, 

dificultando sobremaneira qualquer tentativa de aproximação subjetiva, emocional, bem 

como a troca de conhecimentos de parte a parte. 

 

7.2 Resistência, “recuo” e reafirmação territorial Kaingang 

 

A ação de ocupação do Morro do Osso ganhou grande repercussão na cidade. 

Após repercutir na grande mídia a notícia de que famílias Kaingang haviam ―invadido‖ 

o PNMO, tal visão criminalizadora acabou por se estender a outros meios, atingindo não 

só internamente órgãos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e demais instituições 

do poder estatal não municipal, mas, também, o ambiente acadêmico e, obviamente, o 

senso comum da população em geral. Depois da reportagem de Zero Hora do dia 13 de 

abril (primeira sobre o assunto), a qual estampou a manchete "Caingangues invadem 

área depois de encontrá-la em pesquisa na internet", seguiram, até 2010, neste mesmo 

veículo de comunicação, outras matérias e notas sobre o caso, todas elas com o mesmo 

tom e teor desqualificador da ação protagonizada pelos Kaingang.  

 Como resultado da fixação deste ponto de vista, poucos dias após constituírem 

seu primeiro vãre no Morro do Osso próximo a sede do parque (portanto, do quartel-

general dos seus responsáveis), as recém acampadas famílias Kaingang foram 

surpreendidas por uma ação de despejo do PNMO, sendo expulsas do morro dois dias 

antes do Dia do Índio, o que não deixa de ser, ao mesmo tempo, irônico, trágico e 

emblemático. Mesmo os Kaingang não compreendiam a lógica adotada para determinar 

sua expulsão, tanto em termos legais e jurídicos quanto no que se refere à sua 

disposição de estarem, do seu ponto de vista, justamente agindo em prol da conservação 

do morro ou, como descrito por Saldanha (2009b, p.167-168), "da natureza": 

no dia 17 de Abril daquele ano [2004] esses índios estabelecidos no Morro do 

Osso foram surpreendidos por uma intervenção orquestrada por agentes da 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), com apoio de soldados de 

um batalhão da Brigada Militar/RS, com o intuito de removê-los. A isso 

eles contestaram que do Morro do Osso não sairiam mais, pois, se a 

prefeitura não apoiaria a causa indígena, tampouco se importaria de 

verdade com as matas e demais áreas verdes do morro. Afirmaram que a 
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luta indígena era a luta pela proteção à natureza, e por isso naquela 

localidade ficariam para garantir seus interesses. Os Kaingang que ali se 

encontravam não entendiam mais o sentido daquele parque ambiental, que 

nada preservava. Não entendiam o sentido da existência de toda aquela 

natureza, onde não podiam ficar. Mas os guardas municipais e estaduais 

insistiram na remoção do grupo que tiveram que desfazer seu acampamento. 

(grifos meus) 

O trecho acima enfatiza a truculência exercida na ação de despejo das famílias 

Kaingang. Além de serem expulsas contra sua vontade, isto se deu sem o devido 

acompanhamento da FUNAI (o que, por si só, já torna a ação ilegal) e, mais do que isso, 

sem qualquer tipo de negociação prévia. Tratou-se, mais uma vez, do uso, acionado via 

poder executivo, do monopólio da violência (física) legítima realizada através do poder 

e autoridade da Brigada Militar em parceria com funcionários municipais.  

 Obviamente, como visto no caso de Oliveira e Misoczky (2004), trabalhos 

científicos produzidos sobre conflitos em torno do Morro do Osso não deixam de estar 

vinculados ao contexto em que foram produzidos (aliás, o que também vale para esta 

dissertação). Não à toa, portanto, as descrições contidas nos diversos trabalhos 

acadêmicos (etnográficos) que narram o episódio em questão (FREITAS, 2005; 

RAUBER, 2005; AQUINO, 2008, 2009a,b; SALDANHA, 2008, 2009a,b; SOUZA-

PRADELLA, 2008a; SOUZA-PRADELLA e SALDANHA, 2008; ELTZ, 2011) 

enfatizam o caráter "ilegal", "inconstitucional", "irregular" e a "truculência" com que foi 

empreendida a ação de retirada dos Kaingang do PNMO pelo aparato policial acionado 

via Prefeitura Municipal de Porto Alegre.  

 Também percebe-se o direcionamento da narrativa de Saldanha (2009b) no 

sentido de realçar o fato de que a presença Kaingang no Morro do Osso produz um 

agenciamento em defesa das "matas e demais áreas verdes do morro".  No caso de 

Saldanha, então atuando diretamente na intermediação entre os Kaingang e os fóg, esta 

preocupava-se em dar visibilidade ao que então estava ocorrendo com os primeiros a 

partir do seu ponto de vista. Porém, é interessante notar que a argumentação do autor 

não deixa de ilustrar, também no meio antropológico, o processo de ambientalização de 

seu próprio vocabulário, cuja tradução de um evento vivido pelos Kaingang recai sobre 

a "luta pela proteção à natureza" destes últimos. Mesclam-se, neste caso, tanto a defesa 

de direitos indígenas de acesso a territórios tradicionalmente ocupados como a ênfase na 

tendência conservacionista destes. 
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 No que concerne aos eventos pós-ocupação e pós-despejo, a mídia local 

continuou acompanhando o caso. Como o leitor poderá verificar, em quase todas as 

reportagens do Jornal Zero Hora, principal veículo a cobrir o caso, há referência à 

maneira como os Kaingang teriam "achado" o Morro do Osso. Como na matéria abaixo, 

em que se afirma que estes teriam ocupado o parque "depois de encontrar na internet", 

nas demais constam trechos de frases como "por meio da internet eles tiveram acesso"; 

"o grupo Cangangue (...) avistou o local navegando pela internet"; "por meio de uma 

pesquisa na rede que os caingangues descobriram a suposta existência de um cemitério 

indígena no Morro do Osso - e decidiram se instalar ali";  
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Figura 21: Reportagem publicada no Jornal Zero Hora no Dia do Índio de 2004. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora, 19 de abril de 2004 

 

 Da forma como foi redigida a primeira parte da matéria acima, a ênfase é na 

ideia de domínio do território em disputa, como se pode ver nos trechos: "área que 

consideram de sua propriedade"; "não aceitaram deixar o morro porque entendem que 

são donos da área". Tal ênfase, ainda que não de forma explícita, se choca com o 

caráter público de uma unidade de conservação, o que, do ponto de vista do senso-

comum, tende a ser um direito visto como estando acima do direito individual (ou, no 

caso, coletivo) à "propriedade".  

 Sobre esta diferença de status, Brustolin (2002, p.24), em sua análise sobre os 

conflitos entre responsáveis pelo Parque Aparados da Serra/RS e população local que 

vivem até hoje dentro do parque, comenta que, neste caso, o "meio ambiente, enquanto 

área protegida, é apresentado como patrimônio público, e as fazendas ou as colônias [ou 
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aldeia Kaingang] situadas na área são tidas como propriedades privadas ou então interesses 

privados de proprietários, posseiros ou invasores. É essa legitimidade de criação oficial 

racionalmente justificada pela proteção destinada a todo o público que ambiciona tal 

projeto". Embora o conceito legal de Terra Indígena não constitua uma espécie de 

"propriedade privada" coletiva, estando sob domínio do Estado brasileiro, seu usufruto, 

realizado no cotidiano da vida social, se destina a um grupo social específico (no caso, os 

Kaingang). É assim que o caráter universal de uma unidade de conservação como um 

Parque Nacional (como o próprio termo "nacional" indica, um patrimônio considerado 

como sendo do país e de toda a sociedade), se choca com o interesse de um grupo 

minoritário (os Kaingang), fazendo com que, como consequência, a referência obrigatória 

aos valores de neutralidade e de devotamento desinteressado ao bem público (BOURDIEU, 

1996) preponderem em termos de legitimidade e reconhecimento social sobre o interesse 

daqueles que "entendem que são donos da área". 

 Mas, por outro lado, a segunda parte da reportagem de Zero Hora do dia 19 de 

abril aponta para o fato de que, com a repercussão dos episódios de ocupação e despejo 

dos Kaingang, em determinado momento há o acionamento de outro agente que passaria 

a atuar no caso (Movimento de Justiça e Direitos Humanos) e, também, de outra arena 

argumentativa, no caso, a Assembleia Legislativa do estado. Além disso, a possibilidade 

da ação aventada pelo MJDH antecipa (ainda que não de fato, mas apenas 

intencionalmente) o início do processo de judicialização do conflito entre a Prefeitura 

Municipal e os Kaingang, o qual , como se verá ao longo deste capítulo, abrirá mais 

uma arena em que novas lutas e confrontos serão travados. 

 No caso da FUNAI, outro agente que passa a se mobilizar a partir do dia da 

ocupação, esta, em relação à expulsão dos Kaingang do primeiro vãre no PNMO e à 

apreensão de seus pertences, informou o seu desacordo apontando para a irregularidade 

da ação movida pela Prefeitura, conforme revela Souza-Pradella e Saldanha (2008, 

p.58):  

uma vez que o procedimento padrão de tratar questões indígenas através da 

FUNAI havia sido desconsiderado pelos funcionários da prefeitura, os 

técnicos do órgão público Federal para assuntos indígenas caracterizaram 

como irregulares todas as ações da prefeitura em relação aos Kaingang 

presentes no Morro do Osso. Dito isso, os técnicos requisitaram que os 

materiais dos indígenas apreendidos no dia 17 de abril fossem imediatamente 

devolvidos a estes. 
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Diante da requisição de reaver os pertences confiscados dos Kaingang, a 

administração do PNMO informou que não poderia fazer nada em relação a isso e que 

os técnicos da FUNAI deveriam entrar em contato com instâncias superiores dentro da 

SMAM. Assim, através do telefone da própria sede do Parque, os técnicos da FUNAI 

contataram com a diretora da Divisão de Parques (DPPJ/SMAM/PMPA) a qual lhes 

informou o local onde se encontravam os materiais apreendidos: um dos armazéns do 

cais do porto da cidade (SOUZA-PRADELLA; SALDANHA, 2008). Sobre o desfecho 

deste evento, a então estudante de biologia e estagiaria do PNMO, Rauber (2005, p.9) 

relata que obteve "informações junto aos Kaingang e funcionários do parque de que 

quando a FUNAI, juntamente com os Kaingang, abriram as portas do depósito [...], 

encontram carne putrefata misturada com roupas, cobertores e demais pertences", fato 

este que, como seria de se esperar, não foi noticiado pela grande mídia, mas sim, 

comunicado com ―outro tom‖, como podemos ver abaixo, na figura 22. 
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Figura 22. Reportagem publicada no Jornal Zero Hora. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora, página 50 (30/04/2004). 

  

 O evento, em torno da devolução dos pertences aos Kaingang, ilustra o modo 

como o sistema estatal se relaciona com os indígenas e, também como são utilizados os 

recursos alocados no funcionamento desta relação, marcada por uma mistura de descaso 

(outro motivo que incentivou a ocupação Kaingang), truculência e assistencialismo. No 

caso da "carne putrefata" citada por Rauber (2005), provavelmente esta estava (não 

putrefata) com os Kaingang no momento em que seus pertences foram apreendidos pelo 

Estado – no caso, via BM e PMPA. Porém, é sintomático que, também muito 

provavelmente, esta mesma carne tenha sido fornecida pelo próprio Estado (via NPPPI, 
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SDH ou outro órgão administrativo), como já tradicionalmente opera a máquina estatal 

próximo aos festejos do ―Dia do Índio‖
154

. Porém, esta mesma lógica, marcada pela 

duplicidade e por ações de ―bate-e-afaga‖ em relação aos índios em geral, expressa as 

próprias disputas internas existentes dentro do aparato administrativo da Prefeitura 

Municipal, visto esta ter atuado, neste e em vários outros episódios aqui narrados, como 

gêmeos siameses que, embora detenham o mesmo corpo, possuem cabeças que pensam 

e agem diferentemente em relação aos indígenas na capital. 

 Ainda sobre a retirada dos pertences Kaingang quando da ação de desocupação, 

os momentos que pude vivenciar ao longo destes oito anos de convívio (ainda que 

inicialmente intermitente) com os Kaingang me permitiram perceber que, para uma 

parte expressiva dos servidores do município de Porto Alegre, os objetos pessoais dos 

Kaingang são vistos como ―coisas sem valor‖, visão esta que, facilmente, pode ser 

converter em direito de, se não, danificá-los, ao menos desconsiderá-los (como 

comprova o evento com os pertences levados ao cais do porto). Neste sentido, pertences 

Kaingang poderão vistos como um monte de coisas retiradas daqueles que as possuíam 

e simplesmente despejadas, atiradas, misturadas e estocadas num depósito.  

 Voltando a resistência dos Kaingang no Morro do Osso, Aquino (2009b, p.124) 

descreve a operação de expulsão dos Kaingang afirmando que "eles foram retirados da 

área por um caminhão guiado por agentes da Prefeitura que carregaram e 

confiscaram os seus pertences, expulsando-os do Parque Natural. Alguns Kaingang, 

no entanto, não aceitaram a expulsão e desceram do caminhão em uma das vias que 

dava acesso a uma das entradas do Parque (no Sétimo Céu)" (grifos meus). Assim, 

mesmo sob forte aparato policial incumbido de fazer os Kaingang saírem do lugar em 

que estavam acampados, alguns deles conseguiram subverter a ação da Brigada Militar, 

ocupando novamente uma área num outro acesso que se tem ao parque. Ao se 

reagruparem num local limítrofe no outro extremo do PNMO (face sudoeste do morro), 

num local onde antes havia sido uma antiga pedreira, atualmente desativada e 

abandonada
155

. Como consequência, e mesmo sem seus pertences, constituíram ali seu 

                                                 
154

 O dia do Índio (celebrado anualmente em 19 de abril) é conhecido entre os Kaingang como o Monh 

Ko, cujo significado, segundo Freitas (2005; p.306), seria algo como ―comer o boi, em alusão às orgias 

envolvendo a carne de gado que acompanham esta festa Kaingang‖. 
155

 De acordo com o Mapa de Vulnerabilidade à Ocupação (gerado por métodos de geoprocessamento) 

organizado por HASENACK et al. (1998), dados de declividade, classes de vegetação, proximidade de 

ruas e edificações apontam que o local onde se fixou este segundo acampamento encontra-se bastante 
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segundo vãre, ―passando a ocupar não [só] um limite físico, mas simbólico e incipiente, 

entre o morro área natural e o considerado nobre na cidade, no bairro popularmente 

conhecido como ‗Sétimo Céu‘‖ (SALDANHA, 2009b; p.168). 

 Sobre tal reorganização, é preciso que se diga que, na verdade, inicialmente os 

Kaingang permaneceram no limite entre o Sétimo Céu e o PNMO, contudo, esta opção 

foi apenas um recuo tático, na medida em que, aos poucos eles foram reocupando áreas 

pertencentes ao parque. De todo modo, tal reocupação iria deflagrar a configuração 

geográfica que, até hoje, se estabeleceu em relação aos dois principais protagonistas que 

estão na linha de frente do conflito em torno do Morro do Osso e suas respectivas 

―fortalezas‖ (polos-quarteis), conformando a antítese instalada entre a sede do PMNO e 

o que viria a ser, logo em seguida, a Aldeia Topë pën (ver figura 23).  

 
Figura 23. O Morro do Osso e a localização da Sede Administrativa do PNMO e da Aldeia Kaingang 

Tupë pën. 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth e montagem do autor. 

 

Em suma, como descrevem Souza-Padrella e Saldanha (2008, p.57), a partir de 

então estava montado o cerco aos Kaingang: 

Com a presença Kaingang no morro, os funcionários da prefeitura, incluindo 

seu corpo administrativo, mostravam-se confusos com relação aos 

procedimentos a serem tomados. Sob ordens da direção, guardas municipais, 

além dos eventuais guarda-parques, encontravam-se agora aquartelados 

na sede administrativa. Junto ao local onde estava o segundo wäre, próximo 

a outra entrada do parque, um 'posto policial' havia sido improvisado logo 

após a cancela, demarcando a fronteira entre o espaço do parque e 

aquele ocupado pelos Kaingang. Uma barraca verde-oliva de estilo militar 

                                                                                                                                               
degradado, com baixo grau de importância ecológica e que, provavelmente, seria considerado pela Defesa 

Civil como "área de risco". 
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fazia vez desse posto, onde mais guardas-parque e guardas municipais 

haviam sido deslocados e montavam guarda constante. (grifos meus). 

 Como se pode notar, embora a presença Kaingang tenha gerado certa "confusão" 

em "relação aos procedimentos a serem tomados" pelos funcionários do parque (o que é 

compreensível, tendo em vista que tal fato afeta em cheio o processo de 

institucionalização que vinha então ocorrendo desde 1994), rapidamente o aparato 

estatal se reorganizou e se adaptou a nova situação gerada, montando com isso todo um 

sistema foucaultiano (Foucaut, 1997) de vigilância, observação, controle e fiscalização 

dos movimentos Kaingang dentro e nas cercanias do Morro do Osso.  

 Porém, a despeito desta militarização do conflito (caracterizado naquele 

momento pela presença ostensiva de "guardas-parque", "guardas-municipais", "barraca 

verde-oliva", "cancela", "aquartelamento" do "corpo administrativo" etc.), com o passar 

do tempo o segundo vãre (acampamento) Kaingang no Morro do Osso tornou-se uma 

Ëmã (uma aldeia): a aldeia Tupë pën do Morro do Osso, demarcando uma contra-

ofensiva em sua luta pela demarcação da TI. Da mesma forma, a persistência Kaingang 

levou-os a ultrapassaram cada vez mais a fronteira demarcada pela "cancela" (segundo 

interlocutores, a chave desta teria sido entregue por trabalhadores do DMAE
156

) que 

indicava o início da área do PNMO, entrando, literalmente, pela porta dos fundos do 

parque e avançando aos poucos sobre áreas do parque.  

 

 

7.3 Da constituição da Aldeia Topë pën: processo de reterritorialização Kaingang  

 

 Viu-se no tópico 7.1 que a presença pretérita Kaingang na área antes de 2004 é 

motivo de controvérsia entre os agentes envolvidos (mídia, funcionários do parque, os 

próprios Kaingang, antropólogos, biólogos e outros pesquisadores). Para os Kaingang, 

porém, tal presença constitui-se mais do que um simples fato dado, visto a memória 

passada compor a ligação entre um antigo território ancestral e o posterior processo de 

reterritorialização desencadeado com a ocupação. Será a partir deste vínculo que serão 
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 Conforme consta na "Ata de Reunião Ordinária de Dezembro de 2010 do Conselho Consultivo", 

"observou-se que os índios têm a posse da chave da cancela da entrada do 7° Céu, que esta foi dada pelos 

funcionários do DMAE quando eles fizeram concertos na caixa d´água próxima ao local e que os mesmos 

deixam a cancela aberta". 
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construídas as referências presentes as quais, posteriormente, servirão como argumento 

a dar legitimidade à demanda Kaingang pela demarcação e decretação da Terra Indígena 

no Morro do Osso. 

 Durante trabalho de campo, além da afirmativa sobre a existência de um 

cemitério indígena, alguns interlocutores Kaingang declararam ter sido o Morro do 

Osso um local onde parentes antigos teriam se estabelecido num passado mais recente 

(décadas de 1960 e 1970), quando algumas famílias teriam vindo à cidade à procura de 

atendimento médico. Nesta mesma linha, segundo depoimentos que tive acesso, estes 

parentes antigos teriam não só residido na área do morro como também ―lutado por ele‖ 

no que se refere ao seu empenho em preservar as matas lá existentes, tendo inclusive se 

confrontado com pedreiras e outros empreendimentos na época ainda em atividade no 

morro. Adiciona-se a isso a percepção de que estes ancestrais teriam morrido justamente 

durante estes conflitos com tais empresas mineradoras, visto que deles nunca mais se 

teve notícias, o que não é comum entre as famílias Kaingang. De fato, estas narrativas a 

que tive acesso se aproximam de um relato abaixo feito por Ró Ka – liderança Kaingang 

do Morro do Osso - durante o documentário "Os kujà vão na frente...": 

e aqui eu descobri. O meu avô, o meu bisavô, ele já falava que aqui existia 

uma terra indígena, uma aldeia indígena no passado, que ele vinha. Quando 

ele vinha conversar com o governador, na época, naquela época eles vinham 

a pé e eles ficavam [aqui], era onde eles repousavam. O meu avô me dizia: 

nós temos uma área, uma terra indígena que é nosso, lá perto do gój kafó tu, 

ele dizia. Porque ele não sabia falar em português ele dizia lá perto do gój 

kafó tu [...]. Ele falava na nossa linguagem [...]. E esse gój kafó tu quer dizer 

um rio muito grande. E esse rio nós podemos ver agora que é o Guaíba. Esse 

Guaíba, para aquelas bandas ele não tem mais fim, ele vai se emendar com o 

mar, ele vai embora‖. 

Por outro lado, Aquino (2008, 2009a,b) comenta que, ao reterritorializarem-se 

no Morro do Osso, os Kaingang concretizaram um ―duplo caminho‖ de 

deslocamento
157

. Conforme o autor, a ocupação em questão teria ocorrido a partir de 

duas perspectivas de mobilidade Kaingang: primeiramente, um ―vamos caminhar 

perto‖, decorrente do faccionalismo
158

 ocorrido, na época, na Aldeia Fág Nhin (Lomba 

do Pinheiro) e, também, um ―vamos caminhar pelo caminho dos antigos‖, referente à 

retomada da terra [Morro do Osso] considerara Ga si (terra ancestral) pelos Kaingang:  

                                                 
157

 Sobre este aspecto ver Aquino (2008), principalmente os itens finais do capítulo I e os iniciais do 

capítulo II; sintetizados em Aquino (2009a,b). 
158

 Sobre o faccionalismo Kaingang, consultar Fernandes (2003; 2004). 
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[...] a constituição de uma nova aldeia no Morro do Osso envolveu ao menos 

duas facetas da deambulação kaingang. De um lado, o deslocamento, mü jé 

ha sï (―vamos perto‖) e a conseqüente 'transformação' do Morro do Osso em 

aldeia a partir de uma ruptura faccional na aldeia Lomba do Pinheiro. De 

outro lado, uma sobreposição desse deslocamento com um 'outro' 

deslocamento, uma trajetória orientada por uma dimensão cosmológica, a 

saber, um mü jé ha si ('caminho dos antigos') (AQUINO, 2009a, p.1-2). 

 Segundo o pesquisador, este mü jé ha si - lugar onde ―os antigos passaram‖ - 

indicaria a existência de um vënh kej sí (cemitério indígena ancestral) no Morro do 

Osso, o qual, por sua vez, seria originário de tempos remotos de uma ga si (aldeia antiga 

ou ―terra perdida‖) onde estão ―sepultados nossos ancestrais‖ (AQUINO, 2008; 2009a). 

Tal versão também está presente no diagnóstico realizado por SILVA et al. (2008, 

p.124), os quais, discorrendo sobre a presença Kaingang no Morro do Osso, afirmam 

que ela  

está fortemente relacionada às concepções religiosas vinculadas ao contexto 

xamânico-cosmológico kaingang. Sua kujà (xamã) conta sobre seus 

sucessivos contatos com seu iangrë (guia espiritual), que, segundo ela, lhe 

apontava um morro em Porto Alegre, local de antiga moradia kaingang e que 

possuía um cemitério, no qual estavam enterrados inúmeros guerreiros e 

guerreiras kaingang, mortos em consequência de uma guerra, cujos rituais 

funerários tradicionais não puderam ser realizados na época. A Aldeia do 

Morro do Osso, portanto, possui para seus moradores kaingang um valor 

inscrito na sua memória social e uma dimensão simbólica, relacionada às 

suas concepções cosmológicas, cujos contornos culturais e 

sociocosmológicos são imprescindíveis para a reconstrução e manutenção de 

suas singularidades. Trata-se de um local único, um território de memória, 

cosmológico e de sustentabilidade, onde é possível reproduzir seu modo de 

vida ancestral. 

Porém, esta "memória social" e sua "dimensão simbólica" de que falam os 

autores não existe por si só, ou seja, ambas precisam estar sendo reafirmadas, 

selecionadas e, igualmente, construídas no tempo pelos Kaingang. As convicções que 

levaram os Kaingang a ocuparem permanentemente o Morro do Osso, assim como as 

que os levaram a resistir nessa ocupação, são atribuídos aos diversos campos semânticos 

que permeiam a vida Kaingang. Os atributos que vão sendo conferidos a esta "terra 

tradicional", a presença de um cemitério indígena (passado ancestral) ligam-se, por 

exemplo, com a própria nomeação dada à aldeia (presente vivido) que se constituiu no 

Morro do Osso. Sobre este ponto, o relato de Aquino (2009b, p.122) sobre a escolha do 

nome Topë Pó dado à aldeia Kaingang demonstra a íntima relação entre uma época 

marcada pela passagem de ancestrais no morro e o processo de reterritorialização então 

em curso desde a ocupação: 
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outro índice referente à ancestralidade, observado nestes primeiros momentos 

da ocupação, veio à tona quando os Kaingang atribuíram poder mágico de 

cura a um buraco, localizado em uma pedra, o qual possui a forma de um pé. 

Este buraco deu o nome popular à pedra, conhecida na região como 'Pé de 

Deus' e, posteriormente, deu o nome à aldeia: Tupë Pö (Tupë = Deus e pö = 

pedra). Localizada na paisagem central do Morro, próxima a um platô, a 

pedra 'Pé de Deus' tem aproximadamente quatro metros de altura, forma 

arredondada e, no cume, superfície plana. Encontram-se aí, ao lado do buraco 

que lhe dá nome outros buracos de forma igualmente arredondada. Tal 

conjunto de formas esculpidas na pedra fora identificado pelos Kaingang 

como panelas de índio (como são conhecidas regionalmente, oficinas 

líticas)
159

. 

Sobre este mesmo processo, Souza-Pradella (2008) descreve como se dá a 

construção de uma "ambiência" Kaingang (a qual, de certo modo, poderia também ser 

entendida aqui como territorialidade e cosmografia) caracterizada pela visualização, no 

Morro do Osso, de determinados "marcos" simbólicos aos quais são atribuídos 

significados que vinculam um passado ancestral com o presente vivido. Referindo-se 

especificamente a ―Toca dos Índios‖, ―Tupë Pó” e o ―cemitério Kaingang‖ o autor 

(2008, p.11 e 9) comenta que estes locais  

formam um conjunto de marcos de ambiência reconhecidos pelos kaingang 

através de suas muitas referências. É a partir deste feixe que os kaingang 

acessam seu passado sistematizado neste presente [...]. Estes marcos 

implicam na possibilidade de sua própria historicização na região de Porto 

Alegre, uma vez que suscitam nos kaingang uma série de narrativas e 

lembranças sobre as viagens dos avós que desciam a serra para tratar com os 

brancos.
 160

 

Porém, tais "referências" a uma memória coletiva ancestral, além de 

"historicizar" narrativas sobre perambulações Kaingang em Porto Alegre e cercanias, 

tem uma dupla função, visto que, através dos "marcos" reconhecidos por estes últimos, 

põe-se em curso seu processo de territorialização (o qual o autor provavelmente 

chamaria de construção de uma "ambiência") no Morro do Osso. Nas palavras do 

referido autor: ―entre os Kaingang e o espaço do Morro do Osso, nos termos de marcos 

de ambiência, através dos quais este grupo define seu trânsito e territorialidade, 

estabelecendo sua própria historicidade‖ (SOUZA-PRADELLA, 2008, p.3). Neste 

                                                 
159

 Em minhas interlocuções e leituras, observei que existem outras formas de nomear a Aldeia, como, por 

exemplo "Pedra do Pé de Deus"; "Pedra-de-Deus"; Tupë Pó (Souza-Pradella, 2008), Tupeng Pó (Souza-

Pradella, 2008; Saldanha, 2009b), Tupë Pö (Aquino, 2009b), Tupé Ran Kri kuka (Eltz, 2011), Tupë pën 

(Freitas, 2005). Neste trabalho adoto Pé-de-Deus (Tupë pën) em referência à denominação atribuída pelo 

atual cacique. Porém, quando se tratar de citações diretas, mantenho as formas originais dos respectivos 

autores.  
160

 Sobre ambiência conferir Baudrillard (1993) e, especificamente, sobre a ambiência Kaingang e seus 

marcos de ambiência no Morro do Osso ver: Souza-Pradella (2008) e Souza-Pradella e Saldanha (2008). 
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sentido, encontrar e reconhecer "objetos antigos"
161

 no Morro do osso permite aos 

Kaingang demarcar certos espaços ―como significativos referenciais, demarcadores de 

familiaridade, evidências da presença de seus ancestrais neste mesmo espaço, num 

passado imemorial‖ (SOUZA-PRADELLA, 2008, p.3). 

Aliás, um destes "marcos" produtores de ambiencialização ou territorialização é 

a própria Pedra do Pé de Deus, símbolo e motivo do principal apelo e atração turísticos 

do Parque Natural Morro do Osso: 

À esta pedra é atribuída, pelos Kaingang, o poder de curar, visto que aquele local 

teria sido no passado um tipo de oficina lítica. Mais do que um lugar de vivencia dos 

antigos parentes que ali viveram, a pedra Pé de Deus constitui-se um espaço onde os 

antepassados trabalhavam e ritualizavam. Além disso, os orifícios existentes no topo da 

pedra seriam "panelas de índio" produzidas devido ao uso de pilões com os quais os 

antigos kujà teriam feito seus ―remédios do mato‖
162

. Como as propriedades medicinais 

teriam sido incorporadas por esta pedra e, ainda hoje, emanadas por ela, daí vindo seu 

forte poder curativo.  

Além da pedra Pé de Deus, os Kaingang identificaram outro marco 

territorializador próximo a ela. Trata-se de outras pedras, as quais, diferentemente 

daquela, seriam provenientes do planalto (da serra)
163

. Ocorre que, como tais pedras 

teriam sido trazidas por parentes em tempos remotos (os quais as utilizavam como peças 

líticas e nos seus afazeres cotidianos e rituais), neste caso há o estabelecimento de um 

outro tipo de vínculo, não só com o passado ancestral, mas, também, com outros 

territórios tradicionais Kaingang, como pode ser visto no depoimento de Ró Ka no 

documentário "Os Kujã vão na frente...":  

aqui embaixo dessa pedra [referindo-se a Pedra Pé de Deus], nós 

encontramos uma pedra também que aqui não existe essa pedra. Essa 

pedrinha lascada que ela tem um fio [...] e essa pedra que nós achamos aqui 

ela veio lá do planalto, lá da serra, que só existe essa pedra lá pra bando da 

serra [...] e aqui na beira da praia não existe aquela pedra, e nós achamos 

aqui. Mas como é que aquela pedra veio parar aqui? Porque os índios de lá, 

                                                 
161

 Segundo Baudrillard (1993) ―um ‗objeto antigo‘ teria que ser entendido como ‗puramente mitológico 

na sua referência ao passado‘ [...], não é nem afuncional nem simplesmente 'decorativo', tem uma função 

bem específica dentro do quadro do sistema: significa o tempo". 
162

 Conforme Kagrër ―os velhos Kanhgág esmagavam folhas de ervas torradas usando pedras e, durante o 

esmagamento ritual, cantavam e pediam para que os remédios deixassem suas crianças fortes como a 

pedra que usavam, e que as crianças tivessem uma vida como a da pedra, que nunca morre‖ (1997, 

p.155).  
163

 De fato, trata-se de artefatos arqueológicos constituídos de basalto e, não, de granito - que é o tipo de 

rocha característico do Morro do Osso. 
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vieram de lá e já traziam de lá, naquela época, para eles trabalharem aqui 

com seus materiais [...] quem trabalhava no passado com pedra era os índios.  

Além de fragmentos de pedras ―do planalto‖, foram também encontrados, pelos 

Kaingang e integrantes do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e 

Tradicionais (NIT/UFRGS), peças de cerâmica usadas pelos antigos as quais, junto com 

uma pedra de percussão. Tal material encontra-se atualmente no Laboratório de 

Arqueologia e Etnologia (LAE/UFRGS) e foi mostrado a mim durante uma visita que 

fiz a este Laboratório. Os Kaingang afirmam ainda terem, em sua posse, mais algumas 

peças de cerâmica encontradas no Morro do Osso. 

 Outro marco cosmográfico identificado pelos Kaingang no Morro do Osso 

refere-se a dois túneis (tocas) presente numa das encostas deste morro. Tratam-se de 

dois buracos na terra, ambos com aproximadamente 70 cm de diâmetro de abertura e 

uns 5 metros de profundidade. Segundo Souza-Pradella (2008, p.4) ―na opinião dos 

biólogos gestores do parque, estes buracos seriam sumidouros de água, formações 

naturais livres de qualquer ação humana [...]. [Contudo], para os kaingang, estas 

formações são evidências da presença de seus ancestrais naquele lugar, naquele espaço 

teriam habitado os antigos‖
164

. Tal controvérsia, aliás, se estende até mesmo para o 

modo de nomear tais cavernas, as quais são chamadas no Plano de Manejo do PNMO 

como ―toca do sapateiro‖ devido à especulação de que nelas, antigamente, teria vivido 

como ermitão refugiado da lei, um homem popularmente conhecido como ―sapateiro‖; 

já no caso dos Kaingang, estes nomeiam este local como "toca dos índios‖. 

 Mais recentemente, através de minhas interlocuções com o corpo administrativo 

do PNMO, outra hipótese foi levantada por seus responsáveis, sendo tais cavernícolas 

atribuídas à mega-fauna extinta (mais especificamente, a algum tipo de tatu gigante) que 

teria cavado estas tocas, sendo assim consideradas "paleotocas" pelo geólogo que as 

analisou. No entanto, ao conversar com alguns estudantes de geologia, estes refutaram 

esta suposição acerca da origem de tais estruturas subterrâneas. De todo modo, vê-se 

que, também no caso dos "marcos" Kaingang, argumentos são acionados e postos em 

ação, isto é, ―no jogo‖, sendo que, dependendo do ponto de vista (de um Kaingang, de 
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 Há informações sobre galerias escavadas em aclives fortes, porém muitas vezes se confundiram canais 

cavados pela água (erosão tubular) com trabalho indígena e vice-versa. Tais galerias, existentes aos 

milhares em diversas partes do estado, podem algumas vezes ter sido usadas como esconderijos ou 

lugares de sepultamento. Porém, segundo sustentam Schmitz e Becker (1997, p.261), a comprovação de 

que algumas delas seriam produto intencional da ação humana seria algo um tanto difícil. 
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um funcionário do parque, um biólogo, um geólogo ou um antropólogo), a disputa pela 

cosmogonia de tais "marcos" (―toca de índio‖, "paleotocas", "refúgio de ermitões" ou 

"sumidouros de água") seguirá existindo. Neste caso, ocorre algo semelhante ao que 

salientam Souza-Pradella e Saldanha (2008; p.59) em relação ao ―ponto de vista 

Kaingang‖ sobre a "cidade de Porto Alegre": 

o que está fundamentalmente em jogo aqui não é a forma histórico-científica 

reconhecida como legitima pelo pensamento ocidental, mas sim elementos da 

mitologia Kaingang e sua forma de compreensão do cosmos concebida 

socialmente sem propriamente um interior. Para ilustrar essa ideia basta uma 

simples comparação da forma como os Kaingang compreendem a cidade [...] 

para os Kaingang a cidade é pensada nos termos de uma grande aldeia, na 

qual eles e os outros podem se inserir e relacionar-se de forma complementar. 

O que importa para os Kaingang não é a verdade dos brancos que inclui os 

índios, mas sim a sua própria verdade, as narrativas de seus velhos – estas 

incluem os guaranis, os brancos e os não-humanos - sobre sua presença e 

agência nos espaços ocupados. 

Por fim, um último "marco" constituidor da territorialidade Kaingang refere-se à 

identificação de um cemitério indígena no Morro do Osso, sendo que, em relação ao 

vẽnh kej (cemitério), Freitas (2005, p.225) explica que: 

 [...] este é espaço central no pertencimento Kaingang a um território: é o 

cemitério, as cinzas dos mortos – analogamente, do fogo –, que efetivamente 

distinguem um wãre (acampamento) de um ÿmã (aldeia), assim como suas 

categorias ÿmã si (aldeia velha) e ÿmã tãg (aldeia nova). A relação dos 

Kaingang com os mortos e o estatuto territorial do cemitério já foram temas 

exaustivamente tratados pelos etnólogos que pesquisam esta sociedade.  

De fato, como visto no terceiro capítulo, uma das explicações dadas para o nome 

deste morro viria da existência de um vẽnh kej no morro. Relembrando  a já famosa 

citação de Antônio do Vale Caldre e Fião em sua obra intitulada Ibuicui-Retã, de 1875, 

"a fabricação de vasos era adiantada e quase perfeita, e prova disso temos no cemitério 

deles, no morro dos ossos próximo desta cidade, além de Santa Tereza, onde se 

achavam, ainda há bem pouco tempo, grandes panelas contendo cadáveres secos ou 

ossos dos homens (tapís) de tempos remotos" (Caldre e Fião, 1943, p.419). Soma-se a 

isto o fato de que, como também já comentado, a hipótese de haver um cemitério no 

morro consta no próprio projeto de Lei que nomeia o parque
165

, de autoria do vereador 

Gerson Almeida, o qual faz referência ao comentário acima de Caldre Fião. Além disso, 

                                                 
165

 Lei Municipal n° 8.155, aprovada no dia 12 de maio de 1998, que denomina Parque Natural Morro do 

Osso a Área Funcional do Parque Natural, criada pela Lei Complementar 334 de 27/12/1994. 
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informação semelhante consta no próprio plano de manejo do Parque Natural Morro do 

Osso (SESTREN-BASTOS, 2006).   

Como era de se esperar, eis aí, em torno do cemitério, outra batalha discursiva 

engendrada pelos agentes envolvidos no conflito. Novamente, para além deste local ser 

um fato para os Kaingang, para aqueles que se posicionam contrário a demanda destes 

últimos, será preciso desconstruir tal hipótese. Uma primeira estratégia usada foi 

invizibilizar (literalmente) esta possibilidade retirando qualquer alusão a ela em espaços 

públicos. Foi o caso da página na Internet da própria Prefeitura de Porto Alegre, aliás, 

conforme matéria do Jornal Zero Hora já citada anteriormente, por meio da qual os 

Kaingang teriam tido "acesso à informação de que o local teria servido como cemitério 

indígena".  

Assim, como notaram Souza-Pradella e Saldanha (2008, p.59), não muito tempo 

após a ocupação Kaingang, a website da prefeitura "que divulgava a existência de um 

sítio arqueológico e de um cemitério indígena no Morro do Osso no tópico sobre 

informações turísticas‖ foi retirada do ar. Em suma, uma informação já corrente para a 

sociedade portoalegrense (e para a prefeitura) que antes havia sido usada na luta 

ambientalista para legitimar a decretação do Parque Natural Morro do Osso, aparecendo 

como cartão postal da cidade e servindo como mais um elemento a compor os atrativos 

turísticos da unidade de conservação, foi simplesmente apagada. A partir daí, como um 

passe de mágica, esta possibilidade passa a ser, para aqueles que desejam a retirada dos 

Kaingang do Morro do Osso, ao mesmo tempo negada (afinal, não teria existido 

cemitério), desacreditada (afinal, as fontes de onde se retirou esta informação não 

apresentam evidências físicas - a materialidade - deste fato) ou relativizada (visto que 

não se trataria de cemitério Kaingang, mas de outra etnia indígena).  

Contudo, deixarei os meandros desta outra disputa interpretativa-argumentativa 

para tratá-la mais de perto, a partir das falas dos próprios agentes envolvidos, no último 

tópico deste capítulo. O que importa reforçar, no caso deste item, é que, da mesma 

forma como estava sendo constituída uma territorialidade parque desde 1994 mediante o 

processo de paulatina institucionalização desta unidade de conservação, com a ocupação 

Kaingang, também tem início a reterritorialização destes no Morro do Osso. Como um 

dos desdobramentos disto, principia então, em 2004, a tentativa de institucionalizar este 
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processo via demarcação de uma nova Terra Indígena Kaingang, como descreve Aquino 

(2009, p.120): 

com esta aldeia temos a primeira reivindicação territorial do povo 

Kaingang na região litorânea do Rio Grande do Sul que extrapola a 

política local e assume âmbito nacional. Por considerarem o Morro do Osso 

como de ocupação ancestral, os Kaingang entraram com um pedido de 

reconhecimento e demarcação na FUNAI de Área Indígena no local, o que 

não ocorrera até então [...]. Dessa maneira, a esfera de influência da nova 

aldeia adquire uma dimensão regional, de modo que as várias vãre mág na 

região litorânea passam a estar interligadas a uma aldeia com características 

de ëmã mág, aldeia mãe, a ―aldeia‖ Tupë pö, possibilitando a constituição de 

um aglomerado político cerimonial interaldeão nessa região. (grifos meus). 

 Assim, com a entrada do "pedido de reconhecimento e demarcação na FUNAI" 

da Terra Indígena Topë pën, além da instauração oficial de um processo de contra 

institucionalização indígena (o qual irá agora concorrer com a institucionalização já em 

andamento do PNMO), tem início também o processo de judicialização do conflito. 

 

7.4 Judicialização da disputa e contrataque dos estabelecidos: oficialização do 

Plano de Manejo e criação do conselho consultivo do PNMO 

 

 Como se pode notar 2005 marca o início da entrada (agora sim, de fato e não só 

como intenção) do poder judiciário como mais uma arena pública, na qual passariam a 

se desenrolar outros eventos ligados a disputa pelo território Morro do Osso, sendo 

acionada por ambas as partes. Do lado da prefeitura, esta entra com um processo para 

tirar os Kaingang do Morro do Osso. Em resposta, os Kaingang se defendem e 

impetram junto ao Ministério Público recurso solicitando, via pedido de liminar, que a 

ação seja impugnada; em seguida, os mesmos Kaingang e seus aliados, como 

―contrataque‖, entram com outro processo junto ao judiciário reivindicando a área como 

Terra Indígena.  

 No mesmo ano (em outubro de 2005) sai a decisão judicial (de primeira 

instância) dando ganho de causa à Prefeitura. Mas, ainda em novembro deste mesmo 

ano, os Kaingang recorreram junto ao Ministério Público, fazendo com que a 

Procuradoria da República entrasse com recurso, embargando, ao menos 

temporariamente, a retirada dos Kaingang do local. Assim, no ano seguinte, em 19 de 
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julho de 2006, o Tribunal Regional Federal (TRF) acata o recurso do MPF, em decisão 

liminar, dando ganho de causa aos Kaingang, o que permitiu a eles permanecer no local.  

 Cerca de um ano depois, em 30 de junho de 2007, baseado num relatório feito 

pela antropóloga Nadja Bindá, um juiz da Vara Ambiental da Justiça Federal publica 

decisão em que dá 30 dias para os Kaingang saírem do PNMO sob alegação que não 

haveria "vestígios de que seus antepassados tenham ocupado a região". Dias depois, os 

Kaingang recorrem e tal ―decisão‖ é suspensa. Algo parecido ocorre em outubro de 

2008, quando a 4º Turma do TRF da 4º Região confirma sentença em que define o 

PNMO como área pública de preservação ambiental, reconhecendo portanto o direito de 

reintegração de posse à Prefeitura Municipal e, mais uma vez, dando 30 dias para que 

seja feita a desocupação do parque, ou seja, a retirada dos Kaingang. E, mais uma vez, 

novo recurso é impetrado, sustando a decisão do TRF. Também, recentemente (em 

2012) sai mais uma decisão judicial (de terceira instância) dando ganho de causa à 

Prefeitura, contudo, esta ainda não é a decisão definitiva e o processo continua em 

andamento no STJ. 

 Em suma, tal como no caso estudado por Brustolin (2002, p.20) em torno "da 

definição de concepções de justiça na criação do Parque Nacional dos Aparados da 

Serra", também no conflito em torno do Parque Natural Morro do Osso "uma luta vem 

sendo cotidianamente travada. Agentes com perspectivas diferenciadas acerca do 

processo de construção do parque, das conseqüências acarretadas, do destino a ser dado 

à área, da proteção à natureza, tentam impor seu ponto de vista" (BRUSTOLIN, 2002 

p.20)
166

.  

 A partir do momento em que se concretiza a arena jurídica, com a judicialização 

do conflito, vão se reduzindo as possibilidades de surgimento de outras arenas com 

perspectivas mais dialógicas na mediação da resolução do conflito. De mesmo modo, 

vai se estabelecendo a estratégia ―ganhar-perder‖ (Ávila, 2000), ou seja, uma lógica em 

que só uma das partes sairá ganhando. 

A estratégia ganhar-perder aborda o conflito desde uma perspectiva em que 

cada parte tentará resolve-lo a seu favor, sacar proveito da situação e sair 

beneficiada, tudo à custa do prejuízo causado à outra parte. As partes em 

conflito ou seus negociadores se fazem <de durões> com as pessoas e com os 

assuntos que negociam. 

                                                 
166 Como os desdobramentos desta arena jurídica correm de modo transversal ao conflito, seguirei aqui a 

organização cronológica proposta para este capítulo, voltando aos eventos específicos relativos às ações 

na justiça na medida em que estes forem vindo à tona. 
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No marco desta estratégia podem estabelecer-se as seguintes premissas:  

1. Não existe confiança mutua. 

2. Baseia-se nos princípios de negociar desde <mi posición>. 

3. A via de acordos é através de pressão. 

4. Cada parte se propõe, por separado, somente a ganhar e que o outro saia 

vencido. (AVILA, 2000, p.30; tradução nossa). 

 

 Porém, uma outra ação, que ocorreu de modo paralelo às ações legais na arena 

jurídica e a este processo de judicialização (e que, de certo modo, está a ele ligado), 

passou a ser um dos principais focos da atuação dos responsáveis pelo PNMO. Como se 

sabe, é a partir do "Plano de Manejo" de uma unidade de conservação (seja ela de 

proteção integral ou uso direto) que se dá a regulamentação da lei maior inscrita no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Assim, com a entrada em cena dos 

Kaingang (os quais, como dito numa das reportagens aqui citadas, deixaram "confusos" 

por algum tempo os funcionários do parque), intensificaram-se suas articulações no 

sentido de realizar a montagem do chamado "Plano de Manejo" de parque, o qual teria, 

pela legislação vigente, que ter sido feito antes da criação da unidade de conservação 

(pressuposto este, a bem que se diga, não tem sido a regra, mas exceção ao longo do 

tempo no país). 

 Como visto no capítulo anterior, a despeito dos esforços no sentido contrário, o 

parque vinha se consolidando a partir da constituição de um espaço ainda fracamente 

institucionalizado. Ocorre que, tal como no caso analisado por Brustolin (2002, p.27), o 

poder instituído via este tipo de regulamentação tende a dar maior poder aos 

administradores da UC no sentido destes "imporem uma percepção de mundo que leva 

[...] à padronização da formas de entendimento" do território em questão. Afinal, 

embora o SNUC já indique em alguma medida como deve ser a normatização da 

conduta social em uma unidade de conservação, o plano de manejo, ao levar em conta 

as especificidades ecológicas, edáficas, topológicas etc. presentes na área protegida, é o 

responsável por excelência em regulamentar, nos mínimos detalhes, aquilo que seria 

―próprio‘, ―adequado‖, ―apropriado‖, ―condizente‖, "eficaz", "efetivo", "eficiente", 

"correto" em termos práticos.  

 Sendo um instrumento regulatório oficialmente reconhecido como tal, o Plano 

de Manejo tem grande força quando das tentativas de se "impor uma representação da 

normalidade em relação à qual todas as práticas diferentes tendem a aparecer como 

desviantes" (Bourdieu, 2007, p. 247). Dito de outro modo, este instrumento regulatório 
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constitui um instrumento poderoso na medida em que potencializa a capacidade de 

gerenciamento da área a ser protegida, permitindo ao gestor e seus funcionários se 

basear em algo fora da realidade vivida (um texto escrito reconhecido como parâmetro 

oficial) para então legitimar sua pretensão de disciplinar condutas, regular e controlar 

atitudes concretas. Como se pronunciou o Ministério Público no caso analisado por 

Brustolin (2002, p.66) sobre os "pedidos o cumprimento das exigências contidas no 

Plano de Manejo dos Aparados da Serra", este "constitui um verdadeiro ‗código‘, em 

que estão ditadas as medidas a serem adotadas e mantidas para que as riquezas naturais, 

que justificam a criação do parque, sejam especialmente protegidas da ação danosa do 

homem". 

 Deste modo, no momento em que se oficializou o Plano de Manejo do Parque 

Natural Morro do Osso
167

, este documento passou a especificar e discriminar quais as 

regras de uso legítimo do parque  que deveriam dali em diante  ser obedecidas pelos 

gestores, lindeiros, ocupantes, frequentadores do PNMO, enfim, teoricamente, pela 

sociedade como um todo. Tal norma técnico-legal, aliás, não se restringe ao interior da 

unidade de conservação, pois, segundo o SNUC, além de normatizar a gestão no interior 

do perímetro demarcado como Parque, também regulamenta o entorno dele, caso, por 

exemplo, da chamada ―Zona de Amortecimento‖, dos ―Corredores Ecológicos‖ (Figura 

24) e da ―Zona de Influência‖ – ver mais abaixo na figura 25
168

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167

 Este se encontra publicado de duas formas: versão completa (SESTREN-BASTOS, 2006) e versão 

resumida. Visto que a versão resumida contem ―pedaços‖ da versão completa, utilizo neste trabalho 

apenas citações desta última. 
168

 Resolução CONAMA n° 013/1990 que estabelece, para sua proteção especial, uma área circular com 

raio de 10 Km e determina que caberá ao órgão responsável pela UC, juntamente com os órgãos 

licenciadores e do meio ambiente, definir as atividades nessa zona que devem ser obrigatoriamente 

licenciadas pelo órgão ambiental competente (SESTREN-BASTOS, 2006; p.50).  
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Figura 24. Mapa com as delimitações do PNMO e indicação dos ―Corredores Ecológicos‖ (em vermelho) 

e os limites da ―Zona de Amortecimento‖ (em verde). 

 

Fonte: Plano de Manejo do PNMO (SESTREN-BASTOS, 2006). 

Figura 25. Mapa com a demarcação de parte da ―Zona de Influência‖ - área circular - com 

raio de 10 Km ao redor da Unidade de Conservação (Parque Natural Morro do Osso). 

 
Fonte: Plano de Manejo do PNMO (SESTREN-BASTOS, 2006). 
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 Por outro lado, a decretação do plano de manejo como artefato legal abre uma 

porta para a arena jurídica e, obviamente, para a judicialização das condutas de pessoas, 

empresas e coletivos que não se amoldem ao que ele determina. Contudo, para que 

passe a ter efeito prático - isto é, como mecanismo de poder que constrange as pessoas a 

realizarem ou não determinadas ações - um plano de manejo necessita, mais do que ser 

pensado e escrito, ratificado legalmente via "rito de instituição" (BOURDIEU, 1998). 

Só assim, via ato estatal, este terá força simbólica para constranger, disciplinar, 

controlar o modo como (agora sim) se "deve" manejar ou não os recursos naturais 

presentes na unidade de conservação. Assim, ao ser aprovado, no dia 26 de outubro de 

2006, mediante publicação da Portaria nº 268/06, o Plano de Manejo do Parque Natural 

Morro do Osso passou a ter, conforme indica Brustolin (2002, p.25) para o caso por ela 

estudado, "a legitimidade que lhe é atribuída pelo reconhecimento de seus princípios 

como universais, como a necessidade pública da política preservacionista".  

 Como resultado, este "poder estatal do legitimar instruções oficiais como sendo 

independentes das relações de força, como portadoras de princípios universais" 

(BRUSTOLIN, 2002, p.28) acentua-se um processo já em andamento de 

desqualificação de percepções diferenciadas e normalização de um determinado padrão 

de comportamento completamente estranho aos Kaingang. Além disso, por trás do 

plano de manejo vem junto a adoção de todo um arsenal de argumentos técnicos e 

posturas cujo domínio implica ter acesso a um tipo de linguagem muito peculiar, 

vinculado, por um lado, ao campo das ciências biológicas e, por outro, ao vocabulário 

utilizado na esfera jurídica. Como não é difícil imaginar, os Kaingang, na posição que 

ocupam frente aos gestores do PNMO, sendo despossuídos ou não tendo domínio 

completo desse tipo de postura e linguagem, têm seu sentido de equidade e sua 

construção dos fatos desqualificados.  

 Porém, no caso do Morro do Osso, esta dificuldade em dominar os códigos e o 

léxico dos estabelecidos no parque se deu inclusive durante a própria elaboração do 

Plano de Manejo do PNMO, cujos idealizadores pretendiam originalmente construí-lo 

de forma ―participativa‖. Embora fosse uma arena completamente estranha aos 

Kaingang e onde, certamente, estes poderiam expor seus argumentos ocupando uma 

condição de extrema subalternidade (esta última reforçada pelo fato de ser um fórum 

"consultivo" e não "deliberativo"), é interessante constatar que, nessa época, estes 
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últimos protagonizaram uma certa aproximação com os responsáveis pelo PNMO. 

Segundo pude ouvir destes, os Kaingang teriam aparecido em uma reunião de 

construção do plano e ―pediram‖ se poderiam ser incluídos na gestão do Parque. Porém, 

pelo que me contaram alguns interlocutores Kaingang, estes teriam sido ―negados de 

participar‖ da elaboração do plano de manejo do parque.  

 Neste episódio, dois componentes atuaram fortemente para que ele fosse 

novamente marcado pelo desencontro e, não, por mínima que fosse, pela aproximação. 

Um primeiro deles diz respeito a própria norma legal que rege o SNUC a qual orienta os 

responsáveis pelas UCs na elaboração dos planos de manejo. Como o PNMO foi criado 

enquanto uma ―Unidade de Conservação de Proteção Integral‖ - na categoria de um 

―Parque Natural‖ - segundo o SNUC, esta não permite a presença de pessoas morando 

dentro da área, nem menos algum tipo de manejo a ser realizado por essas pessoas.  

Acho que não faz bem a gente ficar pensando que amanha eles vão embora, a 

gente já pensou assim em 2006 quando fizemos o plano de manejo e eles 

continuam aí. Acho que é interessante contar com a presença deles. Pensar 

que isso é possível: a continuidade da presença deles. Mas é verdade assim 

que a legislação não prevê a presença deles. Seria ilegal a gente colocar 

dentro do plano de manejo, por exemplo, a permissão de coleta, porque a 

legislação não permite. Entende? Não adianta eu colocar alguma coisa no 

plano de manejo que tá desconforme com a lei (depoimento responsável 

PNMO). 

 Posto isso diante dos responsáveis pelo parque como regra pétrea, nada poderia 

ser feito, visto que, se permitissem oficialmente (pois tacitamente isso já vinha 

ocorrendo em alguma medida) aos Kaingang realizar algum tipo de intervenção na 

unidade de conservação, isto significaria estarem agindo fora da lei do SNUC. Sobre tal 

aspecto, durante conversa com um dos responsáveis pelo PNMO, este fez o seguinte 

relato: 

eles foram na sede do parque uma vez, espontaneamente, quando a gente 

estava elaborando o plano de manejo, nas audiências públicas. Eles foram, 

assistiram uma parte e perguntaram se era possível incluir eles no plano de 

manejo. E a gente respondeu que não era possível incluir eles, porque a 

legislação não prevê incluir moradias dentro de um parque natural. E aí eles 

se retiraram (depoimento de responsável pelo PNMO). 

 Já do lado dos Kaingang, ao se darem conta deste tipo de ―interdição 

universalizante‖, estes tiveram reforçada a convicção de que o ―Parque‖ era uma 

instituição que não os aceitavam na área e também não os acolhiam ao menos para o 
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diálogo sobre isso; enfim, um ―lugar‖ onde, definitivamente, não iriam conquistar 

nenhum tipo de parceria. 

 Por outro lado, mais uma vez, neste momento, ocorrido entre 2005 e 2006, de 

possível (ou quase) encontro entre os dois principais protagonistas do conflito, 

predominou não só a distância compreensiva, a forte alteridade e as dificuldades 

afetivas que vinham sendo construídas entre ambos desde a ocupação, mas, sobretudo, o 

fato de ambos se guiarem por modos de ser e estar no mundo totalmente diferenciados. 

Esta separação cultural em termos de valores que constituem seus respectivos ethos, 

associada ao quadro de incompreensão e desconfiança mútuas fez com que não fosse 

adiante a iniciativa tomada pelos Kaingang. Percebo que muito disso se deu, 

exatamente, pelo fato de não terem sido criados ―espaços de diálogo entre” desde o 

inicio do processo e, minimamente, ao longo dele; como se percebe na exemplificação 

da ocasião em que estava ―em jogo‖ a construção do Plano de Manejo.   

 Além disso, pelo que pude perceber durante o trabalho de campo, nesta época, 

além de certa ojeriza em se relacionar com aqueles que, até então, eram vistos como 

inimigos do PNMO, entre os funcionários e responsáveis pelo parque havia se 

consolidado a ideia (espécie de desejo que, de tão forte, parece quase real) de que a 

Prefeitura logo-logo iria "ganhar o jogo" e os Kaingang seriam retirados do Parque. 

Assim, do ponto de vista dos seus gestores, como sua presença no local não seria algo 

permanente, parecia lógico a estes não considerá-los como possíveis integrantes do 

grupo que se constituiu quando da elaboração do plano de manejo. Tal anseio ficou 

explícito durante uma conversa que tive com um responsável pelo PNMO:  

"logo quando eles entraram lá, que eles fizeram essa demanda, eu acreditava 

que eles iriam ficar poucos meses. E no fim eles estão lá faz 8 anos. Eles tão 

lá a 8 anos e não sei se a gente deve contar com a saída deles. No fim se a 

gente fosse fazer a revisão hoje, teria que pensar assim: 'bom, pode ser que 

eles fiquem mais 8 anos'". (depoimento responsável PNMO). 

 

 Em seguida a publicação do plano de manejo começaria outra etapa do processo 

de fortalecimento da institucionalidade representada na figura do PMNO empreendida 

por seus responsáveis e apoiada pelo seu órgão superior (SMAM) ao qual está 

vinculado. Deste modo, no dia 14 de setembro de 2006, através do Decreto n° 15.300 

(Anexo L) foi criado o Conselho Consultivo do Parque Natural Morro do Osso. Como 

já comentado no capítulo dois, pude participar de algumas das reuniões do conselho no 

ano de 2011, o que me proporcionou estar junto aos conselheiros e funcionários do 
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Parque durante estes encontros, assim como acompanhar sua organização e as temáticas 

tratadas neste fórum de discussão. Destacarei aqui, porém, apenas alguns pontos mais 

ligados ao seu funcionamento. 

 Segundo consta no decreto, a abertura desta nova arena de disputas ―tem por 

objetivo contribuir para com a implantação e desenvolvimento da Unidade de 

Conservação‖, sendo ―composto por representantes de sociedade civil e de órgãos 

públicos‖. Como se pode notar, o conselho acima, segundo seu regimento interno, o 

qual organiza e orienta seu funcionamento (Anexo M), tem uma única prioridade: 

"fortalecer a unidade de conservação" seguindo, obviamente, o que consta no SNUC e, 

agora, no recém parido Plano de Manejo do PNMO. Vejamos então alguns aspectos em 

torno deste conselho, o qual atualmente realiza reuniões mensais nas dependências da 

sede administrativa da respectiva UC, a partir de uma ata elaborada após uma de suas 

reuniões.  

 Segundo consta neste documento, "aos quatorze dias do mês de dezembro do 

ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se na sede 

administrativa do Parque Natural Morro do Osso conselheiros e conselheiras" 

representantes das seguintes entidades: SMAM, SEMA/DEFAP/APAEDJ, DEMHAB, 

SPM, Escoteiros do Brasil, SMC, ACZS, ONG Ingá, SMAM/PGV, dois "visitantes" da 

SEMA e DMAE (Educação Ambiental) e duas  estagiárias do parque.  

no dia nove de dezembro houve relato do Senhor Valdomiro Vergueiro do 

grupo Kaingangue que um carro havia entrado no Parque pelo 7° Céu. O 

veículo teria passado pelos indígenas em alta velocidade, atravessando a 

cancela que encontrava-se aberta porque os kaingangues não mais a 

fecham. Os indígenas avisaram a brigada e ligaram para a sede desta UC 

para avisar os guarda parques. Contudo, naquele momento os guarda-parques 

estavam na trilha guiando um grupo de crianças. Dois outros funcionários do 

Parque foram destacados para procurar o invasor e informá-lo que estava em 

área protegida e que deveria sair em baixa velocidade. O motorista foi 

informado e retornou, porém não saiu do parque, pelo contrário, entrou numa 

trilha estreita, danificando a vegetação. A Brigada e a fiscalização da SMAM 

foram acionadas, o motorista foi autuado, levado para a delegacia, onde foi 

preso por infringir o artigo 40 da lei dos crimes ambientais. Observou-se que 

os índios têm a posse da chave da cancela da entrada do 7° Céu, que esta foi 

dada pelos funcionários do DMAE quando eles fizeram concertos na caixa 

d´água próxima ao local e que os mesmos deixam a cancela aberta. Maria 

Carmen relata que foi enfática em solicitar ao Sr. Valdomiro Vergueiro que a 

cancela permaneça fechada para evitar o ingresso de veículos dentro da área 

do Parque. Rosane [SMC] sugere que esse acontecimento seja 

aproveitado para tentarmos construir mais parcerias com os indígenas. 

Paulo [ACZS] comentou que num dia que passava de bicicleta pelo local 

observou que havia uma festa, com apoio da prefeitura, a qual 

disponibilizou telão, som, entre outros equipamentos. Os conselheiros 



217 

 

comentaram que esse apoio da prefeitura é contraditório ao processo, 

movido por ela, contra a ocupação irregular dessa comunidade indígena. 

(grifos meus). 

 Um primeiro ponto que chama atenção na referida "ata" é que, entre os 

presentes, mesmo em 2010, quatro anos após a criação do conselho, não se encontra na 

reunião nenhum representante Kaingang, Tal fato de deu por duas razões básicas. A 

primeira relaciona-se com a negativa anterior feita pelos responsáveis pela elaboração 

do plano de manejo do parque, visto que, como os Kaingang haviam sido proibidos de 

participar do mesmo, sinalizando a não disposição de fazer "parcerias", estes decidiram 

não mais procurar este tipo de espaço constituído dentro da instituição PNMO. 

Contudo, mesmo assim, em certo momento, segundo um integrante do conselho 

consultivo, alguns Kaingang teriam sido convidados a ir a uma destes encontros. Ocorre 

que estes imaginavam se tratar também de um espaço em que se davam as reuniões do 

Condomínio Sétimo Céu. Percebendo que haviam se enganado, retornaram à sua aldeia, 

conforme se pode notar no relatou deste representante do conselho: 

tem o conselho do parque e tem uma outra coisa que é a associação do 

Sétimo Céu. E aí os índios, não sei porquê, queriam participar da associação 

de moradores do Sétimo Céu, só que eles foram no ministério público 

reclamar que não convidavam eles. Só que o ministério público achou que 

era o conselho e nos mandou um oficio dizendo que nós tínhamos que 

convidar eles para a reunião do conselho. Muito bem, convidamos eles para a 

reunião do conselho. Fui lá convidar eles [...]. Não me lembro se eu fui lá. 

Convidei...não lembro se a gente foi lá buscar eles, ou se eles vieram. Mas 

eles foram [...]. E eles disseram assim: 'esses assuntos que vocês estão 

tratando aqui, isso aqui não nos interessa'. E a gente disse que 'não, mas a 

gente convidou vocês porque a gente achou que vocês queriam, porque vocês 

tinham pedido no ministério público'. E eles nos disseram que não: 'a gente 

quer é participar lá da associação do sétimo céu, a gente não quer participar 

aqui, desses assuntos aqui de parque. Para nós isso aqui não é parque 

(integrante do Conselho Consultivo do PNMO).   

 Como se pode notar, a recusa dos Kaingang em participar do conselho constitui-

se, longe de um mero desinteresse, em um ato político, executado no sentido de marcar 

uma posição relacionada à outra posição assumida pelos representantes do PNMO. 

 O que nos remete à segunda razão para não estarem na citada reunião do dia 

nove de dezembro: como não haviam anteriormente demonstrado interesse em 

participar, simplesmente os Kaingang não foram chamados a participar deste encontro 

específico. Repare-se que isso se deu a despeito do fato de que, do ponto de vista de 

seus gestores, os Kaingang representam um "problema" para eles, talvez ainda mais 

significativo que os demais existentes, tais como por exemplo, insegurança, entrada de 
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motoqueiros nas trilhas do PNMO, práticas de cultos de religiões afro-brasileiras feitas 

no interior e imediações do parque etc. 

 Além disso, é significativo que, já em 2011, com a aprovação do Sistema 

Municipal de Unidades de Conservação (outro instrumento jurídico que segue a linha e 

a lógica do SNUC e do plano de manejo), o Art . 47 do referido documento 

indica que 

cada UC disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão 

responsável  por  sua  administração e const i tuído por  

representantes de órgãos públ icos e  pr ivados ,  de organizações 

da soc iedade civi l ,  por  proprietár ios de te rras  e  populações 

tradicionais residentes,  se  cabíveis,  e pe la população  

res idente no entorno da respect iva UC.  (gr i fo  meu) .  

 Neste caso, ainda que "populações tradicionais" (caso dos Kaingang) tenham 

sido incluídas como possíveis representantes do conselho, o aposto (o entre vírgulas) 

praticamente anula o efeito desta inclusão. Afinal, quem determina se seria "cabível" 

chamar os Kaingang para participar do conselho consultivo? A quem "cabe" dizer quem 

"cabe" ser representante ou não? 

 Tal questão suscita outro tema, ligado ao fato de que os Kaingang, ao não 

participarem do conselho consultivo, precisam ser por seus integrantes "traduzidos", isto 

é, instala-se aí um espaço de mediação. Nesta arena interpretativa, tanto o próprio 

conflito como ações empreendidas (para o "bem" ou para o "mal", segundo o ponto de 

vista de que avalia) pelos Kaingang implicam na existência obrigatória de um 

intermediário que fala aos demais representantes do conselho sobre um terceiro, sobre 

um "ele" ou "eles", enfim, sobre um outro que não "nós". Tal tradução envolvida 

termina por estabelecer um bloqueio e um ocultamento das especificidades do modo de 

vida Kaingang frente às demandas oficiais relacionadas à "adequada", "correta", eficaz" 

gestão do parque. Por outro lado, tal tradução será sempre e ao mesmo tempo 

incompleta (pois reduz o ponto de vista do outro) e estendida (porque inclui na narrativa 

o ponto de vista de quem fala sobre este outro). 

 É o que ocorre, por exemplo, no caso do relato sobre o "Senhor Valdomiro 

Vergueiro" ter "informado" sobre um "veículo teria passado pelos indígenas em alta 

velocidade, atravessando a cancela que encontrava-se aberta porque os kaingangues não 

mais a fecham". Embora o ato de denúncia conste na frase, o complemento aqui é o que 

interessa. Se o motorista que "entrou numa trilha estreita, danificando a vegetação" 
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estivesse errado, do ponto de vista do narrador, os culpados deste ato foram os 

Kaingang, visto não terem o costume de "não mais" fecharem a cancela.  

 Tal mediação pode ser notada também nos relatos da representante da Secretaria 

Municipal da Cultura, do integrante da Associação de Ciclistas da Zona Sul e, 

genericamente, através da menção aos "conselheiros". Se a primeira valoriza a conduta 

Kaingang, externando um posicionamento que vai na direção de buscar "parcerias com 

os indígenas", já em seguida tal possibilidade é atenuada pelo segundo falante, o qual 

delata aos presentes o "apoio" sendo dado pela Prefeitura aos Kaingang ao 

"disponibilizar telão, som, entre outros equipamentos"; sendo que, ao final, o grupo 

como um todo (os conselheiros) repreende tal "apoio" à "festa" Kaingang pelo fato de 

que seria "contraditório" devido ao fato da primeira estar processando os segundos.  

 Sobre este ponto, Brustolin (2002, p.28) comenta que a formalização de 

procedimentos e condutas via este tipo de fórum consultivo ao mesmo tempo encobre e 

permite "a normalização e a disseminação de uma postura que leva ao reconhecimento 

de uma cultura dominante como a cultura legítima", constituindo-se como um "espaço 

hierárquico e especializado de discussão que impõe uma percepção de mundo 

normalizadora, própria do modo de vida" (BRUSTOLIN, 2002, p.31) destes mesmos 

dominantes. Ao mesmo tempo, tal arena, ao nomear e criar as coisas nomeadas, tende a 

reproduzir discussões travadas em instâncias neutras de resolução dos conflitos sociais. 

Enfim, da mesma forma que o plano de manejo, novamente "destacam-se dois efeitos 

sociais possíveis, ligados à existência desse espaço: a desqualificação de percepções 

diferenciadas e a normalização de um padrão de comportamento" (BRUSTOLIN, 2002, 

p.26).  

 

7.5 Em cena, a arena midiática: criminalização dos internautas Kaingang, o caso 

Beto Moesch e “o parque é de todos”... 

  

No dia cinco de junho de 2004, cerca de dois meses após a ocupação Kaingang 

no Morro do Osso, o jornal Zero Hora estampava a seguinte manchete (Figura 26): 
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Figura 26: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 05/06/2004. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora, 05/06/2004. 

 

Pela matéria acima, em virtude da "permanência das famílias" e do "temor de 

uma nova invasão", a presença Kaingang no Morro do Osso constituiria não só uma 

ameaça à integridade do parque, mas também uma ―impossibilidade de trânsito‖ e um 

perigo aos visitantes do local. Disto resultaria a proibição à visitação. Porém, como a 

"tentativa" da prefeitura de "retirar as famílias" não deu certo, visto os "índios não 

aceitarem e improvisarem um acampamento com lonas" na fronteira entre o parque e o 

condomínio Sétimo Céu, não restou outra alternativa à administração a não ser reabrir o 

PNMO ao público. A partir de então, como me relatou um dos responsáveis pela 

administração do parque, a rotina passou a ser "evitar este contato, tanto eles com a 

gente quanto a gente com eles. É recíproco, exceto quando precisa. E tentamos ter uma 

relação respeitosa" (depoimento responsável PNMO). 

 Porém, além desta reabertura, após o fracasso (em 2004) da tentativa de 

expulsão dos Kaingang do Morro do Osso e, sua volta pela "entrada de serviço" do 

parque, é somente no ano de 2005 que a Prefeitura abriu um processo de reintegração de 
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posse contra a ocupação indígena. Em contato com a administradora do PNMO, esta 

relatou que, nessa época, eram muitas as reclamações em relação à presença Kaingang 

no local proferidas pelos agora vizinhos moradores do condomínio Sétimo Céu que, 

insatisfeitos com os outsiders que iam se estabelecendo (inclusive, ao ultrapassar a 

"cancela", que virou "balanço" para as crianças), passaram também a se mobilizar. A 

pressão dos moradores do condomínio Sétimo Céu, além de intensa sobre a 

administração do PNMO e outros departamentos da Prefeitura, surtiu efeito ao 

repercutir na mídia, como se pode ver na matéria abaixo do mesmo jornal Zero Hora 

(Figura 27): 
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Figura 27: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 10/10/2004 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (10/10/2004). 
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 Embora a presidente da Associação de Defesa do Morro do Osso - a qual 

representa, na reportagem, os "moradores" "revoltados" que "temem" - dizer não ser 

"contra os índios", segundo ela, por estes "ocuparem uma via pública", os moradores do 

condomínio Sétimo Céu teriam perdido seu "direito de ir e vir". Traduzindo: a simples 

presença (e não uma ação concreta) Kaingang naquela rua os impediria de por ela 

passar. Como já abordado e como pode ser visto nas demais reportagens do jornal Zero 

Hora, nesta e na maioria das reportagens aqui reproduzidas, os Kaingang "evitam falar 

com a imprensa". Sem falar no receio e desconfiança sobre como suas falas irão 

aparecer ao serem traduzidas pelo jornal, a opção por esta (de)cisão, no entanto, vai na 

mesma direção da escolha destes em não quererem participar do Conselho Consultivo 

do parque, ou seja, se trata de um ato político em que se demarca o não reconhecimento 

(nos dois casos) destas arenas enquanto espaços legítimos de discussão pelos Kaingang. 

 De certa forma, esta reportagem contendo reclamações dos moradores do Sétimo 

Céu preparava o terreno para, sete dias após, no dia 17/10/2004 - um domingo (o que, 

geralmente, implica maior alcance de público e repercussão midiática -, o jornal Zero 

Hora estampar, com letras de tamanho exagerado, a seguinte manchete (Figura 28):  

 

Figura 28: Manchete do jornal Zero Hora publicada no dia 17 de outubro de 2004. 

 

Fonte: Jornal Zero Hora (17/10/2004). 

 

 O tom de denúncia deste título reforça os textos por ela anunciados e publicados 

na mesma edição do jornal. Se trata de três páginas, não só sobre o conflito deflagrado 

com a ocupação Kaingang no Morro do Osso (motivo que inspirou a reportagem), mas 

relacionadas à "ameaça" representada por povos indígenas às demais unidades de 

conservação do estado. Neste caso, é importante dizer que tal reportagem (em parte, na 

figura 29, abaixo) encontra-se dentro de um contexto mais amplo, ligado também à luta 

Mbyá-Guarani na bacia do Guaíba, que viria a tomar maior dimensão com a 

reivindicação dos Guarani pelo Parque Estadual Itapuã (em Viamão) e por uma área 
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pertencente a então Aracruz Celulose, localizada no outro lado do estuário-laguna (a 

Ponta da Formiga).  

 
Figura 29: Parte de reportagem dominical do Jornal Zero Hora, de 17 de outubro de 2004. 

 

Fonte: Jornal Zero Hora (17/10/2004, p.36). 

 

 De todo modo, na matéria que abre a reportagem (fig.29), Humberto Trezzi 

apresenta o tema anunciando a "situação mais tensa" existente no "verdejante recanto 

habitado por macacos e aves ameaçadas" chamado Morro do Osso. Tal situação seria 

devido à instalação do "acampamento Caingangue", o que teria gerado "animosidade" e 

deixado "três associações de moradores" "revoltadas". Neste caso, interessante notar 

que se, por um lado, os Kaingang são designados como o motivo da "animosidade", já 

os "moradores" teriam sido os atingidos pelo acampamento, o que teria gerado 

"revolta‖. Não se aventa a inversa hipótese, por exemplo, de que os Kaingang poderiam 

estar "revoltados" com sua situação de marginalização territorial na capital e, devido a 

"animosidade" dos brancos, terem se "revoltado" e ocupado o Morro do Osso.  
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 Porém, a ênfase mais forte da reportagem refere-se ao título que a anuncia, 

destacando a visão já comentada no capítulo quatro acerca do caráter de "mau 

selvagem" que estaria por trás dos Kaingang, como se pode ver neste outro trecho (na 

figura 30) abaixo. 

 
Figura 30: Trecho da matéria do jornal Zero Hora publicada em de 17 de outubro de 2004. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (17/10/2004, p.37). 
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 Há uma lógica básica seguida tanto por articulistas, jornalistas como por 

cientistas de diversas áreas quando estes desejam destruir ou reputar uma suposição com 

a qual não concordam. Em primeiro lugar, se apresenta "o caso", isso, claro, do ponto de 

vista do autor. Assim, vê-se acima que os Kaingang representam os "fantasmas" que 

estariam causando "desmatamentos". Disto, resultariam "dois pesadelos" que 

"assombram" moradores e vizinhança do Morro do Osso (estabelecidos): o primeiro 

deles é estes serem obrigados a conviver com uma "favela" indígena, o que não seria 

agradável, pois, como visto na reportagem do dia 10/10/2004 (uma semana antes), a 

simples "presença" Kaingang no local estaria impedindo seu constitucional "direito de ir 

e vir"; além disso, como parte deste primeiro "pesadelo", estaria algo mais pragmático, 

visto que esta mesma "presença" causaria um problema econômico aos "moradores" 

devido a desvalorização de seus imóveis; por fim, o segundo "pesadelo" residiria no 

"medo" dos "moradores" de "que os índios desmatem o parque".  

 Como se pode notar, trata-se de uma espécie de contra-ambientalização do 

discurso Kaingang, agora visto como mau selvagem, potencial destruidor do "verdejante 

recanto habitado por macacos e aves ameaçadas" chamado Morro do Osso. Porém, feito 

isso, em seguida vem o segundo passo a ser dado na fixação de um certo ponto de vista. 

Construída a imagem negativa acerca das duas etnias indígenas citadas (de potencial 

miserabilidade e degradação) a matéria apresenta aqueles que fazem a vez de defesa dos 

Kaingang e Guarani, antropólogos e cientistas sociais que "põem a mão no fogo" por 

eles. Está então montada a tese a ser desconstruída pelo autor. 

 Assim, como terceira e derradeira parte deste tipo de jogo argumentativo, vem a 

reafirmação da mensagem passada na manchete principal: a incompatibilidade entre 

"indígenas e preservação". Além de reforçar o "temor" a partir de expressões que 

lembram cenas de violência ("expulsar guardas", "queimar suas cabanas"), de realçar o 

caráter ilegal e criminoso de suas ações ("invadir" um Parque Nacional), a índole 

degradadora dos Kaingang e Guarani recairia sobre uma indefesa "floresta virgem" e 

"nativa", a qual estaria "na mira" destes e sendo "cortada". Mesmo o erro grosseiro 

sobre o suposto corte de "quatro hectares" por "apenas um único índio" (visto que o 

Morro do Osso possui não sete vezes mais área, mas cerca de 30 a 40 vezes) ajuda o 

autor a impor seu ponto de vista, pois, como aparece no texto, dificilmente o leitor teria 
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acesso a esta informação. Por fim, ao contrário da defesa dos Kaingang, baseada no 

caráter voluntarista e militante de uma "garantia" pessoal, a acusação a esta etnia está 

ancorada a partir da apresentação de casos concretos. Neste caso, o que teria se passado 

em Nonoai é usado como caso emblemático que estimula o leitor, por sua vez, a 

imaginar que o mesmo teria se dado nas outras três localidades citadas (Guarita, 

Tentente Portela e Redentora) e induz a se interpretar que o mesmo poderia ocorrer 

aqui. 

 Outra matéria publicada nesta grande reportagem traz à tona um dos argumentos 

que circulam entre os agentes envolvidos com o conflito em torno do Morro do Osso, o 

cemitério, como vemos, abaixo, na figura 31: 

 

Figura 31: Matéria do jornal Zero Hora publicada em de 17 de outubro de 2004. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (17/10/2004, p.37). 

 

 Como já visto anteriormente, a existência ou não de um "cemitério indígena" no 

Morro do Osso constitui um dos argumentos usados pelos agentes envolvidos na disputa 

por este território. Contudo, diferentemente das reportagens publicadas até então, as 

quais colocavam tal existência como mera suposição, neste caso o autor da matéria, de 
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modo enfático, abre seu texto já admitindo que "não restam dúvidas" sobre este fato. "O 

problema", contudo, é que não se trataria de um "cemitério" Kaingang, mas justamente 

de seus "inimigos". Ao comentar que os "caingangues" "não ligam para o fato", o texto 

implicitamente realça um certo caráter oportunista na ação empreendida por estes, visto 

os Guaranis terem "tradição diferente".  

 Por outro lado, a alusão genérica, sem indicação de autoria (como no caso da 

citada Ana Freitas, a qual cita a Constituição Federal para se contrapor a esta aparente 

contradição), de que "antropólogos" teriam feito "estudos preliminares" indicando o 

―sumiço‖ dos índios do morro a pelo menos "dois séculos", embora seja um argumento 

fraco caso fosse exposto em uma arena acadêmica (pois a afirmação vem sem 

referências que a corroborem), em se tratando de um texto midiático, ainda assim tem 

relativo efeito de convencimento ao leitor leigo no assunto. 

Um aspecto de fundamental importância para entender o alcance da proteção 

constitucional aos povos indígenas e, que imagino que tenha sido justamente, o 

argumento utilizado pela antropóloga consultada (e ―traduzido‖ na reportagem), se 

refere ao tempo, ou seja, ao processo histórico. As terras ―tradicionalmente‖ ocupadas 

pelos índios se destinam a sua ocupação, mas para firmá-las no presente não significa 

apenas um pressuposto do passado para caracterizar sua legitima posse. Trata-se, na 

verdade, de uma ―herança do passado‖, fruto de um direito originário e preexistente à 

ocupação da sociedade envolvente, mas que tem por principal objetivo a garantia do 

futuro, no sentido de que essas terras estão destinadas a serem de uso fruto dos 

indígenas. Deste modo, como se observa abaixo, tanto no Artigo 231 da Constituição 

Federal, quanto no Artigo 14 do texto da Convenção nº 169 da OIT
169

, a expressão 

tradicionalmente é empregada: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens. 

 

Artigo 14. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além 

disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o 

direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente 

ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas 

atividades tradicionais e de subsistência. 

                                                 
169

 Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais em Estados Independentes, foi ratificada 

pelo Governo Brasileiro em 25 de julho de 2002 e incorporada à legislação nacional pelo Decreto 5.051/ 

2004. 
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Essa definição de ―sobre as terras que tradicionalmente ocupam‖ pode ser 

interpretada não somente a uma circunstância temporal do passado, mas ao modo 

tradicional dos índios ocuparem e utilizarem as terras e ao seu modo tradicional de 

produção - diferenciado do da sociedade envolvente. Portanto, a tradicionalidade da 

terra indígena independe de ocupação atual ou imemorial de um passado remoto e que 

tenha que ter sido continuamente habitado. Essa interpretação decorre do fato de se 

levar em conta e compreender o processo histórico colonizador que legou aos índios a 

expulsão de suas terras frente à expansão das atividades de mineração, agricultura, 

pecuária e instalações de projetos de desenvolvimento como estradas, hidrelétricas, 

cidades e, também, unidade de conservação. Afinal de contas seria irônico, hoje em dia, 

afirmar que os indígenas tivessem que permanecer enraizados em suas terras visto que o 

próprio processo da invasão européia sobre a América foi expulsando, quando não 

matando, os indígenas, e justamente se eles ainda existem é, em grande parte, porque 

abandonaram muitos de seus territórios ―tradicionais‖ para sobreviverem frente ao 

genocídio que estava em curso.  

De mesmo modo, ao negar-lhes, hoje em dia, o direito de sua mobilidade por 

melhores condições de vida ou mesmo de seu deslocamento para fugir das pressões e 

expulsões perpetradas pela sociedade nacional também expressa esse descompasso de 

posições de um índio que, para ser ―tradicional‖, deva ser estático à sua terra. Daí 

resulta o fato de alguns coletivos indígenas não estarem atualmente ocupando 

integralmente as áreas pleiteadas a serem protegida enquanto Terra Indígena. Deste 

modo, o reconhecimento do direito dos povos indígenas à ―posse permanente‖ das terras 

por eles ocupadas deve atentar para a situação atual e também considerar o processo 

histórico acerca dos índios e suas terras. Portanto, a simples constatação da inexistência 

atual de habitação indígenas não retira o direito dos índios à essa terra. Mas, mesmo se 

o que contasse decisivamente para a demarcação de uma TI fosse simplesmente o 

passado pretérito de habitação indígena, o que, na nossa cosmologia cientificista é 

comprovado via estudos arqueológicos, históricos e antropológicos, mesmo assim, 

como até mesmo é afirmado na reportagem acima, o Morro do Osso deveria, segundo 

essa perspectiva, ser demarcado como TI, pois se ―não restam duvidas‖ sobre a 

existência de um cemitério indígena e, esse for o argumento definidor, também não 

restam dúvidas de que o morro possui as características de ser formalizado enquanto TI. 
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 Após sete meses de ocupação Kaingang no Morro do Osso, o conflito então 

instalado repercutiu na Câmera Municipal, outra arena argumentativa que passou a ser 

mobilizada e a mobilizar os agentes envolvidos, como se pode notar na reportagem 

publicada no dia 24 de novembro de 2004 pelo jornal Zero Hora (Figura 32): 

 

Figura 32: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 24/11/2004. 

 

 
Fonte: Jornal Zero Hora 
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 Já no início da matéria, vê-se que o trabalho de criminalização desta etnia que 

então estava em andamento (via grande mídia, SMAM, algumas ONGs e associações de 

moradores da área de entorno do parque) tinha dado resultado. Evidência disso é o 

comentário de que, "ao se manifestar sobre o assunto, o orador só conseguia arrancar 

palmas de uma das alas do auditório quase cheio". 

 Por outro lado, como se pode ver através da defesa da permanência Kaingang 

feita pelo representante da FUNAI - o qual apela para que as pessoas comessem "a 

admitir que a melhor forma de preservar a área é em parceria com os índios" -, o ataque 

ao caráter conservacionista visto na reportagem anterior faz todo sentido, na medida em 

que, ao desconstruí-lo ou ao menos relativisá-lo, perde força um dos argumentos usados 

pelos Kaingang e seus aliados na luta pelo Morro do Osso. De modo parecido com a 

controvérsia sobre existência ou não de um cemitério indígena no local, também a 

propensão (ou não) para a conservação dos recursos naturais do parque parece constituir 

aquele tipo de polêmica irresolvível que mobiliza opiniões, mas que, na verdade, revela-

se uma falsa questão ou uma não questão. Isso porque sempre será possível argumentar 

e contra-argumentar ad infinitum. Tudo dependerá do interesse e da ênfase de quem 

argumenta.  

 Como visto no início deste capítulo, um terceiro argumento (o de que os 

Kaingang circulavam pela área do parque no período recente) já é mais difícil de ser 

rebatido. Mas, nem por isso, a Associação de Defesa do Morro do Osso deu-se por 

vencida, patrocinando a realização de uma "pesquisa sobre a literatura especializada 

segundo a qual a capital deixou de ser habitada por índios três séculos atrás". Porém, o 

interessante da atuação desta mesma associação é que esta, a despeito da recusa da 

possibilidade de "entrega da área aos caingangue", abriu outra frente de confrontação 

(que também atinge aos Kaingang) ao "informar deter informações de que há projetos 

imobiliários" para a área não prevista no gravame que instituiu o Parque Natural Morro 

do Osso. Mais uma vez, portanto, vê-se que estabelecidos, dependendo do contexto, 

podem rapidamente se converter em outsiders. 

 Esta mesma reportagem, ao lado saiu uma pequena nota (ver abaixo na figura 

33), a qual se refere a "um momento de tensão" ocorrido na audiência pública realizada 

na Câmara de Vereadores, apresenta aquele que viria a ser um importante protagonista 
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do conflito nos próximos anos: o vereador Beto Moesch, o qual se tornaria, meses mais 

tarde, o futuro Secretário Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Porto Alegre, 

ou seja, aquele que iria coordenar a atuação da SMAM no que se refere aos Kaingang 

no Morro do Osso: 

 
Figura 33: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 24/11/2004. 

 

Fonte: Jonral Zero Hora (24/11/2004). 

 

 Segundo o vereador em questão, como "a Funai já está na mesa representando os 

índios", não haveria necessidade deles mesmos se representarem e ocuparem um acento 

à "mesa". Ora, tal justificativa remete à uma ideia, amplamente superada a partir da 

Constituição de 1988, de que os povos indígenas deveriam ser tutelados pelo Estado, 

visto que não teriam condições de se fazerem representar perante a sociedade nacional. 

No caso, como, do ponto de vista do vereador, o tutor legítimo destes já estava sentado 

à mesa que coordenava os trabalhos, nada mais natural que a liderança Kaingang 

permanecesse em seu devido lugar, ou seja, na plateia. 

 Cerca de oito meses após este "momento de tensão" e "mal-estar" entre este 

vereador e o chefe da Procuradoria da República, mais precisamente no dia 4 de junho 
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deste ano, ocorreu aquele que talvez seria o episódio mais marcante, emblemático e que 

alcançou maior repercussão junto a opinião pública, chegando a atingir, por um breve 

período, alcance nacional. Na ocasião, o agora não mais vereador, mas Secretário 

Municipal do Meio Ambiente, Beto Moesch, ao se dirigir até a Aldeia Topë pën no 

Morro do Osso, sofreu o que ele qualificou como "agressão" por parte dos Kaingang 

que lá estavam. Para esse acontecimento surgiram imediatamente várias versões 

explicativas, constituindo mais um fato que iria movimentar diversas arenas públicas e, 

obviamente, os personagens envolvidos na disputa pelo morro.  

 Na grande mídia, como se viu, perfeitamente alinhada à causa do Parque e dos 

moradores do Sétimo Céu, aparece uma versão relatada pelo próprio secretário a qual 

repercutiria não só dentro da SMAM e de outros órgãos da prefeitura, mas, sobretudo, 

junto à sociedade portoalegrense, como vemos na reportagem de Zero Hora de 6 de 

junho de 2005, reproduzida abaixo na figura 34: 
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Figura 34. Reportagem exibida pelo Jornal Zero Hora em 06/06/2005. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (06/06/2005). 
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 Como se viu até aqui, o clima geral gerado em torno da ocupação Kaingang 

levava à prevalência de versões que culpabilizavam estes pela ação então empreendida. 

Obviamente, a repercussão midiática da desastrosa "vistoria" realizada pelo então 

Secretário Municipal de Meio Ambiente não poderia deixar de refletir este ambiente e 

essa imagem negativa em relação aos Kaingang. Ao se comparar o "relato do secretário" 

com o texto que abre a reportagem, vê-se que este simplesmente desconsiderou a versão 

Kaingang, apenas reproduzindo, como fato, a versão do secretário, o qual teria sido 

"atacado por 20 indígenas" com "paus e barras de ferro" (segundo relato do secretário, 

estes o "agrediram com barras de ferro, cadeiras e tábuas").  

 Mais à frente, a matéria constrói a imagem de alguém disposto a "conversar com 

os índios" e que, no momento do incidente, teria ido (embora ao lado de 10 funcionários 

do Parque, como se deixa a entender) apenas "ver a casa" por eles construída dentro da 

área do parque. Contrastando com esta imagem contemporizadora, flexível, tolerante e 

transigente de quem está aberto ao diálogo
170

, constrói-se a representação dos Kaingang 

como pessoas extremamente agressivas e hostis, cuja "intenção" seria inclusive a de 

"matar na porrada" o secretário da SMAM.  

 Além disso, se, por um lado, a matéria criminaliza os Kaingang (segundo aquele, 

"bandidos atiçados por professores da Universidade Federal"), por outro, vitimiza o 

"agredido", o qual teria tido sua "camisa rasgada" e "suja de sangue", além de ter  "o 

nariz quebrado" e sofrido "lesões nos braços e nas pernas". Tal procedimento é ainda 

reforçado via imagem do próprio "agredido", o qual aparece, como se vê abaixo (na 

Figura 35), com o dente quebrado e o nariz e olhos inchados. 

Figura 35. Recorte de foto da reportagem do jornal ZH mostrando o secretário ―vitimizado‖. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (06/06/2005). 

                                                 
170

 Interessante notar que tal tolerância foi marcada por um ato antecipado do secretário, o qual, antes de 

chegar à aldeia Kaingang, assegurou que não haveria depredação de seu patrimônio quando comenta que 

havia deixado "meu carro particular distante para evitar algum dano". 
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 Por outro lado, ainda que a reportagem tenha, ao citar a ida dos Kaingang à 

delegacia para prestar queixa, mencionado parte da versão destes presente do Boletim 

de Ocorrência, seguiu-se a mesma lógica já comentada de apresentar uma versão para 

depois destruí-la e, no caso, até mesmo ridicularizá-la, visto que, segundo o secretário, a 

história de que este teria  "mordido o braço" de uma Kaingang e "derrubado outra índia" 

grávida seria "de rir".  

 Por fim, o espaço para as duas versões na reportagem, como se pode ver acima, 

é a ―mesma‖. Contudo, além do seu conteúdo não ter o mesmo poder de fixação de um 

ponto de vista, pois o teor da matéria simplesmente reflete e reforça o "relato do 

secretário", o espaço destinado ao "contraponto" é dividido em três partes, sendo uma 

destinada à Brigada Militar (que não esteve presente no incidente), outra a fala de um 

antropólogo (que, por mais que quisesse, não poderia estar a par de tudo o que tinha se 

passado) e, por fim, cinco pequenas linhas de um Kaingang que não estava no local no 

momento do episódio). Em suma, mais do que criminalizar os Kaingang, a uma dupla 

invizibilização de quem estaria sendo acusado, visto se tratar de mulheres Kaingang, as 

quais, além de serem já duplamente discriminadas, simplesmente foram 

desconsideradas na reportagem de Zero Hora. 

 De certo modo, tal construção da imagem Kaingang se aproxima deveras de 

outra, aqui já comentada, reproduzida por colonos imigrantes do século XIX, para os 

quais "os indígenas que causavam problemas para a ocupação do território eram os 

Kaingang, que viviam nas florestas ao norte e, com frequência, atacavam viajantes e 

tropeiros que circulavam pela região" (ZARTH, 2002, p.80). 

 Já na versão Kaingang do fato, foram outros os rumos do ocorrido, como se 

pode ver nesta "Nota para a Opinião Pública: em defesa das famílias Kaingang e do 

meio ambiente, especialmente do futuro de nossas crianças!", produzida por estes, dias 

após os acontecimentos do dia 06 de junho de 2005
171

: 

Como tudo aconteceu: No sábado, 04 de junho, por volta das 16 horas, o 

Secretário Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre Beto Moesch 

compareceu no Morro do Osso. Parecendo que estava embriagado e 

transtornado ele invadiu a comunidade indígena Kaingang do Morro do Osso 

e aos gritos dizia que agora ia mostrar como arrancar os barracos da bugrada 

do Morro do Osso. Logo que o Secretário Moesch chegou na comunidade 

indígena o jovem Kaingang Volmir foi procurar saber o que se estava 
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 Para a íntegra desta nota (que narra a versão Kaingang deste fato) ver Anexo N. 
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acontecendo, uma vez que no local estavam ele, algumas crianças e mulheres 

que trabalhavam na confecção do artesanato. O Vice-Cacique não se 

encontrava no local porque conversava mais adiante, dentro do Parque, com 

algumas pessoas que diziam ser da Prefeitura de Porto Alegre e que haviam 

chegado momentos antes. Quando Volmir se aproximou do Secretario 

Moesch, que ele nem sabia de quem se tratava, este lhe falou 'que arrancaria, 

nem que fosse na marra, os barracos dos índios'. Volmir disse que não estava 

entendendo, então o Secretário retrucou: 'e vou começar por aqui! 

Imediatamente agarrou uma cadeira que estava próxima e a arremessou 

contra Volmir, que conseguiu se livrar. Em seguida, o Secretário empurrou 

com violência, jogando ao chão, uma indígena grávida de sete meses. Foi 

quando as seis mulheres da comunidade, que trabalhavam com artesanato, 

saíram em socorro daqueles que estavam sendo agredidos pelo Secretário 

Beto Moesch. Ele gritava 'vou arrancar esta bugrada daqui'. As mulheres 

partiram para cima do agressor e deram-lhe arranhões e tapas na cara. Até 

aquele momento não sabiam que se tratava de um Secretario Municipal (Nota 

Kaingang para a Opinião Pública, 06 de junho de 2005, p.1-2 - Anexo N). 

 Durante minhas idas ao Morro do Osso, também tive acesso a uma outra 

narrativa sobre este episódio, que imagino deva ser a única testemunha não 

profundamente envolvida na disputa. Segundo depoimento deste informante - um 

morador do Sétimo Céu com quem conversei informalmente e que, segundo me disse, 

teria em princípio um posicionamento neutro mas puxando mais para o Parque, mas 

que, nessa situação, concordaria que os índios foram injustiçados -, no dia do episódio, 

sua mãe resolveu dar uma caminhada no Morro e, casualmente, no retorno de seu 

passeio (quando passava pela Aldeia Kaingang), se deparou exatamente com o 

momento da chegada do secretário na mesma, assim presenciando a cena toda. O que 

lhe relatou sua mãe se assemelha em muito com a versão indígena do ocorrido, 

contando este interlocutor que o tal secretário estava transtornado e muito enfurecido no 

momento de sua chegada e que, assim que chegou, já "partiu para o ataque‖, mas para 

sua surpresa, acabou apanhando a ―pauladas e cadeiradas‖ (e pela frente) de três 

mulheres Kaingang que o enfrentaram (inclusive a grávida).  

 Como se pode notar nas duas versões acima, quem seria o "agressor" teria sido 

aquele que, segundo o jornal Zero Hora, em princípio seria o "agredido". Tempo depois 

fui saber da então gestora do Parque e atual responsável técnica pelo mesmo que, 

naquele dia se comemorava o dia internacional do meio ambiente. No momento do 

ocorrido, ela realizava uma trilha pelo Parque com um grupo de visitantes quando, ao 

chegar ao platô do morro, avistou que uma nova casa Kaingang estava sendo construída, 

mas, diferentemente das outras casas já erguidas pelos índios, esta última estava cerca 

de uns 100m para dentro do PNMO. Assim que constatou o fato, a gestora telefonou ao 
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seu superior afim de comunicá-lo do ocorrido, tendo sido a partir deste momento em 

diante que este último decidiu "cumprir seu dever como secretário".  

 Contudo, a despeito destes relatos e do trecho da nota divulgada pelos Kaingang 

aqui citada, obviamente que a repercussão e o alcance de uma nota como esta é 

amplamente inferior à ressonância conferida por um veículo como o jornal Zero Hora e, 

mesmo uma corporação midiática como a RBS. Dias após o incidente, por exemplo, o 

secretário da SMAM concedeu uma entrevista (também veiculada em outros espaços da 

rede desta comunicação, não só TV, mas também rádios do grupo) durante um 

programa chamado "Jornal do Almoço", o qual possui elevada audiência neste horário 

na capital
172

. Além de reforçar sua versão sobre o ocorrido, neste momento e em 

entrevistas subsequentes que concedeu à mídia, o polêmico secretário chamou, ao vivo, 

os Kaingang de ―bandidos e traficantes de drogas‖. 

 Paralelamente a este verdadeiro cerco midiático aos Kaingang, não se pode 

esquecer de que há ainda todo um trabalho de inculcação do ponto de vista oficial 

realizado através do uso da máquina burocrático-administrativa da Prefeitura Municipal, 

a qual também foi acionada para dar visibilidade à versão daquele que teria ido 

"conversar com os índios" e sido recebido "com barras de ferro, cadeiras e tábuas". Sem 

entrar no mérito acerca de quem estaria com a "verdade", fato é que, em relação às 

versões dos envolvidos, há uma imensa assimetria, onde a arena midiática e técno-

burocrática cumpriram papel central como espaço e ao mesmo tempo agente social 

destinado não só a neutralizar e invisibilizar o discurso do outro, mas sobretudo, 

desqualificá-lo. 

 De fato, o que resultou desse episódio foi que, mais uma vez, os Kaingang foram 

fortemente atacados midiaticamente, pois o episódio ganhou bastante repercussão local 

e mesmo nacional. No final das contas, com o incidente envolvendo o secretário da 

SMAM, a imagem dos ocupantes do Morro do Osso, para aqueles que pretendessem 

visitar o parque, por exemplo, era agora a de potenciais agressores, colocando estes na 

condição de criminosos.   

 Mas a repercussão não parou por aí. Como se trata de um fato concreto 

construído midiaticamente, os demais agentes envolvidos que queriam a expulsão dos 
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 O Jornal do Almoço é um dos principais telejornais de Porto Alegre e do Estado do RS, vai ao ar no 

horário do meio dia, televisionado pela maior empresa de Jornalismo do Rio Grande do Sul (a RBS-TV) 

que é afiliada da Rede Globo de Jornalismo no sul do país. 
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Kaingang, neste caso, não só do parque, mas também da vizinhança deste se 

mobilizaram para aproveitar a oportunidade que então se apresentava. Assim, um dia 

após a publicação da primeira matéria sobre "agressão" ao secretário da SMAM, Zero 

Hora publicava a seguinte matéria (Figura 36):  

 

Figura 36: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 07/06/2005. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (07/06/2005). 

 

 Nesta matéria, reafirma-se a versão do secretário da SMAM contida na 

reportagem do dia anterior (o qual "teve o nariz quebrado e sofreu lesões na cabeça e 

nas pernas depois de ser atacado pelos índios"). Mas, além disso, são reforçados vários 

estigmas anteriormente já imputados aos Kaingang. Um deles é que sua simples 

presença seria inoportuna e atrapalharia os "visitantes" dos "finais de tarde de domingo" 
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que quisessem tomar seu "chimarrão" ou "namorar". Outro é o medo que estes 

causariam a "quem escolheu as proximidades do Parque Natural Morro do Osso para 

viver", visto que a vizinhança estaria "temerosa". Também é reforçado o caráter 

violento dos Kaingang, como no relato do técnico em telecomunicações sobre a 

existência de uma suposta "agressividade por parte dos índios". Da mesma forma, 

visando dar a ideia de que as "agressões" e a "animosidade" não se resumiria a um caso 

isolado (como o que ocorreu com a "vistoria" do secretário), a matéria traz ainda outros 

relatos de potenciais atos violentos. São os casos da fala da presidente da Associação de 

Moradores do Morro do Osso, que diz que "já presenciei um caso de violência verbal", 

e o relato da secretária que, junto com outras 24 pessoa, caminhavam pelo Sétimo Céu 

quando, segundo ela, "um índio teria se aproximado um empunhado um pau de madeira 

com um prego na ponta". Mas, neste último caso, o detalhe do número de homens (três) 

informado pela reportagem é importante, visto que tem por finalidade indicar a 

condição indefesa das demais participantes mulheres da caminhada diante do tal "pau de 

madeira com prego".  

 O interessante de notar, neste caso, é que, contraditoriamente, como vimos no 

caso das reivindicações dos moradores do condomínio Sétimo Céu, o simples fato dos 

Kaingang estarem "presentes" no local de certo modo inibe a depredação do parque e da 

região de entorno, visto que esta passa a se desvalorizar economicamente e, portanto, 

perder atrativo para a especulação imobiliária. Além disso, a fala, no diminuto espaço 

destinado ao "contraponto", destina-se a reforçar um potencial efeito da presença 

Kaingang no sentido de dar maior segurança à área, a qual, segundo o cacique contatado 

pela reportagem, teria tido um assalto uma única vez.  

 De outra parte, é significativo perceber, não só nesta, mas na quase totalidade 

das reportagens deste jornal aqui citadas, que em nenhum momento este aventou a 

possibilidade de que, ao contrário das versões apresentadas, quem estaria sendo 

"incomodado" poderia ser também os Kaingang (afinal, não bastando viver em 

condições precárias em uma via pública, estes teriam de aceitar que, cotidianamente, 

pessoas estranhas cruzassem o lugar onde moram). Da mesma forma, quem sabe a 

"agressividade" citada poderia estar vindo não só da parte dos Kaingang, mas, também, 

de moradores do condomínio Sétimo Céu, de moradores de outras áreas do entorno do 

parque, de representantes do poder público, etc. Sobre este último ponto, ao menos tal 
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possibilidade surge de modo claro noutra matéria desta mesma rede de comunicação 

(reproduzida abaixo na figura 37) - a qual talvez seja a menos desigual - em relação às 

versões Kaingang publicada pelo Jornal Zero Hora (o que apenas confirma a regra): 

 

Figura 37: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 30/10/2006. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (30/10/2006). 

 

 Como se pode notar, ao menos como possibilidade (a não ser nesta matéria, 

nunca aventada pelas equipes de reportagem e editores do jornal), fica explícito a 

possibilidade de que quem estaria "agredindo" não seriam apenas os Kaingang. 

Contudo, a opção da grande mídia praticamente não levou isto em conta, apostando na 

culpabilização prévia dos ocupantes do Morro do Osso. 

 Mas, voltando ao mês de junho, no dia 10 deste mês, além dos moradores do 

entorno do parque e suas respectivas associações, Zero Hora iria trazer uma autoridade 

nacional para reforçar os argumentos em prol da retirada dos Kaingang do Morro do 

Osso, como se pode ver na matéria abaixo (Figura 38): 
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Figura 38: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 10/06/2005. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (10/06/2005). 

 

 Além de novamente reforçar a versão em torno da "agressão" ao secretário Beto 

Moesch (o que é importante no sentido de fixar uma memória coletiva sobre este fato, a 
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qual, no futuro, quando a questão vier novamente à tona, será dessa forma lembrada), o 

apoio do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente vem robustecer a 

legitimidade de seu sucessor na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mas, a 

pergunta que fica é: e a FUNAI, porque seria a favor da retirada dos Kaingang? Repara-

se que, embora o título passe esta mensagem, no corpo do texto não há nenhuma 

menção a algum representante da FUNAI que teria externado esta possibilidade. O que 

é mencionado, além da posição do representante do MMA, diz respeito a um "encontro 

de autoridades do município e do governo federal" ocorrido no Cais do Porto da capital.  

Porém, a despeito disso, para quem lê o título da matéria, até mesmo aqueles que, em 

tese, estariam do lado dos Kaingang, "apóiam sua retirada". 

 Seguindo a bateria midiática em torno do incidente com o secretário da SMAM, 

na semana seguinte Zero Hora propõe outro contraponto que vem depreciar e 

desvalorizar a legitimidade da ocupação Kaingang. Trata-se de uma reportagem 

publicada no ―caderno ambiente‖ deste jornal, reproduzida abaixo (Figura 39): 

 

Figura 39: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 13/06/2005. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (13/06/2005). 
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 Mais ou menos como ocorre com o formato televisivo chamado "novela", cujos 

acontecimentos passados precisam estar a todo momento sendo repetidos ou 

relembrados para que estes façam sentido ao telespectador, mais uma vez reproduz-se a 

agora já amplamente conhecida versão de que o referido secretário teria sido "agredido 

por índios caingangues acampados na entrada do Morro do Osso enquanto tentava 

vistoriar uma casa de madeira"
173

. Mas a ênfase principal da matéria recai sobre um 

contraste específico: a "agressão sofrida" pelo secretário da SMAM o texto de ZH opõe 

o "abraço" recebido pelos ciclistas. Trata-se aqui de contrastar a "agressividade", 

"animosidade", "o episódio violento" e o ambiente de "temor" que caracterizaria a 

presença Kaingang com o caráter festivo, alegre, de união - "lá [no topo do morro] 

reuniram as bicicletas" - em prol da preservação do morro.  

 Por outro lado, na matéria aparece um aspecto já abordado neste capítulo (item 

7.2), o qual diz respeito à ideia de que a "área continue sendo de todo mundo, dos 

brancos, dos negros dos índios". Mais uma vez surge a oposição entre a apropriação 

privada (ainda que por parte de uma coletividade) de um dado território e o caráter 

universal (parque de "todo mundo") de uma unidade de conservação com status de área 

pública. E aqui abro um parêntese na narrativa cronológica para apresentar outras duas 

reportagens que seguem na mesma linha, de opor o interesse particular ao que seria de 

toda a sociedade. Cerca de três anos após o incidente aqui referido, Zero Hora publicava 

a seguinte matéria (Figura 40): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Esta permanente retrospectiva, que, na verdade, ajuda a fixar uma narrativa específica e, ao mesmo 

tempo, cumpre o papel de não deixar o leitor a deriva, é feita sobretudo nos quadros que vem junto com 

as matérias chamado "Entenda o caso". 
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Figura 40: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 22/10/2008. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (22/10/2008). 

 

 Tal como pleiteava o representante da Associação de Ciclistas da Zona Sul e os 

moradores do condomínio Sétimo Céu, para que a "área continue sendo de todo 

mundo", a decisão do TRF mencionada pelo jornal Zero Hora baseia sua decisão na 

premissa de que seria preciso "proteger toda a comunidade". Assim, por tratar-se de 

"área pública", a área do Morro do Osso não poderia "ser ocupada por qualquer grupo, 

quer intitulem-se indígenas ou munícipes comuns".  

 Este novo (ou melhor, requentado) argumento de que, sendo público, o "parque é 

de todos", iria surgir com força dois anos antes da decisão do TRF. Uma primeira 

matéria em que aparece explicitamente a ideia de que o "parque seja usado por todos" 

foi publicada quando uma ―importante‖ artista portoalegrense se manifestou 
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publicamente pedindo a "saída de índios do Morro do Osso‖, como pode ser visto 

abaixo (Figura 41): 

 

Figura 41: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 26/10/2006. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (26/10/2006). 

 

 Como se sabe, figuras carismáticas ligadas ao meio artístico da capital - caso do 

músico citado acima - geralmente tem forte apelo junto ao público em geral, mas, em 

particular e sobretudo, no presente caso, junto aqueles que se posicionam contra a 

ocupação Kaingang, na sua maioria, pertencentes às classes média e alta da cidade. 

Além de não se dirigir diretamente aos próprios Kaingang (visto que Hique Gomes não 

"pediu" que os Kaingang saíssem do morro, mas que fossem "removidos"), a alusão a 

ideia de que o parque deveria ser "usado por todos, inclusive pelos índios" reforça o 

caráter universalista que, justamente, ajuda a encobrir o fato de que, por mais público 

que venha a ser o PNMO, algumas pessoas irão usufruir mais dele do que outras (sem 

falar na imensa maioria que nunca irá usufruir deste espaço, tendo em vista dificuldades 

de acesso, recursos econômicos, desinformação, etc.).  
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 Ao mesmo tempo, a ideia dos moradores do Sétimo Céu de "organizar um 

abaixo-assinado que deverá ser aberto à participação de toda cidade" colabora para 

retirar poder do grupo mais fraco interessado na questão. Mobilizar a "opinião pública" 

para se pronunciar sobre questões que afetam diretamente apenas alguns grupos sociais 

(por exemplo, legalização do aborto, casamento entre homossexuais, criação de terras 

indígenas etc.) tem como efeito, primeiro, despolitizar a controvérsia em questão e, em 

segundo lugar, enfraquecer aqueles com menos poder de fixar seus pontos de vista sobre 

o tema. Afinal, se formos pensar em quantas pessoas em Porto Alegre estão, de fato, 

interessados na polêmica em torno do Morro do Osso ou que tenham, em algum 

momento do conflito, se mobilizando ou se pronunciado de alguma forma (ainda que 

numa mesa de bar, por exemplo), provavelmente chegar-se-ia a uma porcentagem 

mínima em relação ao número de habitantes da capital.  

 De todo modo, nove meses após o vice-presidente da Associação de Moradores 

do Sétimo Céu, Hique Gomes, fazer seu apelo quando da entrega do prêmio de teatro 

Qorpo Santo, através de uma articulação dos moradores deste condomínio, seus 

integrantes dão início a uma ação visando dar visibilidade a sua demanda de "retirada" 

dos Kaingang do Morro do Osso. Se tratava então da realização de uma panfletagem na 

região do entorno do morro com distribuição de "material informativo" pedindo esta 

mesma retirada dos indígenas do local. E, dando seguimento ao discurso 

universalizante, como se pode ver em vermelho na reportagem abaixo (Figura 42), de 

29 de junho de 2007, publicada pelo jornal Zero Hora, o panfleto estampava o título "O 

Morro do Osso é de todos"
174

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Infelizmente, não foi possível ter acesso a este material produzido pela Associação de Moradores do 

Sétimo Céu. 
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Figura 42: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 29/06/2007. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (29/06/2007). 
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 Como se vê, a partir de certo momento, este novo argumento será repetido a 

exaustão tanto por moradores do entorno do PNMO, pelo secretário da SMAM, por 

representantes do poder judiciário como pela grande mídia. De certa forma, a ideia de 

que o "parque é de todos" irá ocupar o lugar da acusação (vista nos itens anteriores) de 

que nunca teria existido o tal cemitério Kaingang. Afora isto: reforça-se a posição do 

secretário da SMAM; reafirma-se a visão (já construída em outras reportagens) de "mau 

selvagem" indígena (visto ter sido "comprovado que aquela comunidade fez queimadas 

e agrediu o ambiente"); indiretamente, relembra-se o caráter "agressivo" dos Kaingang a 

partir da  menção ao "abraço simbólico em favor da preservação".  

 Por outro lado, como se pode perceber na foto que integra a matéria, mais uma 

vez os Kaingang simplesmente não são ouvidos, negando-se espaço para que eles 

próprios se pronunciem e argumentem em causa própria, reservado isto novamente a um 

mediador, no caso, seu advogado. Fato que, do ponto de vista dos que querem a 

"retirada" dos Kaingang, parece ser bastante compreensível, pois, como visto numa 

matéria anterior, em que o Secretário da SMAM repreendeu publicamente o chefe da 

Procuradoria da República por ter convidado o cacique Kaingang a participar de uma 

mesa durante uma audiência pública (rever na Figura 33 - nota do jornal Zero Hora 

publicada em 24/11/2004 ), gerando assim ―Mal-estar‖ e ―tensão‖, ao afirmar que, como 

a FUNAI já estaria na mesa "representando os índios", a presença do cacique não seria 

necessária. Diferentemente dos encontros de Kujá, por exemplo, em que representantes 

da SMAM dificilmente seriam aceitos a participar, arenas e "mesas" como a que 

aparece na imagem acima são vedadas à participação dos Kaingang. A diferença, entre 

ambas as arenas, é que a segunda possui muito mais poder de imprimir e fixar pontos de 

vista à um público maior sobre a questão aqui em foco. 

 Voltando a meados de 2005, com toda tensão gerada e visto ser iminente a 

derrubada da polêmica casa de madeira motivo do incidente com o secretário da SMAM 

(pois, para este última, como se pode ver em várias falas suas após o ocorrido, destruí-la 

se tornou uma espécie de questão de honra) os próprios Kaingang decidem recuar, se 

antecipar a qualquer ação da SMAM ou da Brigada Militar e desmontar, cerca de dois 

meses após o incidente inicial, a referida construção, como foi noticiado por Zero Hora 

em agosto de 2005 (Figura 43): 
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Figura 43: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 2/8/2005. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (2/8/2005). 

 

 

 Já um ano depois deste recuo, Zero Hora anunciava, a seu modo, uma vitória dos 

Kaingang no Morro do Osso, ver na próxima página (Figura 44): 
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Figura 44: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 2/7/2006. 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (2/7/2006). 

 

 Novamente, o jornal pertencente ao grupo RBS se empenha em relativizar uma 

decisão favorável aos Kaingang, dando voz aqueles que desejam que eles sejam 

"retirados" do Morro do Osso, no caso, "20 moradores do bairro Tristeza que abrange a 

área do Sétimo Céu". E, mais uma vez, nenhum representante Kaingang, nem mesmo 

seu advogado, são ouvidos. Porém, o mesmo não acontece quando a justiça pronuncia 

uma decisão desfavorável a estes, como no caso de outra matéria, publicada no ano 

seguinte (Figura 45): 
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Figura 45: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 30/06/2007. 

 

 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (30/06/2007). 
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 Como visto, ao contrário da matéria em que os Kaingang conquistaram uma 

vitória no processo judicial que corre em torno da disputa territorial pelo Morro do Osso 

(cuja equipe de reportagem, ao invés de procurá-los, preferiu ouvir os moradores do 

condomínio Sétimo Céu), esta outra matéria novamente não se interessou em saber o 

que eles pensavam sobre tal decisão judicial. Quem é ouvido, como inúmeras vezes em 

outras reportagens, é outro representante, outro mediador, no caso, o advogado que 

representa os Kaingang. 

 Um ano após a anunciada "derrota judicial", marcando a passagem de quatro 

anos de ocupação Kaingang no Morro do Osso, o Jornal Zero Hora iria acionar 

novamente a figura do "índio devastador", como vemos na próxima página (Figura 46):   
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Figura 46: Matéria do jornal Zero Hora publicada em 01/06/2008. 
_____________________________________________________________________________________ 

| 36 | Geral > ZERO HORA > DOMINGO | 1º | JUNHO | 2008 

 

 
Fonte: Jornal Zero Hora (01/06/2008). 
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 Esta reportagem iria alimentar uma batalha que vinha ocorrendo desde a 

ocupação Kaingang em 2004 em outra arena interpretativa constituída por blogs na 

internet. Um dia depois de publicada a matéria, o blog do "Coletivo Mentes Plurais"
175

, 

repercutido via site "A carapuça"
176

, publicava a seguinte resposta em tom de desabafo:  

o jornal Zero Hora pública uma reportagem absurdamente mentirosa sobre a 

ocupação feita pelos Kaigangs no Parque Ecológico Morro do Osso [...]. A 

reportagem da contra capa deste domingo da Zero Hora, como quase todas as 

reportagens deste nojento jornal, está totalmente recheada de mentiras e 

hipocrisias. A verdade é que os Kaigangs salvaram o Morro do Osso. 

Qualquer um que tenha o mínimo de observação sabe que as mansões 

estavam comendo aquele morro e que os condomínios de luxo estavam 

comendo a mata [...]. O que devasta o morro do osso são os Pitboys que vão 

lá com suas motos fazer Cross no meio da mata e ameaça os indígenas, fato 

este que eu já presenciei! É a especulação imobiliária que cada vez mais 

come o morro do osso, e o teria comido muito mais se não fossem os 

Kaigangs terem feito esta ocupação. É o maldito bairro Sétimo Céu e sua 

população escrotamente rica, que mantêm casas com garagens para 5 carros 

(quantos carros uma família precisa?). Estes ―movimentos ambientalistas‖ 

citados pela Zero Hora que ―lutam‖ lado a lado com a comunidade Sétimo 

Céu (elite devastadora) para a retirada dos Kaigangs do Morro do Osso. 

Já em tom contemporizador, reagindo ao comentário do blog Mentes Plurais no 

espaço de "comentários" do site "a carapuça", a então gestora (e atual responsável 

técnica) do PNMO posta um convite para que seus integrantes entrem em contato para 

uma conversa "pacífica": 

Convido os autores do artigo acima para virem ao Parque Natural Morro do 

Osso e conversarmos pacificamente. Quero que nós possamos conhecer o 

outro lado da questão e diminuir esse aparente abismo que existe entre nós. 

Concordo que a Zero Hora exagerou nas palavras pesadas, como 

"devastado", mas muitas informações corretas estão ali expostas, não há 

como negar. A vegetação, por exemplo, mudou, eu caminho lá e VEJO isso, 

dia após dia! Liguem para o Parque e vamos sentar e conversar, 

pacificamente, nós só temos a crescer com isso. Prometo falar tanto quanto 

escutar. Venham com o mesmo espírito.  
Fone do Parque: 3263.3769. 

Assinado pela Gerente do Parque Natural Morro do Osso 

 

Contudo, outros já não estavam tão abertos ao diálogos quanto a gerente do 

Parque Natural Morro do Osso, como se pode ver nestas outras três postagens (todas 

anônimas) enviadas ao espaço reservado para comentários do site A Carapuça por 

pessoas que se diziam moradoras do condomínio Sétimo Céu: 

por favor, literalmente coloquem um esparadrapo nas suas bocas, até porque 

dos praticamente 80, apenas 30 são realmente milionários e mesmo os 
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 Ver: http://anarcopunk.org/mentesplurais/. 
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 Ver: http://acarapuca.blogspot.com.br/2008/06/kaigangs-do-morro-do-osso-porto-alegre.html 
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milionários não tem cinco carros e muito menos devastam a vegetação rica e 

exuberante que contorna o nosso bairro e que se junta a nós moradores! Acho 

e tenho quase certeza que esse comentário foi feito por um índio que come 

comida industrializada e desmata as árvores como está acontecendo ali no 

Parque Morro do Osso! Esses caras aí no Morro só estão querendo se 

aproveitar da nossa atual legislação e, de fato, já conseguiram ganhar terras 

na zona sul do município. 

aqueles ali não são índios são bonecos com uma fantasia indígena e até 

gostaria de criticar o seu figurinista que colocou índios olhando TV com 

coisas e objetos industrializados! Também gostaria de ressaltar que eles 

vivem num verdadeiro chiqueiro até porque também são porcos! Por favor! 

não existe índio que faz seqüestro! Seqüestraram Alfredo Fedrizzi, meu 

vizinho e dono da agência Scala, que não é poluidor e devastador coisa 

nenhuma até porque a sua residência belíssima está repleta de árvores! 

Esses caras já não são mais índios...são mestiços em busca de uma 

oportunidade, ou seja, OPORTUNISTAS! A prefeitura tem q correr com essa 

cambada de lá...vão trabalhar! Já passaram 500 anos para eles assimilarem a 

civilização em que vivem! Façam como todos...trabalhem, aluguem uma 

casa, e vivam sem dependência do Estado! Parece os ciganos daqui da 

Europa...cambada de vagabundos oportunistas! 

Sobre o efeito (como os acima vistos) da ação dos dispositivos midiáticos anti-

indígenas no Morro do Osso, procedimentos estes que vinham sendo postos em prática 

já a quatro anos, Pereira (2008) comenta que: 

nesse processo, as coletividades indígenas também se tornam objeto de 

relatos discriminatórios, produzidos no acirramento de conflitos que 

envolvem interesses fundiários e mobiliários. Concomitantemente, provocam 

a reprodução de velhos e novos preconceitos que se atualizam em falas tais 

como as sediadas pelo portal da Associação dos Moradores do Sétimo Céu, 

entidade que reúne proprietários de alta renda no Morro do Osso. (PEREIRA, 

2008, p.8). 

  Nos três trabalhos acadêmicos encontrados que tratam direta (RUAS, 2007) ou 

indiretamente (PEREIRA, 2009, 2010; KLEIN, 2006) da cobertura jornalística acerca 

dos Kaingang no Morro do Osso, todos enfatizam a desequilibrada escuta dos agentes 

envolvidos no conflito em questão. Como se pôde perceber nas matérias aqui 

reproduzidas no jornal Zero Hora, a tendência da grade mídia seguiu sendo criminalizar 

esta etnia, suas ações e suas demandas, sobretudo quando se referia ao grupo que hoje 

vive na Aldeia Tupë pën. Ruas (2007) comenta que ―a forma como os eventos foram 

noticiados, excluindo, em parte, a versão dos índios, pode resultar numa opinião pública 

contrária, moldada pelos detentores do poder‖. Mais à frente, reforça a autora que 

os Kaingang do Morro do Osso receberam pouca atenção dos jornais Correio 

do Povo e Zero Hora para divulgarem o seu posicionamento, suas motivações 

e sua luta. Isto pode ser explicado pelo fato deles fazerem parte de minorias, 

tanto social, como política e econômica. [...] Observou-se que, quando as 



257 

 

notícias apresentaram os argumentos dos índios, o fizeram de forma muito 

desigual com relação aos argumentos da outra parte (RUAS, 2007, p. 72-73). 

E, no último parágrafo das conclusões de seu trabalho de pesquisa, Carla Ruas 

nos deixa claro que: 

Através da análise das notícias, também se percebeu que os Kaingang do 

Morro do Osso, que lutam na justiça contra a Prefeitura de Porto Alegre, 

tiveram o seu lado da história contado de forma desigual com relação ao 

órgão municipal. Com base na hipótese espiral do silêncio, este fenômeno 

pode ser comprovado, já que Elisabeth Noelle Newmann descreveu como os 

detentores do poder social, político ou econômico tem acesso mais fácil aos 

meios de comunicação, e, portanto, conseguem expressar de forma mais 

veemente as suas opiniões. Conforme a hipótese, estes posicionamentos 

resultam, em médio prazo, na transformação ou consolidação da opinião 

pública em favor dos detentores do poder. No caso dos Kaingang do Morro 

do Osso, isso representaria uma opinião pública contrária à permanência 

deles no local, o que não ajudaria na conquista da terra, elemento importante 

para a sua cultura (RUAS, 2007, p.78). 

 

De fato, em praticamente todas as reportagens apresentadas aqui do jornal Zero 

Hora, estas se esmeraram em culpabilizar, criminalizar, estereotipar, estigmatizar, 

depreciar, desvalorizar e desqualificar os Kaingang que vivem hoje no Morro do Osso, 

transformando-os em kain(gangues), uma espécie de quadrilha, segundo os dois 

internautas anônimos citados acima, por "bonecos com uma fantasia indígena", 

"mestiços em busca de uma oportunidade" e "os ciganos daqui da Europa...cambada de 

vagabundos oportunistas".  

Contudo, vê-se que, a despeito da pressão secular que levou a espoliação de seus 

territórios, os Kaingang permanecem resistindo. No caso do Morro do Osso, Eltz (2011, 

p. 88-89) comenta que sua ocupação 

teve importância por, entre outros motivos, acionar uma série de interesses 

particulares em volta deste território. Em contraposição à rede de apoio dos 

kanhgág surgiram ambientalistas, especuladores imobiliários, funcionários da 

SMAM, conselho de moradores do Bairro Sétimo Céu e jornalistas da mídia 

corporativa que se organizaram em uma campanha contra a presença kanhgág 

no Morro do Osso. Cartazes na região do acampamento, matérias de jornal 

veiculadas contra a comunidade, ações judiciais, tentativas de reintegração de 

posse surgiram como eventos considerados pelos kanhgág como provações 

de capacidade deste coletivo em persistir com a ocupação. 

Entre as estratégias de contraposição a tais "provações", os Kaingang 

reafirmaram uma iniciativa sustentada por diversas outras etnias indígenas: a audaciosa 

teimosia (no melhor sentido dessa palavra) de se negarem não só a ser brancos, mas a 

aceitar passivamente que estes imponham a eles seus modos de ser e suas 

territorialidades. Para tanto, se reinventam permanentemente enquanto grupo étnico 
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singular, adaptam seus sistemas sociocosmológicos e suas práticas culturais (em alguma 

medida, ambientalizando-as) à realidade concreta vivida junto aos não-kaingang. Disto, 

emergem como protagonistas e se impõem enquanto sujeitos políticos nas diversas 

arenas públicas e instâncias decisórias. 

Por outro lado, paralelamente a este fenômeno, a atuação de agentes sociais com 

interesses por vezes muito distintos (como secretarias municipais, ONGs ambientalistas, 

associações de moradores e empresas ligadas à construção civil e/ou a especulação 

imobiliária) continuam, paradoxalmente e, por vezes, não intencionalmente, contribuído 

para a marginalização dos grupos Kaingang que vivem em Porto Alegre. Tal como 

outros procedimentos neocolonialistas, a seu modo, as ações destes atores com pontos 

de vista conflitantes vêm se somar a outras práticas já seculares de marginalização e 

exclusão social de povos indígenas, sendo o resultado mais evidente - como fica claro 

no caso do conflito pelo Morro do Osso - a ampla desterritorialização forçada que o 

povo Kaingang vem sofrendo. 

 

7.6 Projeto de extensão, GT e o III Encontro dos Kujà: rearticulação, táticas de 

desconstrução do "criminoso" e “ambiguidade estatal” 

 

Entre 2009 e 2010, vários acontecimentos e movimentações marcaram a atuação 

dos Kaingang e de seus aliados. Contudo, na maioria dos casos, estes foram noutra 

direção que não ações envolvendo confronto direto (como nos episódios, vistos no 

tópico anterior, ocorridos com um publicitário e com o Secretário Municipal de Meio 

Ambiente). Tais articulações seguiram duas direções principais: por um lado, foram no 

sentido de fortalecer posicionamentos internos e, por outro, visaram quebrar a imagem 

criminalizadora passada pelos órgãos da prefeitura, associações de moradores do 

entorno do PNMO (sobretudo, do condomínio Sétimo Céu) e pela grande mídia 

corporativa. 

Como antecipado na introdução, em 2009 ocorreu a construção e execução da 

ação de extensão ―Reconhecimento e Valorização do Manejo Florestal, do Artesanato e 

da Cultura Kaingang na Grande Porto Alegre‖ e do curso de extensão de mesmo nome. 

Como dito então, estes eventos, protagonizados pelos seus organizadores (Kaingang, 

pesquisadores, funcionários da FUNAI, indigenistas e outros parceiros e aliados desta 
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etnia) e dos quais pude participar, fundamentais na minha aproximação e, ampliação das 

relações, com os Kaingang. No que tange a uma avaliação conjuntural mais ampla, 

constatou-se, ao longo do curso, que, apesar dos Kaingang terem se apropriado e se 

encontrarem hoje inseridos em diversas políticas públicas, vários impeditivos (na 

maioria das vezes, não explícitos e não ditos) de acesso a direitos assegurados na 

Constituição Federal e, em outros dispositivos legais terminavam por comprometer sua 

autonomia, bem como seus modos de vida e a própria reprodução sócio-cultural de suas 

comunidades.  

 Já no que se refere à situação Kaingang no Morro do Osso, era explícito, nas 

falas de todos, o ambiente conflituoso então existente em torno da disputa territorial 

iniciada em 2004. Naquele momento, ao construirmos esses espaços de discussão 

(arena) em conjunto visando fortalecer articulações e a mobilização em torno da 

demanda Kaingang, também ficava claro aos participantes o fato de que a alteridade, 

destes últimos, ter de interagir com um poder público difuso (que atua na lógica do 

―bate e afaga‖) permeado pelas contradições inerentes à existência kafkaniana de 

diferentes órgãos públicos (suas secretarias, departamentos e repartições técnico-

burocráticas), aumentava ainda mais as dificuldades de suas lideranças fazerem valer 

seus direitos constitucionais
177

. Isso, sem falar na árdua tarefa de ter que rebater, com 

ampla desvantagem, os ataques agressivos e contrários às reivindicações Kaingang 

executados pela maior parte da grande mídia corporativa.  

 Somando-se a este esforço de união e articulação, também em 2009 a FUNAI 

abriu dois editais para contratação de especialistas, visando constituir um Grupo 

Técnico (GT) com a finalidade de realizar estudos de ―fundamentação antropológica‖ e 

―caracterização ambiental‖ para a delimitação da área (os dois editais encontram-se, 

respectivamente, nos Anexo O e Anexo P). Esta nova frente de atuação então instalada 

objetiva produzir um laudo antropológico e ambiental sobre a caracterização da 

ocupação Kaingang em áreas do Morro do Osso
178

. No dia 23 de dezembro de 2009 foi 

divulgado, pela FUNAI, o resultado final da seleção do GT, sendo então nomeado um 
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 Destaca-se aqui a própria Constituição Federal de 1988 e o Decreto 5.051/2004, que ratifica a 

Convenção 169/1989 da Organização Internacional do Trabalho - OIT (BRASIL, 2004). 
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 Projeto 914/BRA/4008 (FUNAI/UNESCO): Edital 022/2009 - laudo antropológico e Edital 023/2009 - 

laudo ambiental. 
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antropólogo para a produção do laudo antropológico e uma ecóloga para o laudo 

ambiental.  

 Foi, portanto, com este cenário - em princípio, mais promissor - que tem início o 

ano de 2010, sendo tal fato comemorado pelos Kaingang. Afinal de contas, foi só após 

quase seis anos da constituição da Aldeia Tupë pën, que a comunidade teve ciência de 

quem iria trabalhar no caso de sua demanda demarcatória. Da mesma forma, finalmente 

havia uma garantia mínima de que sua reivindicação pelo Morro do Osso fosse 

observada por um olhar técnico de caráter oficial. Porém, deixemos este processo por 

ora, pois falarei dele mais à frente. 

Também cabe notar que, nesse mesmo ano de 2010, os Kaingang, em parceria 

com o NPPPI, lançaram o documentário ―Nën ã tÿ ëg vëjën nïm tï: A mata é que mostra 

nossa comida‖
179

. Nesse filme, os Kaingang falam um pouco sobre seu manejo florestal, 

transformações/inovações em suas técnicas feitas nos últimos anos, confecção de 

artesanato, apropriação do manejo de lianas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e, 

obviamente, sobre a repressão oficial e não oficial (explícita ou velada) que vinham 

sofrendo em Porto Alegre.  

Em algumas partes deste registro fílmico, além de trechos que mostram o projeto 

anteriormente citado (―Fazendo cerâmica como nossos avós‖) e de algumas falas sobre 

as peças cerâmicas ―dos antigos‖ encontrados no morro, também aparece cenas 

referentes à presença Kaingang no Morro do Osso. Além disso, surgem algumas 

narrativas de lideranças do Morro do Osso ligadas a aspectos xamânicos da cosmologia 

Kaingang, como no caso da explicação dada por Ró Ka sobre como suas técnicas são 

aprendidas com a natureza. Exemplo disso é o momento em que  este explica que, ao se 

colocar a mão das crianças nas teias de aranha, elas acabam tomando para si a 

habilidade de tecer desse animal, dando a elas mãos boas na destreza da confecção de 

artesanatos. Ao se referir à natureza, Ró Ka argumenta que ―é ela que nos ensina [...]. 

Nossas tecnologias, nossas ciências, vem da própria natureza, da cultura indígena‖.  

Ainda sobre o enredo do documentário, é interessante notar que as partes de 

incursões aos matos mostram os Kaingang em suas lidas de coleta de cipó no Morro do 
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 O documentário citado foi gravado em DVDs junto como o documentário Guarani ―Nhandé va’e kue 

meme’ï: os seres da mata e sua vida como pessoas‖. Ambos foram idealizados para atender a demanda da 

Lei 11.645 (BRASIL, 2008), tendo com objetivo fazê-los circular pelas escolas do município e serem 

utilizados por professores e alunos como ferramenta pedagógica na abordagem da temática indígena em 

Porto Alegre.  
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Osso. Vê-se Ró Ka ensinando seus filhos sobre os ―pontos de corte‖, quando cada 

espécie de cipó está boa, ou não, para tirar, explicando como se corta e que a retirada do 

cipó "desabafa" as árvores para que o mato como um todo possa se desenvolver melhor 

e com maior equilíbrio. Também fala sobre algumas árvores nativas que fornecem 

fibras vegetais, tradicionais nas terras do planalto e de árvore que dão frutos tradicionais 

de sua alimentação: ―o índio é que nem passarinho, onde tem fruta ele vai‖. 

Percebe-se, portanto, que a conotação do documentário não aborda o confronto 

de modo explícito, tentando enfatizar e cativar no expectador a visão sobre o próprio 

modo de vida Kaingang, seu cotidiano e suas práticas culturais. Em síntese, tal enfoque 

contrasta com a ótica estigmatizante e esterotipada imposta pelos defensores do PNMO 

e por aqueles que desejam a saída dos Kaingang deste (caso dos moradores do 

condomínio Sétimo Céu, por exemplo, que, a despeito de usarem o argumento de defesa 

do parque, tem seu interesse principal em fazer com que os indígenas deixem de ser 

seus vizinhos). Ao contrário de índios brigões, agressores, ―bandidos" e "traficantes de 

drogas‖, as imagens e falas vão no sentido de desconstruir e neutralizar tais rótulos 

mostrando um pouco do dia a dia Kaingang, bem como a forma como estes entendem o 

mundo e se relacionam com a natureza. 

Por outro lado, o documentário cumpre, ainda que de modo não explícito, o 

papel de se contrapor à concepção da administração do PNMO e de alguns de seus 

aliados sobre o suposto "manejo inadequado" realizado pelos Kaingang nas matas do 

Morro do Osso. Concepção esta que ficou evidente durante conversa com um de seus 

representantes: 

acho que a gente tem ali uma área muito pequena, muito frágil, para fazer 

coleta de material para comércio. E eu acho que o dialogo com os kaingangs 

é muito difícil. Eles não aceitam nenhuma imposição de regras, e eles não 

têm limites na coleta deles. Então eu não acho que seja sadia a presença deles 

ali. Foi sugerido por algumas pessoas: 'ah, coloca os índios na área da Curia'. 

Dá no mesmo. Porque eu não vou ter como dizer para eles coletar aqui e ali 

não coletar, combinar isso. Eu não acredito na palavra deles. E eu acho que 

eles nunca iriam fazer um acerto comigo, porque eles dizem assim...se eu 

sentasse com eles e dissesse: 'vamos combinar que a gente deixe metade 

dessa área assim sem coleta e a outra vocês coletam?'. Eles iriam dizer: 'é 

tudo nosso'. E aí não tem dialogo, não tem acordo. Não acredito, infelizmente 

não acredito que seja possível (depoimento responsável pelo PNMO). 

Mais adiante, durante a entrevista, este mesmo interlocutor, embora 

reconhecesse que "por todo esse tempo de convivência que eu tenho com eles, eu não 

acho que o impacto deles seja maior... seja um impacto feio como é os 
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empreendimentos imobiliários, por exemplo, é um impacto mais suave, mas não deixa 

de ser um impacto", logo em seguida contra-argumentou que,  

se a gente pegar uma imagem de satélite da área de anos atrás e de agora, a 

imagem de satélite vai tá igual, só que a estrutura da mata é outra. E eu acho 

que pelo menos um canto tinha que deixar sem coleta, sem uso, sem... não 

sei...  ou com uso mínimo, sabe? Se eles coletassem como eles coletavam, 

como eu imagino que eles coletavam, quando nós não éramos tanto. Eu acho 

que seria possível ser sustentável, mas o nível que se coleta hoje, acho que 

não é sustentável. 

Por outro lado, o filme/documentário ―Nën ã tÿ ëg vëjën nïm tï...‖, se não rebate 

ao menos relativiza o caráter valorativo por trás da categoria Parque Natural, marcado 

pela ideia de uma natureza intocada (DIEGUES, 1996) e/ou por um viés biologizante 

voltado apenas ao estudo e ao valor científico da dinâmica ecológica de dado 

ecossistema, bioma, ecótono, comunidade ou cadeia trófica. Se, desde um ponto de vista 

biocêntrico, matas deveriam permanecer o mais intocado possível, sem interferência 

direta humana para que permaneçam ―sadias‖, na perspectiva Kaingang esta condição 

"intocada" seria justamente uma forma ―doente‖. Para estes, ao não se manejar o cipó, 

muitas vezes este termina por infestar o mato e, assim, acaba prejudicando o 

desenvolvimento e a estrutura vegetacional
180

.  

Ainda sobre o referido documentário, outro aspecto deste é que sua efetivação 

traz à tona, novamente, a duplicidade do aparelho estatal no que se refere aos indígenas 

em geral. Paradoxalmente, apesar da Prefeitura Municipal estar processando os 

Kaingang,  ―Nën ã tÿ ëg vëjën nïm tï: a mata é que mostra nossa comida‖ -  primeiro 

filme Kaingang produzido em Porto Alegre e financiado pelo próprio município. Eis 

que surge no cenário conflituoso outro agente relevante e que tem dado apoio aos índios 
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 Sobre esta última possibilidade, alguns trabalhos acadêmicos relacionados a estudos de fragmentação 

de florestas e estabelecimento de populações de lianas indicam que o aumento da fragmentação também 

aumenta o efeito de borda das florestas e, consequentemente, por serem muitas das lianas espécies 

heliófitas e pioneiras, estas se aproveitam da situação antropizada gerando outra estrutura vegetacional 

onde predominam. Alguns estudos sobre o enriquecimento de fragmentos florestais secundários sugerem 

que a retirada parcial dessas espécies pode ser benéfica à vegetação do entorno (SCHÄFFER e 

PROCHNOW, 2002). Segundo Engel et al. (1998), em florestas alteradas e em fragmentos florestais, 

geralmente há um aumento considerável da abundância de lianas, podendo ser uma das causas de 

degradação estrutural e funcional do meio ambiente. Em complemento, Caballé (1998) destaca a 

importância do estudo das comunidades de plantas trepadeiras como indicadoras do histórico de 

perturbações sofridas em um local. Neste sentido, infere-se que a estrutura populacional das lianas pode 

ser explicada tanto por fatores como sua presença em diferentes regiões fitoecológicas e distribuição 

geográfica da espécie, quanto pelo grau de antropização dos remanescentes florestais e pressão de coleta 

sobre a espécie (FUHR et al., no prelo). 
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que vivem na capital de um modo geral, o Núcleo de Políticas Públicas para os Povos 

Indígenas (NPPPI), vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da prefeitura. A partir 

de então, o NPPPI irá se envolver cada vez mais na construção de materiais e eventos 

geradoras de opinião (promovendo reuniões, filmes, livros e outras publicações) que 

vão na direção de desconstruir a imagem negativa dos indígenas na capital gaúcha.  

Em suma, como visto no caso da "carne putrefata" encontrada junto aos 

pertences Kaingang e, igualmente, na "festa" por eles realizada a qual, segundo relato 

no Conselho Consultivo, teria sido patrocinada pela Prefeitura, novamente, segue-se 

aqui a lógica dúbia do "bate e afaga" já comentada. Em contraponto a SMAM, principal 

inimiga dos Kaingang, agrega-se ao conflito, agora como aliada destes, um outro órgão 

(NPPPI) pertencente à mesma estrutura e ao mesmo aparelho burocrático municipal que 

os criminaliza. 

No que se refere ao III Encontro dos Kujà - do qual, como visto na introdução, 

pude participar -, este se realizou, também em 2010, nos dias 25, 26, 27 de novembro. 

Este terceiro evento, então já tradicional para a comunidade Kaingang do Morro do 

Osso, demarca, a meu ver, um dos espaços de afirmação e articulação interna mais 

importantes para os Kaingang do Morro do Osso. Além disso, através desta arena 

discursiva, os Kaingang tem fortalecido seus laços afetivos e sua identificação com o 

território do Morro do Osso enquanto uma ga si (terra ancestral) e uma ëma mág 

(Aldeia Mãe). A realização de três Encontros de Kujà (I-2006, II-2007, III-2010) 

evidencia a importância que a Aldeia Tupë Pën passou a exercer, junto às demais 

aldeias, na condição de uma ëma mág com um papel xamânico/espiritual de resistência 

sociocosmológica e cultural Kaingang na Bacia do Guaíba. 

Neste sentido, os três Encontros de Kujá passaram a representar e exercer 

importante poder político sobre e entre os Kaingang, sendo possível hoje afirmar que a 

Aldeia Tupë pën afirmou-se e se consolidou como um polo do xamanismo Kaingang na 

Bacia Hidrográfica do Guaíba. Resultado disso é que, atualmente, mais do que 

simplesmente terem acesso a "recursos naturais" importantes na busca por garantir 

segurança alimentar, estabilidade econômica e sustentabilidade ambiental, o Morro do 

Osso é visto pelos Kaingang como um território onde a eles é permitido viver de acordo 

com seus preceitos cosmológicos e culturais. Neste sentido, é notável perceber o quanto 

este morro ainda "verde‖ no meio do urbano suscita naqueles um pertencimento a 
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cidade enquanto uma terra ancestral, na qual viveram seus antepassados, anteriormente 

à própria cidade se constituir enquanto tal e, mais recentemente como um ponto de 

parada nesta (já então constituída e denominada) e onde, ainda hoje, habitam os 

espíritos desses seus antepassados que lá viveram. 

Mas, além da oportunidade de reafirmarem tais pertencimentos e identidades 

intragrupais, os Encontros de Kujá tem servido também como espaço de encontro e 

articulação com os fóg aliados. Durante, no intervalo e após os rituais xamânicos 

praticados nestes encontros, os Kaingang aproveitam para fortalecer a luta da 

comunidade da Aldeia Tupë pën perante seus parceiros, reafirmando e renovando a 

relação de comprometimento e as alianças estabelecidas junto a estes últimos
181

. Neste 

sentido, como se pode observar no esquema abaixo (Figura 47), os Encontros de Kujá 

não deixam de se constituírem enquanto espaço e acontecimento políticos, onde 

antropólogos, biólogos, professores, aliados de dentro da prefeitura municipal, 

representantes da FUNAI ou de ONGs parceiras e pesquisadores de universidades 

partilham e compartilham, num mesmo espaço e durante três dias, vivências junto às 

lideranças e a comunidade Kaingang . 
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 Ainda sobre esta grande arena Kaingang no Morro do Osso, cabe destacar a articulação, atualmente em 

andamento, para a realização do IV Encontro de Kujà, a ser realizado em 2012. 
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Figura 47: Foto de uma das refeições do III Encontro de Kujà , identificando alguns de seus participantes, 

ocorrido entre os dias 25, 26 e 27 de novembro de 2010  na aldeia Tupë pën do Morro do Osso. 

 

Fonte: foto de Renata Savian da Rosa e montagem do autor. 

 

Por outro lado, este tipo de encontro ajuda a dar certa visibilidade social aos 

Kaingang. Sobre a repercussão do Encontro de Kujá no mídia local, por exemplo, ao 

contrário do principal veículo de comunicação do estado (RBS, a qual publica o jornal 

Zero Hora), durante o evento o jornal Correio do Povo noticiou a seguinte nota sobre o 

encontro aqui em questão (ver abaixo na figura 48): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropóloga 
UFSC 

Coordenador 
do NPPPI 

Cacique de 
Lajeado 

Antropólogo GT 

Antropólogo UFRGS Antropóloga UFSC Coordenador do CIMI 

Biólogo UFRGS 

Cacique 

Prof. Bilíngue de 
São Leopoldo 

Kujà 

Vice-cacique 

Residente em Saúde UFRGS 



266 

 

Figura 48. Reportagem do jornal Correio do Povo sobre o III Encontro de Kujà no 

Morro do Osso, publicada no dia 26 de novembro de 2010. 

 
Fonte: Jornal Correio do Povo (26/11/2010). 

Cabe destacar aqui que, mesmo não tendo conseguido acessar muitas 

reportagens deste jornal, não encontrei, entre aquelas a que tive acesso, qualquer uma 

que veiculasse uma imagem negativa dos Kaingang; pelo contrário, como a reportagem 

acima (aliás, cuja imagem alegre do cacique destoa totalmente das demais imagens de 

indígenas aqui reproduzidas), este sempre abordou questões a elas concernentes numa 

perspectiva positiva e de valorização da cultura desta etnia, servindo, embora com 

menor poder de repercussão, de contraponto ao seu rival local, o jornal Zero Hora.  

 Mas, ainda sobre a repercussão midiática deste terceiro Encontro de Kujá, cabe 

destacar um último episódio envolvendo uma equipe da RBS, a qual foi neste dia ao 
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local gravar uma reportagem. Não muito tempo depois de chegar ao encontro, seus 

integrantes foram expulsos do evento, devido ao fato do câmera-man não ter se 

―comportado‖ de modo apropriado. No meio da discussão, da qual participaram também 

um agente do NPPPI e outro do GT, o cacique, colocado na situação de ter de resolver o 

assunto, tomou partido mandando, aos gritos, que a equipe de filmagem, que estava 

"desrespeitado" o ritual de batismo que ocorria se retirasse, deixando a fita que gravara.  

 Mesmo que, pelo que pude perceber, naquele momento esta liderança Kaingang 

não sabia ainda que se tratava de reportagem da RBS, não deixa de ser emblemático o 

fato de que, nesta arena interpretativa e argumentativa particular, restrita aos Kaingang e 

seus aliados, um agente com forte poder em outras arenas se viu acuado a ponto de ser 

simplesmente expulso do espaço em que se realizava o evento. O que, por sua vez, tal 

como o episódio envolvendo o Secretário Municipal de Meio Ambiente (o qual teria 

sido expulso pelas mulheres Kaingang de sua aldeia), põem em relevo o fato de que, em 

determinadas situações e sob certos contextos específicos, estabelecidos também podem 

se ver na condição de outsiders e, mais do que isso, sofrer as consequências deste tipo 

de dominação. Além disso, este ato não deixa de apresentar-se como importante marco 

simbólico da luta Kaingang, visto que, como pude perceber naquele momento de 

comunhão coletiva, acabou por fortalecer ainda mais os laços entre Kaingang e seus 

parceiros fóg. 

 

7.7 PNMO como lugar de pesquisas biológicas e educação ambiental e a visão da 

administração do parque sobre os Kaingang, situação fundiária e outros 

"problemas"  

 

Como visto neste trabalho, o PNMO foi criado em 1994 compreendendo uma 

área inicial de 114 hectares. Em 1999, o novo Plano Diretor de Diretrizes Urbano 

Ambiental (PDDUA) ampliou essa área para 127 hectares (SESTREN-BASTOS, 2006). 

No entanto, como também visto, a Prefeitura possui, até o presente momento, 

propriedade sobre apenas duas áreas (somando meros 27,8 hectares). As demais áreas - 

as quais constituem posses (99,2 hectares) a serem adquiridas pela Prefeitura - estão em 

vagarosos (para não dizer congelados) trâmites de desapropriação. Essa situação se deve 

principalmente ao fato dos ―donos de terras‖ (o que não quer dizer que sejam 
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necessariamente "proprietários") das áreas delimitadas supervalorizarem suas terras, 

visto ser a região do Morro do Osso uma das mais nobres e valorizadas da cidade. Tal 

quadro torna demasiadamente oneroso à Prefeitura a negociação e compra de tais áreas, 

como pode ser percebido neste diálogo que mantive com a Responsável Técnica do 

PNMO: 

―Morro do Osso, assim ó, a realidade aqui é cruel, porque as áreas são 

caríssimas, é uma área muito urbana, é uma área muito valorizada, porque 

tem muitas propriedades que vão valorizar a área na volta né? É uma área 

de ricos, digamos assim. Tem vilas também na volta, mas tem muitos ricos. 

O próprio governo cobra IPTU abusivo. O próprio governo faz uma avaliação 

do terreno aqui que é muito alta. Então, é óbvio que na hora de desapropriar a 

gente vai pagar um preço horroroso de caro. Então esse é um dos motivos de 

estar atrasada a desapropriação: é muito caro” (depoimento responsável 

técnica pelo PNMO, grifos meus).  

Em outro trecho de nossa conversa, esta mesma interlocutora relatou a situação 

de uma das áreas pertencentes ao Parque, ao descrever como encontra-se a situação das 

negociações em torno das desapropriações: 

―[...] é uma área com mata mais preservada, área mais íngreme, uma 

vegetação bem úmida, muito interessante esta área aqui [apontando no 

mapa]. E ela pertence a um chinês, que não mora mais no Brasil, ele mora em 

Miami e [...] é muito difícil falar com ele. Uma vez veio um advogado dele 

falar com a gente, querendo construir, querendo saber qual a viabilidade de 

construir nessa área que fica fora do parque, aqui ó [apontando novamente], 

que também é dele, que tem uma tirinha aqui pra baixo ó! Fora do parque. A 

metade tá ocupada pelos escoteiros, ou toda a área, não sei direito, acho que 

pediram uso capião (risos)‖. (depoimento responsável técnica pelo PNMO). 

Como podemos notar, é dispendioso pagar com dinheiro público - já escasso, 

por se tratar de recurso destinado ao ―meio ambiente‖ municipal – pelas áreas que 

compõem o PNMO, devido ao seu alto valor de mercado (ver na figura 49). Sendo 

assim, no caso futuro da continuação da institucionalidade do parque (via aquisição de 

áreas), certamente o mesmo recurso, que teoricamente teria de ser ―investido‖ no Morro 

do Osso poderia ser utilizado na compra de outras áreas em Porto Alegre ou arredores, 

muito mais significativas do ponto de vista da conservação da biodiversidade e de maior  

funcionabilidade ecológica, mas que, no entanto, não possuem todo apelo midiático, não 

garantem a alta qualidade de vida a algumas elites estabelecidas, não aglutinam 

pesquisas científicas e não possuem um caráter afetivo tão expressivo e nem um 

histórico de aguerrida luta ambientalista. O que, não ocorrerá no caso da demarcação 

enquanto uma TI, considerando a legislação Federal atual.  



269 

 

Figura 49. Foto aérea da face oeste do Morro do Osso, mostrando os limites do PNMO (linha vermelha) 

com os limites aproximados das cinco áreas ainda a serem adquiridas pela Prefeitura (linhas amarelas) e 

área anexada (em azul). A área de 27 ha de propriedade da prefeitura não aparece nesse ângulo, estando 

localizada na outra face do morro. 

 

 

 Obviamente, outro motivo atribuído pelos administradores do PNMO para a 

estagnação de negociação de desapropriações de terras é a atual situação litigiosa, 

devido a sobreposição do Parque com a demanda demarcatória Kaingang. Contudo, 

neste momento é importante diferenciar a atuação das pessoas no cotidiano e 

diretamente envolvidas com os Kaingang (ou seja, agentes que, por força do cargo e 

posição que ocupam, precisam interagir com aqueles) e representantes da prefeitura que, 

a despeito de estarem a par da situação, permanecem distantes em seus gabinetes e 

repartições públicas. Tal diferença fica explícita no depoimento de um representante da 

administração do PNMO que teve que conviver e dialogar (ainda que minimamente) 

com os Kaingang: 

―[...] tem uma questão complicada, porque tem a questão da relação deles 

com o município e tem uma questão da relação deles comigo. No início a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fonte: Foto aérea do acervo do PNMO e montagem 

do autor, legenda baseada em informações de outros 

mapas do acervo do PNMO e de entrevistas. 

Legenda dos proprietários das áreas: 
1- Apollo Correa Gomes 
2- Fradique Correa Gomes 
3- Li Hang Chung 
4- Valdemar Bier 
5- Família Pellin (antiga pedreira) 
6- Área de 0,76 ha prevista como praça e 

atualmente incluída no PNMO. 
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relação deles com o poder municipal, com a SMAM, foi muito difícil, foi um 

embate muito agressivo, mas eu não me envolvi muito neste embate, porque 

eu não tinha poder nenhum de dizer nada, pois estava a pouco tempo... era 

uma questão maior então eu não tive muito como me envolver [...]. Nesta 

questão de se posicionar eu sempre me posicionei contrária a presença deles 

lá e continuo sendo contrária. Mas a gente tem que ter diálogo com os índios. 

No inicio era bem mais difícil, que era o [nome indígena], que era uma 

pessoa muito difícil. Depois quando ele foi embora dali as coisas ficaram 

mais fáceis. Eu sempre me relacionei bem com o [nome Kaingang] e com o 

[outro nome Kaingang] também. A gente se encontra quando precisa, 

digamos assim, quando tem algum assunto direto para ser tratado.  

 Porém, tal pessoalização da relação entre funcionários do PNMO e os Kaingang 

foi relativizada pelo mesmo interlocutor em outro momento da entrevista: 

―eles querem todo o parque né. Mas não, eles não nos aceitam lá. No dia em 

que eles, digamos, ganhassem na justiça, tenho certeza que eles iriam nos 

expulsar de lá. Tenho certeza! No Nonoai eles quebraram toda a sede. Varias 

pessoas que estavam no Nonoai estão agora aqui. Eles entraram e quebraram 

tudo. Se eles ganhassem na justiça, nós não teríamos nem o que dizer assim: 

‗não faz isso‘, ‗não corta isso‘, ‗não coleta aquilo‘. Tanto quanto não 

estaríamos la para cuidar os limites. Para não deixarem invadirem. É um 

conflito. Eu não vejo, pelo histórico, talvez pela forma como as coisas foram 

acontecendo. Nem sei se de 2004 para cá, provavelmente da nossa historia de 

brancos e índios, eu não vejo a possibilidade de termos uma convivência 

pacifica. De se criarem acordos, ao curto prazo. De existirem acordos que 

sejam cumpridos pelas duas partes. Eu acho que esse seria o melhor caminho, 

gostaria de que isso fosse possível, mas eu não acredito que seja.‖ 

 Sobre outros "problemas" vivenciados pela administração do PNMO, a questão 

da "insegurança" tem sido recorrente nas reuniões do Conselho Consultivo, assim como 

problemas administrativos ou vinculados aos frequentadores e moradores do entorno do 

PNMO. Sobre a falta de segurança, a própria sede administrativa já foi roubada diversas 

vezes, inclusive com a presença dos funcionários, que foram rendidos e amarrados, 

durante a ação dos bandidos. Além disso, há relatos de assaltos e até mesmo estupros 

em áreas do PNMO, como me foi relatado por um representante da Associação de 

Moradores do Sétimo Céu (AMSC). Quanto a estes episódios, este último denunciou 

terem ocorrido dois estupros na área do Parque em 2011 e que o estuprador, já 

capturado pela polícia, raptava suas vítimas adolescentes nos bairros do entorno e as 

levava para dentro do Parque para consumar o crime.  

 Sobre estes estupros, tive a oportunidade de participar de uma das reuniões do 

Conselho Consultivo do PNMO em que eles foram motivo de pauta, momento em que 

fiquei sabendo que o estuprador havia sido preso pela polícia militar. Porém, o fato 

importante ocorrido neste encontro, foi poder ter escutado do presidente da associação 

de moradores do Sétimo Céu dizer em reunião do conselho que, para os moradores do 
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condomínio, só importa pautas como estas, as quais fossem relacionadas com suas 

vidas, não querendo participar quando a pauta fosse técnica. Em seguida, este morador 

(e representante da associação) ainda afirmou enfaticamente querer ser chamado 

principalmente quando se discutisse sobre os Kaingang, pois, segundo suas palavras: ―a 

Associação de Moradores do Sétimo Céu é o principal patrocinador junto à Prefeitura 

para remoção dos índios de lá‖ (grifo meu). 

  Também cabe pontuar, como outro "problema" visto pela administração do 

PNMO, a presença de motoqueiros no interior do parque, pois para estes é uma diversão 

(ou esporte) andar de moto nas trilhas do morro. Tal prática é fortemente condenada e 

vista pela administração como um sério problema devido ao perigo que oferece aos 

pedestres e a erosão provocada nas trilhas - devido a ação de tração das rodas das 

motocicletas no solo - o que é agravado com o escoamento da água das chuvas. De 

outro lado, me foi narrado, por um interlocutor Kaingang, que certa feita uma dessas 

―turnês motobilísticas‖ foi interrompida pelos Kaingang, quando esses últimos 

realizavam um cerimonial de batismo em um córrego do morro, que é sagrado para eles 

(e que também faz parte da ―trilha de Motocross‖); quando se viram impedidos de 

passar os motoqueiros vacilaram algum tempo com suas máquinas ligadas, sem 

compreenderem porque os Kaingang não davam espaço para eles passarem, até que 

desistiram, sem muitos diálogos, e retornarem por onde vieram
182

.  

Outro fato que também é visto como um problema ambiental pela administração 

do PNMO são as práticas de cultos de religiões afro-brasileiras no interior e nas 

imediações do parque, devido ao fato, de que tais práticas religiosas geralmente deixam 

oferendas (vulgarmente denominadas de macumbas ou despachos) expostas a céu 

aberto, o que é visto pela administração como um lixo, uma sujeira que deve ser 

removida, enfim, uma poluição estético-sanitária na paisagem do parque. Aqui cabe 

uma interessante observação, em uma conversa com uma funcionária do parque, que 

atualmente trabalha apenas na sede administrativa, me relatou que, antigamente, quando 

atuava nas trilhas e matas do morro, sempre em suas rondas ―trazia alguma galinha 

morta e às vezes chegava a recolher várias em um dia de serviço‖, mas comenta que 
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 Cabe notar que semelhante ao episódio anteriormente narrado (de expulsão da RBS) e também aqui - 

do (des)encontro com os motoqueiros -, as lideranças espirituais e cerimoniais Kaingang não se 

dispersaram de seus afazeres ritualísticos com as ―interferências‖ e, alheios e centrados, mantiveram suas 

atividades xamânicas; deixando para que as lideranças políticas tomassem parte. 
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desde a entrada dos índios ―foi diminuindo, até que hoje em dia quase não tem mais 

‗macumba‘ dentro do parque, só nas ruas por volta‖. São muitas as hipóteses para essa 

constatação, as quais não levantarei aqui, mas brevemente, creio que houve uma 

reconfiguração nas ―práticas e nos campos espirituais‖ daquele território. 

Também, registram-se ainda, pelos gestores do Parque, pequenas infrações como 

o acesso a áreas restritas, entrada de carros, trânsito de animais domésticos, como 

cavalos, gatos e cães fora da guia de condução, entre outras mais atenuantes atividades 

―ilícitas‖
183

. 

Além dos "problemas" apontados pelos servidores que atuam no PNMO, acima 

citados, as áreas internas aos limites do PNMO são vistas pelos administradores do 

parque como locais privilegiados para se desenvolver pesquisas científicas, 

principalmente do ponto de vista das biociências. Assim, pesquisas feitas por biólogos 

têm sido um importante legitimador (transversal) para a afirmação do Parque enquanto 

uma UC, visto que, além da pesquisa propriamente dita, o morro tem servido e vem 

sendo utilizado como espaço didático aos quais levam-se alunos de graduação e pós-

graduação para visitas de campo. No caso das pesquisas, se trata aqui de uma 

retroalimentação, na qual o pesquisador realiza seu trabalho, ―defende seu campo‖ e, 

como contrapartida, acaba por beneficiar a territorialidade Parque. Da mesma forma, 

ainda muitos pesquisadores que lá realizam estudos favorecem a institucionalização da 

UC ao corroborar a UC enquanto um lugar protegido dos ―fatores humanos‖.   

Como resultado, o PNMO, ainda que numa dimensão local, também vem se 

constituindo enquanto polo concentrador de pesquisas acadêmicas. Nota-se que muitos 

estudantes (aos quais de certa maneira me incluo) optam por realizar suas pesquisas 

(sejam elas de conclusão de curso, mestrado, doutorado etc.) no Morro do Osso devido 

a sua condição de unidade de conservação. Isto, por sua vez, acaba servindo como 

multiplicador de dados sobre o Morro do Osso (observação: mas e dos outros 43 morros 

de Porto Alegre o que se sabe sobre eles?).  
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 Cabe brevemente notar que o morro também é visto por alguns como um lugar de pouca circulação, de 

mato, um refúgio na cidade onde não se é visto - tomando-se algumas precauções – e assim, procurado 

para certas ―práticas escondidas‖ - não tão bem vistas pela sociedade. Eu mesmo já me deparei com um 

ato sexual ao caminhar por uma trilha do morro, também os próprios funcionários comentam ―sabe como 

é a gurizada sobe o morro pra fumar uns baseados‖; mas esse pequenos ―abusos da lei‖ não são 

considerados tão graves e até, de certa maneira, compreendidos e ―aceitáveis‖, o que preocupa mais são 

aqueles que oferecem dano e violência a terceiros. 
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Para visualizar o tipo de pesquisa que são realizadas no Morro do Osso, trago 

abaixo uma planilha (ver Quadro 2), cedida pela administração do PNMO, na qual estão 

compilados estudos que foram realizados nos últimos anos no Parque Natural Morro do 

Osso. Apesar de não estar totalmente atualizada, através dela, tem-se uma boa ideia dos 

temas abordados nas pesquisas, assim como as instituições e departamentos 

disciplinares que as realizaram e, também, a quantidade e periodicidade com que elas 

ocorrem. 

Quadro 2. Listagem das pesquisas realizadas, entre 2005 e 2010, no Parque Natural 

Morro do Osso (PNMO). 

Instituição 
dept/univ. 

Assunto 
Processo 
na PMPA 
(001.) 

Autoriz. 
(n°) 

Período 

Início Final Renovação 

ZOO/UFRGS 
Diversidade de 
Borboletas 

042322.05.7 001/2005 set/05 mar/06 
renovado até 
dez/08 

BOT/UFRGS 

Levantamento 
floristico e 
fitossociológico 
Campestre do 
PNMO 

052083.05.5 002/2005 nov/05 dez/06   

ZOO/IPA 

Invertebrados 
Bentônicos do 
PNMO 

011202.07.6 001/2007 mar/07 dez/07 
renovado até 
dez/09 

USP/FFCLRP 

Interação entre 
abelhas e 
Angelonia. 

066190.07.0 002/2007 dez/07 dez/08   

BOT/UFRGS 
Schlechtendalia 
luzulaefolia 

007241.08.9 001/2008 jan/08 jan/09   

ZOO/UFRGS 

Interação inseto-
planta (Passiflora 
suberosa) 

016811.08.9 002/2008 mar/08 mar/09   

UFRGS 
Galhas em 
Anacardiáceae 

036781.07.0 003/2008 jul/08 jul/09   

FEPAGRO 
Insetos terrestres 
diurnos 

037443.08.9 004/2008 jul/08 jul/09   

ULBRA Acácia-negra 049348.08.6 001/2008 set/08 set/09   

ZOO/UFRGS 
Polinização, 
abelhas 

016843.09.6 001/2009 abr/09 abr/10   

Fonte: Acervo do PNMO. 

Observando a tabela acima, nota-se que a totalidade dos trabalhos acadêmicos 

realizados no Morro do Osso e registrados junto ao PNMO giram em torno de um 

enfoque biológico (o que era de se esperar de uma UC), principalmente das disciplinas 

de Zoologia, Botânica e Ecologia (destacando-se a quantidade de estudos de interação 

inseto planta). Contudo, sem dúvida, caso se fizesse tal esforço, excetuando algum 

estudo de caráter mais etnobiológico, uma tabela parecida seria construída no caso de 
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trabalhos acadêmicos sobre os Kaingang no Morro do Osso, só que, neste caso, com a 

preeminência das ciência sociais. 

Salvo os trabalhos do campo científico biológico, o Parque Natural Morro do 

Osso, no papel de UC, também tem se afirmado enquanto um local de educação 

ambiental. Deste modo, o PNMO continua recebendo e realizando trilhas guiadas pelos 

guarda-parques com escolas, universidades e grupos de escotismo. Nessas atividades 

(que devem ser agendadas previamente com a administração do PNMO) são visitadas 

algumas áreas delimitadas enquanto tangíveis à presença humana (ou seja: ―Zona de 

Uso Intensivo‖), tais como a sede administrativa, as trilhas, o platô, a Pedra do Pé de 

Deus e a ―Toca do Sapateiro‖. 

Além destas atividades mais corriqueiras, desempenhadas pela administração do 

Parque, também são realizados anualmente outros dois eventos comemorativos: o 

Festival de Pandorgas
184

, alusivo ao aniversário do PNMO e o ―Passeio Ciclístico 

Preserve os Parques de Porto Alegre‖, culminando com o ―Abraço ao Morro do Osso‖, 

este último geralmente ocorrendo na ―semana do meio ambiente‖, por volta do dia 5 de 

junho, Dia Internacional do Meio Ambiente.  

Também cabe destaque a realização de alguns eventos culturais ligados as 

questões ambientais como peças de teatro infantis que, de tempos em tempos, são 

contratadas pela administração do Parque, através de recursos geralmente advindos de 

multas e/ou compensações ambientais pagas ao PNMO. Neste caso, tais 

empreendimentos de terceiros (os quais são justamente os causadores de impactos 

ambientais) pagam a contratação de serviços e/ou compra de materiais e os fornecem à 

Prefeitura que os repassa aos responsáveis pelo parque, visto que ―compensações 

ambientais‖ não podem ser pagas em dinheiro e, sim, na forma materiais ou pagamento 

de serviços de terceiros, sendo estes muitas vezes de educação ambiental, e assim o 

Parque vai captando, funcionando e se institucionalizando.  

Um exemplo desse procedimento administrativo (ou que deveria ser) é a 

construção da Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Cavalhada. Como consta 

na placa de licenciamento desta obra (Figura 50) em contrapartida à supressão vegetal 

realizada para a construção de prédios desta faculdade, o empreendedor se 

comprometeu (através de ―Medidas Compensatórias‖) a entregar à SMAM 34 cintos de 
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 Pandorga, também denominada de pipa e/ou arraia, em outras regiões do Brasil. 
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proteção da roçadeira Sthil FS 280 – que, segundo rápida consulta orçamentária que fiz 

na internet – custam, atualmente, em torno de 100,00 reais cada, o que totalizaria uma 

quantia de 3.400,00 reais. Isso quer dizer que, através de recursos de compensação 

ambiental (no caso no valor de, em torno, 3.400,00 reais) que, teoricamente, deveriam 

estar ―entrando‖ para o parque estão, na verdade, servindo para a aquisição de 

―ferramentas‖ para o serviço público da SMAM; pois, como sabemos, na UC em 

questão, devem haver umas duas ou, no máximo três, roçadeiras e, seu plantel de 

servidores, nem de longe, alcança um contingente de 34 funcionários. 

 

Figura 50. Foto dos prédios construídos e da Placa de Licenciamento Ambiental desta construção (estrutura física do 

campus da Faculdade Anhanguera) na Av. Cavalhada. 

  
Fonte: fotos do autor (13/9/2011). 

 

7.8 Dezoito anos de PNMO e oito anos de aldeia Topë pën: conjuntura 

Em abril de 2012 completaram-se oito anos que a comunidade Kaingang da 

Aldeia Tupë pën no Morro do Osso encontra-se instalada (ainda sem uma decisão 

definitiva) em áreas adjacentes de uma antiga pedreira na ―fronteira‖ entre o PNMO e a 

rua Pe. Werner (bairro Tristeza/Sétimo Céu). Conforme Xe - atual Pa’ í da Ëmã Tupë 

pën (cacique da Aldeia do Pé-de-Deus) -, atualmente existem cerca de 35 famílias 

residentes na Aldeia, o que corresponde a um contingente de aproximadamente 120 

pessoas
185

 que são procedentes e/ou possuem laços de parentesco com  TIs localizadas 

em Nonoai, Guarita, Iraí, Cacique Doble, Votouro e Chapecó. Segundo Jaenisch (2010), 
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 O que condiz com dados divulgados pelo ISA, a partir de dados da FUNASA (2010), a qual indica 115 

pessoas residentes na Aldeia do Morro do Osso. 
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até o inicio do ano de 2010, já havia pelo menos dez crianças nascidas na Aldeia Tupë 

pën. Conforme lhe narra uma interlocutora Kaingang: ―já são vários os herdeiros desta 

terra, comenta a mulher kaingang ao se referir às crianças que tiveram seus umbigos 

plantados na aldeia do Morro do Osso‖ (JAENISCH, 2010, p.17, grifo meu)
186

.  

De um modo geral, ainda que a decisão final da justiça não tenha sido 

pronunciada, a Aldeia Tupë pën vem conquistando maior legitimidade e garantindo seus 

direitos básicos, conforme me informou o pa’i Xe quando estive em sua casa na Aldeia 

do Morro do Osso – no final de março de 2012 -  e conversamos eu, ele e sua esposa
187

. 

Xe falou que a escola está em funcionamento, garantindo os primeiros anos de estudo 

escolar diferenciado às crianças e que, ainda neste ano, iniciariam as aulas de Educação 

de Jovens e Adultos na Aldeia, segundo sua esposa ―uma coisa boa‖, pois esta 

expandindo, com isso, o ensino também ―aos mais velhinhos‖. Perguntei-lhes sobre o 

quadro de servidores que desenvolviam algum trabalho na aldeia e, pela conversa, pude 

perceber que atualmente existiriam sete pessoas envolvidas com a escola e com 

atendimento à saúde, entre eles: três professores, uma merendeira, uma faxineira, um 

agente de saúde e um enfermeiro. 

 Quando questionei sobre o atendimento da prefeitura em relação aos serviços 

que chegam (ou não) na comunidade, como resposta meu interlocutor não externou 

nenhuma reclamação no atual momento. Porém, depois de realçar o fato de que esses 

serviços já foram conquistados ―com muito sacrifício‖ pela comunidade, Xe relatou que 

até recentemente, sim, haviam muitas carências como, por exemplo, más condições de 

habitação, falta de acesso à água e à luz, o que teria feito com que as famílias Kaingang 

que resistiram e permaneceram no Morro do Osso sofressem bastante. Perguntei mais 

sobre outros serviços e fiquei sabendo que a coleta de lixo e o correio também já 

chegam na aldeia.  

 Sobre as fontes de renda para as famílias Kaingang do Morro, o pa’i afirma que 

o artesanato ainda é o principal gerador de recursos econômicos para as famílias, mas 
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 A expressão ―plantados‖ é devido ao fato dos Kaingang enterrarem os cordões umbilicais (os 

―umbigos‖) na terra em que nascem, sendo um ritual que demonstra ―forte laço‖ ao seu ―território natal‖. 

Conforme Tommasino (2002), ―Território, para os Kaingang, também é o espaço onde habitam os 

espíritos de seus ancestrais e outros seres sobrenaturais. É onde estão enterrados os seus mortos e onde os 

vivos ‗pretendem enterrar os seus umbigos‖ (p.83). 
187

 Este acabou sendo o último dia em que estive na aldeia Tupë pën na condição de mestrando, 

realizando trabalho de campo para essa pesquisa. A última ―foto‖ do campo antes do retiro final para a 

finalização da escrita do trabalho. 
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que não é a única, citando que, além dos mais velhos receberem aposentadoria, alguns 

(como é o caso de seus filhos, por exemplo) trabalham em obras, assim como outros 

fazem biscates e também existem. Especificamente em relação ao artesanato, importante 

destacar que a coleta de matéria prima, principalmente cipós, é realizada não somente 

no Morro do Osso, obedecendo uma rotação de áreas manejadas espalhadas por outras 

áreas de mata, como por exemplo no bairro Ponta Grossa. Contudo, segundo diversos 

interlocutores Kaingang, embora no caso deste último ainda existam áreas de mato, elas 

encontra-se sendo substituídas, de modo acelerado, por condomínios e 

empreendimentos imobiliários. Relatam também que coletavam em diversas áreas de 

mato que hoje em dia ou já não existem mais enquanto tais ou então que está cada vez 

mais difícil de se conseguir acesso aos fragmentos florestais que ainda ―estão de pé‖ na 

cidade.  

Em relação à comercialização do artesanato Kaingang, os principais pontos de 

venda para as famílias do Morro do Osso localizam-se, principalmente, no Brique da 

Redenção (aos domingos). Já durante os dias de semana algumas famílias se deslocam 

para a Praça da Alfândega, no centro da cidade e, também, para alguns pontos no bairro 

Ipanema nas imediações do Morro. Também em épocas de verão (―férias‖) algumas 

famílias se deslocam para o interior do Estado (sobretudo, para as praias e a serra 

gaúcha). Comentam que na maioria desses municípios turísticos existem articulações 

que permitem que os indígenas se instalem, sendo que as prefeituras muitas vezes 

cedem espaços para seus acampamentos, assim como, espaços para exposição e 

comercialização de artesanato. 

 Cabe também mencionar ainda uma série de parceiros com os quais os Kaingang 

do Morro do Osso podem contar para determinadas demandas e em determinados 

momentos. Esses também são importantes agenciadores das causas Kaingang no Morro 

do Osso, dentre eles podemos citar: instituições estatais como a FUNAI e o Conselho 

Estadual dos Povos Indígenas (CEPI); NPPPI/CDH/SMDHSU; Ministério Público 

Federal (MPF); Ministério Público Estadual (MPE); antiga FUNASA (e atualmente a 

SESAI) responsáveis pelo atendimento à saúde indígena; instituições ligadas à igreja, 

como o Conselho de Missão entre os Índios (COMIN) e o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI); alguns grupos de pesquisa e extensão ligados a universidades, 

como o Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais (NIT) e o 



278 

 

Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul e o NESIN da Escola de Saúde Pública; a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER); pesquisadores da Associação de Estudos e Projetos com 

Povos Indígenas e Minoritários (AEPIM); e, por fim, a organização Articulação dos 

Povos Indígenas do Sul (Arpin-Sul). 

No que se refere à Aldeia Topë pën, como vimos anteriormente, o ―feixe de 

marcos de ambiência‖ (territorialização) Kaingang no Morro do Osso, aliado à luta 

propriamente dita pela demarcação deste território enquanto uma Terra Indígena 

Kaingang, os levou a evocarem a Ëmã do Morro do Osso como uma Ëmã mág, ou seja, 

no processo de reconquista de sua ga sí (terra ancestral), a Aldeia do Morro do Osso foi 

atribuindo o caráter de uma Aldeia mãe. Assim, em parte, a identificação de uma aldeia 

antiga na qual existe um vënh kej si (cemitério antigo) possibilitou à Aldeia Topë pën 

adquirir uma importante posição perante as demais aldeias da região da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. Da mesma forma, esta última terminou por se constituir 

enquanto uma Aldeia Grande (ëmã mág) na qual é possível viver de acordo com as 

concepções tradicionais evocando os traços das metades clânicas, do cunhadio e da 

uxirolocalidade. Constituindo assim, uma territorialidade Kaingang, na qual são 

acionados elementos escatológicos, anímicos, ambiências e sociocosmológicos do 

perspectivismo cosmográfico Kaingang. 

Quanto ao conflito propriamente dito, este encontra-se, de certo modo, em 

relativo stand by, com ambas as partes e agentes envolvidos com suas próprias 

atividades, demarcando um relativo esfriamento do conflito e da beligerância inicial, 

marcado pelo acirramento de posições (preponderantes até meados de 2009). Entre 2011 

e 2012, ocorreram apenas eventos de caráter mais administrativo. Um primeiro deles, 

em janeiro de 2011, foi o envio, pela administração do parque de um ofício à FUNAI 

(ver Anexo Q) solicitando informações sobre o GT por ele constituído e os convidando 

a participar da próxima reunião do conselho (o que, aliás, aponta para um 

desconhecimento mútuo acerca do que ambos vem fazendo em relação à presença 

Kaingang no morro). Já em abril de 2011 se deu a publicação, pela FUNAI, da portaria 

nº 581 que constituiu o Grupo Técnico (ver Anexo R) encarregado da "realização de 

estudos complementares de natureza etno-histórica, antropológica e ambiental‖. Além 

disso, em 2012 é publicada mais uma decisão judicial de terceira instância dando ganho 
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de causa à Prefeitura. Contudo, como esta ainda não é a definitiva, e o processo 

continua em andamento no STJ.  Como reação a esta decisão, a FUNAI envia então 

Carta (ver Anexo S) à prefeitura informando que o ―relatório de fundamentação‖ já foi 

entregue e está sendo analisado pela Coordenação Geral de Identificação e Delimitação 

CGID/FUNAI em Brasília e, que o próximo passo será a constituição de um ―GT de 

Identificação e Delimitação da área‖. 

Paralelamente, um evento indireto, mas relacionado ao Morro do Osso, ocorre, 

neste mesmo ano, no final de agosto, a aprovação e publicação do Sistema Municipal de 

Unidades de Conservação (SMUC)
188

. Além disso, os responsáveis pelo PNMO, a partir 

de recursos recebidos via compensação ambiental, organizam o "Curso de Conservação 

da Natureza e Manejo de Espécies Exóticas‖ para gestores municipais abrindo vagas 

também para os integrantes do Conselho Consultivo do Parque. 

 Mas uma outra evidência deste "esfriamento" do conflito pode ser vista a partir 

da cobertura midiática relacionada ao tema. Ao menos pelo que pude levantar, após a 

publicação da reportagem do Correio do Povo sobre o III Encontro de Kujá, apenas uma 

pequena nota saiu no jornal Zero Hora no dia 10 de dezembro deste mesmo ano 

comentando uma decisão da justiça em favor da Prefeitura (ver figura 51). 
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 Lei complementar n° 679, de 26 de agosto de 2011. 
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Figura 51: Nota no jornal Zero Hora, publicada em 10/12/2011. 

 
Fonte: Zero Hora (10/12/2011). 

 

Ainda que possa ter havido alguma outra reportagem sobre o conflito em torno 

do Morro do Osso a qual não tive acesso, pelo que venho acompanhando, certamente 

nenhuma matéria de maior fôlego ou que tivesse grande repercussão foi publicada. 

Assim, o fato de, a partir daí, não ser mais vinculada nenhuma notícia indica uma certa 

estabilidade na disputa aqui em questão, sem maiores eventos expressivos, 

dramatizações e fatos relevantes que, ao menos do ponto de vista da grande mídia, 

merecesse ser repercutida. Porém, tal quadro não deve enganar o leitor, afinal, como 

alerta Little (2006, p.92), "um conflito pode vacilar durante anos entre os estágios 

latente e manifesto: pode haver momentos do conflito ficar muito 'quente' e depois 

perder sua visibilidade, para posteriormente 'esquentar' de novo", ou seja, nada garante 

que, amanhã ou depois, reacendam-se antigas querelas, novas rusgas venham a ser 

geradas, reacendendo as chamas do conflito em torno deste território chamado Morro do 

Osso. 
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8 Considerações finais
189

 

 

Ao final deste percurso monográfico, confesso que não foi fácil estar num lugar 

da disputa marcado pelo ―entre‖. Pude participar de diversas situações, escutar muitas 

versões, narrativas, histórias e ler muitas coisas de diferentes fontes, linguagens e 

mídias sobre o conflito aqui em questão. Foram muitos os argumentos provindos dos 

múltiplos e distintos agentes envolvidos, os quais mobilizaram seus mais variados 

pontos de vistas, poderes e capitais simbólicos. Todavia, tal qual estes diferentes 

―modos de olhar‖, o presente trabalho também reflete um determinado ponto de vista. 

Retomando a ideia do bricoleur de Lévi-Strauss, trata-se de uma colcha de retalhos que, 

obviamente, poderia ter sido tecida de inúmeras outras maneiras. O que está no papel 

agora é apenas uma configuração possível, engendrada ao longo de alguns anos de 

vivências e que se materializam aqui na forma de uma dissertação de mestrado. Mas 

friso que diversas outras formas de contar e avaliar o conflito seriam possíveis. 

Obviamente, para mim a ciência não é neutra (por mais que muitos se esforcem 

em dizer que seja) e o pesquisador nem de longe ocupa a posição de "semi-deus" 

imparcial pairando acima da realidade social. Todo pesquisador, assim como qualquer 

outra pessoa, tem um posicionamento ideológico e político, apesar de, muitas vezes, não 

o expressar consciente e abertamente. Tal viés se inicia com a própria escolha do ―que‖ 

e de ―como‖ investigar determinado tema, visto que tais opções já constituem escolhas 

políticas. A opção por uma etnografia multissituada expressa aqui esta condição, na 

medida em que me levou a buscar estar ―entre‖ os agentes em disputa. Digo isso num 

duplo sentido: tanto de estar entre eles nos seus ambientes cotidianos, mas também, de 

transitar entre eles, não fechando o foco em determinado grupo, ambiente ou ponto de 

vista, mas sim abrindo a perspectiva para a relação com as alteridades em confronto. Ou 

seja, o foco está no conflito em si, aqui tomado como objeto de pesquisa e que abarca os 

diversos agentes sociais envolvidos. Mas obviamente, como se tratam de grupos sociais 

cujas relações se dão de modo assimétrico, meu olhar e minha escrita também não 

deixaram de ser afetada por esta condição. 
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 Neste último capítulo, as palavras que estão em itálico (salvo as em idioma Kaingang) são conceitos 

trabalhados ao longo do texto, principalmente, no terceiro capítulo. 



282 

 

Fazendo uma analogia entre estabelecidos e outsiders (ELIAS; SCOTSON, 

2000), procurei mostrar que no caso estudado as posições de poder variam no decorrer 

do processo histórico e, em algumas situações factuais, também dependem do polo-

quartel em que se estiver. Vimos que na década de 1970 havia uma disputa envolvendo 

distintos planos de desenvolvimento urbanístico para o Morro do Osso, nos quais 

diferentes modos de apropriação e uso estavam conflitando para se estabelecer sobre 

este território: converter este numa imensa pedreira ou num loteamento imobiliário ou, 

em contraposição, num parque natural. Era o futuro paisagístico daquele território que 

estava em jogo. De um lado, uma já estabelecida frente de avanço especulativo e, de 

outro, grupos ambientalistas, outsiders daquele tempo.  

Já na década de 80, o movimento ambientalista em torno da defesa do morro 

alcança maior expressão, passando a ganhar uma visibilidade positiva frente à opinião 

pública da cidade. Processo este que foi se consolidando na década seguinte, quando, 

em decorrência de um processo histórico mais amplo de ambientalização das lutas 

sociais e institucionalização da questão ambiental por meio de sua incorporação pelo 

Estado brasileiro, a defesa do meio ambiente passou a ter maior relevância nas arenas 

públicas, alcançando inclusive um relativo apoio (ainda que pontual) da mídia 

corporativa local. 

No caso particular do Morro do Osso, com a ambientalização do debate sobre a 

remoção da Vila Cai-Cai e em virtude da decisiva entrada em cena da Prefeitura 

Municipal como agente a garantir sua delimitação, tem-se como resultado a criação do 

PNMO e, com ele, uma paulatina inversão de posições. Desde então a perspectiva 

preservacionista vigorou e os até então outsiders (ambientalistas) passaram, com a 

progressiva institucionalização do parque natural, a posição de relativos estabelecidos 

(visto que a insegurança legal da área demarcada e a ação da especulação imobiliária na 

região do entorno permanecem como elementos de forte pressão sobre o parque). 

Decididamente, acredito que esse processo colaborou para a maior integridade 

ambiental desta área verde na cidade, sendo, justamente, parte das razões que 

culminaram, em meados da primeira década do séc. XXI, na possibilidade de 

reconhecimento daquele território enquanto terra ancestral e tradicional (Ga si) por 

parte dos Kaingang e, portanto, onde poderiam viver de acordo com seus preceitos 

sociocosmológicos. De todo modo, na última década estes últimos passaram da 
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condição de ―invisíveis‖ para entrarem em cena agora como novos outsiders, processo 

este que marca a conjuntura de uma nova disputa pelo Morro do Osso, agora  

extremamente ambientalizada, configurando assim um conflito socioambiental 

territorial que já dura mais de 8 anos.  

Nesta configuração mais recente, estão em disputa pelo Morro do Osso, de um 

lado, as ações e os discursos dos Kaingang e seus aliados, de outro, a movimentação em 

prol do PNMO e, de outros ainda (que aqui não foram analisados), setores econômicos 

com algum interesse na área, mas que, por conta do contexto político atual, tem 

permanecido silencioso nos últimos anos. No entanto, notasse claramente que, apesar da 

polaridade na disputa pelo domínio do território, os dois primeiros contendores possuem 

em comum uma retórica altamente ambientalizada de conservação da área, de 

preservação e uso sustentável. Além disso, é importante ressaltar que, do lado dos 

defensores do PNMO, há dois grupos que se orientam por motivações diferentes: de um 

lado, ambientalistas e funcionários da prefeitura sensíveis à proteção do parque por 

razões ecológicas e, de outro, políticos profissionais, burocratas e, sobretudo, como se 

viu ao longo da dissertação, moradores do condomínio Sétimo Céu. 

Mas, se ambos os polos principais da disputa têm como discurso ―proteger‖ o 

Morro do Osso, por que então não se configura uma aproximação, um diálogo, alguma 

ação conjunta? Tendo esta última como uma de minhas inquietudes de investigação e 

atrás de respostas, cabia então compartilhá-la. Uma resposta que me foi dada por um 

ecólogo - pesquisador e professor do departamento de ecologia da UFRGS - foi bastante 

significativa e simbólica, me mobilizando a quebrar o protocolo e trazê-la aqui, em 

minhas considerações finais. Ao perguntar a ele: ―tá, mas, se o discurso indígena é de 

conservação e o dos ambientalistas e biólogos também é, então porque teriam 

dificuldades de dialogarem e trabalharem em conjunto?‖. Para o meu espanto, esse 

professor, de imediato me respondeu:  

Ora mas isso é muito fácil, é muito simples! Particularmente do ponto de 

vista de biólogos, da trajetória de formação, os biólogos não gostam de gente. 

Então, territórios ocupados, seja por colonos, seja por índios, seja por não sei 

quem... áreas urbanas, não são vistos como áreas de atuação dos biólogos. 

Porque historicamente a gente quer ou tá no mato ou tá no laboratório, dois 

lugares estéreis, com menos gente possível, ou seja, a gente não lida muito 

bem com a complexidade humana, e isso tá mudando aos poucos. E eu 

imagino que cada vez mais já tem biólogos trabalhando como biólogos no 

PGDR, por exemplo. E isso tem desde quando? Seis ou sete anos. Mas agora 

já tem biólogos estabelecidos, mas essa é uma trajetória que tem exemplos 

mínimos, e é um movimento recente, que começa a trabalhar em 
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territórios ocupados, a gente tá começando a aprender a lidar com gente. 

Até lidar com gente com a complexidade que é o índio tem mais um bom 

caminho pela frente. [ai retruco: então é da própria formação desses 

biólogos e desses ambientalistas?] De interesse também, mas principalmente 

de formação. [...] é uma perspectiva muito nova, muito nova mesmo! E ela é 

um reflexo histórico, mas agora não sobrou mais nada, a gente tem que 

trabalhar onde tem gente, se o conflito é gerado com gente, é com gente 

que a gente tem que trabalhar agora.( Ecólogo, pesquisador e professor do 

departamento de ecologia da UFRGS). 

 

A fala deste especialista reflete bem que: o que está em jogo não é o fim, mas os 

―meios‖, ou seja, as lógicas que movimentam as ações ou a ausência delas. O exemplo 

do cipó é emblemático para analisarmos as posições antagônicas. Para os Kaingang o 

manejo sobre algumas espécies de cipós (lianas) é benéfico para a vitalidade e a saúde 

do mato (o que um ecólogo talvez qualificasse como "regeneração florestal 

estruturalmente funcional"). Segundo os Kaingang, o cipó em algumas condições acaba 

sufocando o mato, ou seja, se sobrepõe as outras sinúsias florestais prejudicando o 

desenvolvimento pleno destas. Já para alguns ambientalistas e para os administradores 

do parque, os ambientes florestais não devem ser manejados, permanecendo intocados e 

deixando o ―ambiente natural‖ se desenvolver por si próprio - como se apregoa na lei 

referente às unidades de conservação de proteção integral.  

Esse choque de matrizes cognitivas expressas em habitus distintos e que têm 

íntima relação com a existência de distintas ontologias que por sua vez informam como 

nos relacionamos com o universo que nos cerca, acabam, muitas vezes, por se guiar a 

partir de variadas motivações as quais não podem ser reduzidas a razões objetivas ou a 

um "interesse" racional. É justamente esta distância cosmológica, de compreensão de 

mundo, que leva aquilo que, à primeira vista, pareceria comum a ambos os lados 

(proteger o Morro do Osso) a se revelar distinto e acabar se expressando na forma de 

uma relação conflituosa, marcada pela discrepância entre as partes envolvidas. Fato este 

que, por sua vez, conduz a posições carregadas de preconceitos e intolerâncias as quais, 

como se viu aqui, não surgem do nada, pois foram sendo historicamente construídas e 

se consolidando.  

Deste modo, no caso aqui em questão configurou-se um quadro polarizado e 

deveras adialógico. Claro que muito disso se deve à judicialização do litígio entre os 

Kaingang e a Prefeitura, o que colaborou para levar o conflito para a dimensão formal, 

abstrata e fria dos tribunais. Da mesma forma, a conjuntura instalada desde 2004, de 
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forte atrito (por vezes truculento), não permitiu o estabelecimento de arenas públicas de 

negociação, mesmo que sendo de caráter assimétrico. Resulta disso uma espécie de 

surdez coletiva, que esvazia qualquer possível discussão mediada do conflito visando 

produzir acordos mínimos entre as partes.  

Assim sendo, até o presente momento não se verificam muitas alternativas nos 

discursos sobre o destino do Morro do Osso, enfraquecendo a possibilidade de geração 

de um ambiente de cooperação (ainda que conflituoso) em torno de um mesmo objetivo. 

Para ambos os lados se trata de reafirmar sua própria territorialidade em detrimento do 

outro, isto, claro, sempre lembrando que um destes lados, como ficou evidente ao longo 

do texto, tenha mais condições e recursos de levar a cabo tal reafirmação.  

Devido à manutenção da lógica de ganhadores e perdedores, do ou isto ou 

aquilo, na qual apenas um ou outro pode prevalecer, e a esta situação de irresolução do 

conflito (que vai se arrastando no tempo, na burocracia estatal, nos tribunais e nas 

gavetas departamentais da Funai), ambos os lados disputantes saem prejudicados: tanto 

os agentes públicos a cargo da regularização do PNMO não dão cabo de buscar  ações 

de desapropriação, regularização fundiária e maiores investimentos em infraestrutura 

tendo em vista a possibilidade de ―perderem‖ a área para os Kaingang; quanto os 

Kaingang também não conseguem acesso  pleno às políticas públicas que tem direito e a 

estruturas básicas (como saneamento, energia, água, escola etc.) que teria que ser 

realizada para que possam lá viver com maior qualidade de vida. Da mesma forma, se 

parte da área do parque permanece numa situação jurídica precária e indefinida, o que 

deixa em aberto ações do setor imobiliário e outros interesses econômicos, por exemplo, 

também a Ëmã Tupë pën continua numa situação de ―irregularidade‖, contribuindo para 

aumentar a condição de vulnerabilidade social em que se encontram os Kaingang. Mas, 

é preciso dizer, há um elemento que está em via de recolocar em pauta o destino do 

Morro do Osso e, assim, fazer os agentes novamente se movimentarem.  Além da 

consolidação da judicialização do conflito, também é contemporâneo a instalação do 

Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração de relatórios técnicos a respeito da 

territorialidade Kaingang no Morro do Osso, o que faz do momento uma circunstância 

de aguardo e espera acerca do resultado perito intermediado pela Funai.   

De todo modo, atualmente o conflito, mesmo que frio e latente (mas prestes a 

―esquentar‖) encontra-se num estágio de grande indecisão do que irá acontecer, no qual 
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o quadro que se observa é de ―cada macaco no seu galho‖. Situação que lembra a 

posição ocupada pelo único bugio que restou no Morro do Osso - um macho alfa -, o 

qual não permitiria a sobreposição de outro macho ao seu domínio territorial. Assim, 

permanece até hoje a conformação: de um lado (à leste) localiza-se a sede 

administrativa do Parque Natural Morro do Osso e seus funcionários; do lado oposto (à 

oeste) a aldeia Tupë pën onde vivem os Kaingang. Ambos, recolhidos aos seus 

respectivos ―quarteis‖, têm evitado se relacionar, se encontrar ou trocar, pois mesmo 

encontros ocasionais são vistos como podendo acarretar algum tipo de constrangimento 

e confronto. 

Bom, por fim, a grande questão que se coloca é: o que será do Morro do Osso 

num futuro próximo ou mesmo distante? Se permanecer o mesmo quadro atual (ganhar-

perder), ou teremos como vencedor o PNMO que, deste modo, continuaria seu processo 

de institucionalização, retomando a luta pelas desapropriações a serem efetuadas para 

garantir a propriedade do morro enquanto área pública; ou, no caso contrário, serão os 

Kaingang os ganhadores, que assim acabariam por legitimar sua territorialidade na Ëmã 

mág, garantindo, para suas gerações futuras, continuar sua resistência e existência neste 

mesmo território. Neste último caso, como se trata da demarcação de uma TI (via Art. 

231 da constituição federal), o Morro do Osso passaria e ser de propriedade da União e 

de usufruto indígena. Mas, e se, em algum momento, ambas as possibilidades fossem 

cogitadas como possíveis e factíveis pelos contendores? Voltarei a este ponto mais 

adiante. Porém, gostaria antes de salientar aqui o alinhamento de poderes e forças 

contrárias a permanência indígena no Morro do Osso, fortemente midiatizadas, diga-se 

de passagem. Notasse que o Morro do Osso é visto como um ―filho único‖, pois se trata, 

até o presente momento, do único morro que detém uma unidade de conservação na 

capital. De tal modo, ele representa um símbolo para alguns, principalmente para os 

antigos pioneiros do movimento de luta pelo morro. Histórico de luta este que, de certa 

maneira, como visto no Cap. 4, do lado dos ambientalistas motiva a relativa 

desconfiança e indisposição para o diálogo com os Kaingang, visto que, do ponto de 

vista dos primeiros, entregar parte do território duramente ―conquistado‖ é visto como 

uma "perda", capitulação e rendição ao inimigo. 

Mas, e aí está um ponto fundamental e que, via de regra, fica oculto, 

engenhosamente todo o histórico desta aguerrida luta ambientalista e a retórica da 
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preservação do meio ambiente acabaram sendo incorporados e acionados pelas elites 

estabelecidas, no caso, principalmente os moradores de ―classe alta‖, habitantes dos 

condomínios dos arredores e casarões do Sétimo Céu. Estes, através dos mais diversos 

meios e mecanismos de articulação e influência junto às esferas política, institucional e 

midiática, acabaram entrando no debate com vistas a defender seus próprios interesses. 

Estes, contudo, se a primeira vista se referem à ideia de garantir ―proteção integral‖ do 

parque (o que os colocaria do lado dos ambientalistas), ocultam por trás desta 

justificação outros desejos não tão nobres como: por um lado, garantir que o Morro do 

Osso, que está ao lado do condomínio, volte a ser seu quintal público, um paraíso 

natural livre dos Kaingang, estigmatizados que são como pessoas "perigosas", que 

trazem "sujeira" e insegurança aos moradores de bem das mansões e dos condomínios; 

por outro, manter valorizados economicamente seus próprios terrenos e edificações, 

visto que o simples fato de haver uma aldeia indígena ao lado de suas casas desvaloriza 

seu patrimônio privado. 

Já sobre a perspectiva da conservação ambiental em Porto Alegre, no que tange 

ao Morro do Osso, cabe notar seu atual ―ilhamento‖. Em decorrência da atuação da 

especulação imobiliária efetuada ao redor do parque configura, na perspectiva da 

biologia da conservação, o morro estar ―morrendo para dentro‖, como dizem os 

especialistas desta disciplina, pois sua conectividade (seus corredores ecológicos) tem 

sido extirpada pela crescente urbanização do entorno. No morro hoje o que se tem de 

fato em ação é um processo que Kent Redford (1992)
190

 chamou de ―empty forest‖ ou 

floresta vazia: um lugar esteticamente interessante, com uma paisagem florestal bonita e 

agradável, uma relativa quantidade de árvores e outras plantas, mas ―sem bichos‖, ou 

seja, sem uma fauna expressiva - funcional nas interações ecológicas - capaz de 

dinamizar as cadeias tróficas ali presentes. Situação esta que, como visto no Cap. 2 

(item 2.3), fica evidente, tendo em vista a presença de apenas cinco espécies de 

mamíferos (gambá, morcego, preá, ouriço e um bugio-ruivo). O mesmo pode ser dito 

sobre o fato do principal corredor ecológico do parque ter sido ―cortado‖, em detrimento 

da implantação de um empreendimento privado, deixando o parque ―desconectado‖ e 

quase que totalmente isolado de outros fragmentos florestais, agravando ainda mais a 

perspectiva de conservação do Morro do Osso.  
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 ―The Empty Forest‖ - publicado em 1992, no volume 42 da revista BioScience. 
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Já sobre a posição anti-presença indígena no Morro do Osso, é nítido o grande 

poder aglutinado no ―lado oposto‖ ao reconhecimento e permanência Kaingang, 

situação esta fortemente influenciada pelo alto capital acumulado pelos moradores do 

Sétimo Céu, área altamente valorizada pela especulação imobiliária.  A começar pelo 

fato destes contarem com o apoio da mídia corporativista (que inclui, aliás, a principal 

rede de comunicação do sul do Brasil) que, como visto no tópico sobre o papel da mídia 

no processo de criminalização dos Kaingang, noticia tendenciosamente os fatos a fim de 

beneficiar a parte com a qual está comprometida. No momento em que a ―favela 

indígena‖ é uma ameaça ao meio ambiente, mas os condomínios e mansões de luxo que 

se implantaram nas encostas do morro (o que nitidamente pode ser visto em uma rápida 

olhada no ―Google Earth‖) não o são; assim fica evidente que existe uma lógica 

estabelecida da vocação e ocupação daquele espaço na cidade voltada para a 

acumulação de capital e, consequentemente, para a expropriação e violência sobre quem 

estiver no caminho daqueles que levam adiante tal processo.  

Deste modo, percebe-se que o ―lado‖ da oposição à ocupação Kaingang, 

capitaneado política e administrativamente pela prefeitura municipal de Porto Alegre 

também conta com a adesão de uma gama de organizações, empreendimentos e demais 

agentes que, através de seu poder acumulado nas mais distintas instâncias da estrutura 

social e suas formas de controle (como, por exemplo, o acesso à ―informação‖), atacam 

paulatinamente seus ―oponentes‖, no caso, os Kaingang e aqueles que se somam a luta 

indígena. É exemplo emblemático disso o caso da arena midiática, a qual, como visto no 

item 7.5 e em outros trabalhos que se debruçaram sobre o assunto
191

, destoa 

assimetricamente em favor da expulsão dos Kaingang, os quais detêm pouco poder para 

visibilizar, comunicar e debater suas versões junto à sociedade envolvente.  

 Todas essas situações podem tanto ser lidas a partir de uma crítica à dinâmica da 

sociedade ocidental euroreferenciada, que segue na direção de um etnocídio dos 

diferentes (seja ele físico, simbólico ou cultural), como podem se configurar como 

sinais de um processo de crise dessa mesma sociedade.  

Como demonstrado, até o presente momento percebe-se um quadro adialógico 

entre as partes concorrentes, não sendo visualizado um espaço-meio de conciliação das 

distintas territorialidades. A existência de uma lógica de ―ganhador-perdedor‖ para o 
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 Ver KLEIN, 2006; RUAS, 2007; PEREIRA, 2009, 2010. 
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desfecho do conflito tem castrado outras possibilidades, se não de solução ao menos de 

reencaminhamento da discussão, como, por exemplo, seria o caso de uma desafetação 

da UC para uma categoria de uso sustentável (o que permitiria maior flexibilidade, sem 

às amarras jurídicas que cercam UCs de proteção integral); ou, ainda, a proposição de 

criação de um mosaico de áreas protegidas, o que poderia fazer com que Terra Indígena 

e Unidade de Conservação co-existissem de modo a se complementarem uma a outra. 

Quem sabe com isso, aprendendo com o conflito deflagrado em torno do Morro 

do Osso, não se estaria apontando para a revitalização daquele caráter de vanguarda que 

marcou a luta ambientalista no Rio Grande do Sul nos anos 1970/80/90? Tal como a 30 

anos pareceria impensável à sociedade que se criasse uma unidade de conservação no 

coração de uma cidade como Porto Alegre, o mesmo ocorre agora em relação ao futuro 

do Morro do Osso. Afinal, UCs não surgiram do nada, pelo contrário, precisaram ser 

inventadas e socialmente conquistadas enquanto tais. Talvez daí, do redirecionamento 

das energias gastas num extenuante e intransigente confronto, se poderia seguir na 

direção de propor algo novo, tal como foi o caso da invenção, pelos seringueiros e 

ambientalistas no Acre, das chamadas Reservas Extrativistas no início dos anos 1990. 

Será que não temos a capacidade de pensar em uma saída que aproximasse os interesses 

em jogo (nem todos, obviamente, pois o preconceito em relação aos indígenas e o 

descaso com a preservação ambiental seguirão ainda por muito tempo), contemplando 

ganhos para ambos, UC e TI, dois tipos de Áreas Protegidas que hoje representam a 

confrontação e a resistência às investidas do grande capital financeiro e industrial? 

De todo modo, fica a questão: qual será o fato que reacenderá as discussões, com 

maior intensidade, sobre o conflito pelo Morro do Osso? Sem uma resposta, finalizo 

este trabalho dissertativo, que acaba por aqui, mas a história continua 
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ANEXO A - Relatório técnico de denúncia, de um desmatamento na encosta leste do 

Morro do Osso, encaminhado ao Ministério Público Federal pelos Kaingang. 

 

 

Porto Alegre, 14 de abril de 2009. 

 

Relatório Técnico relativo a um desmatamento em área florestal nos arredores do 

Parque Natural do Morro do Osso - uma área em litígio judicial – devido a atual 

sobreposição de uma Unidade de Conservação municipal e a presença indígena da 

etnia Kaingang. 

 

Ao Ministério Público Federal: 

Este documento trata-se de um relatório técnico ambiental e antropológico 

preliminar relacionado a denuncia de desmatamento que viemos per meio deste 

comunicar ao Ministério Público Federal.  

Sabe-se que o Parque Natural do Morro do Osso é uma área em litígio judicial 

no que se refere a sobreposição de uma Unidade de Conservação municipal e a presença 

indígena da etnia Kaingang e portanto esta condicionada a restrições de uso. Com isso 

pedimos providencias desta instituição para averiguar o que segue: 

Na qualidade de pesquisadores, o antropólogo Alexandre Magno de Aquino e o 

biólogo Guilherme Fuhr, foram solicitados pela comunidade Kaingang, por meio da 

liderança Francisco Rokã dos Santos, para realizar registros e relatório visando à 

elaboração do presente documento de denúncia sobre desmatamento ocorrido na área 

em litígio. Esta área está localizada na franja da encosta leste que é utilizada como área 

de coleta para a confecção de artesanato visando à subsistência das trinta e seis famílias 

Kaingang que atualmente ocupam de forma tradicional, isto é, em uma aldeia, 

localizada no Sétimo Céu.  

Segundo as observações técnicas, em saída de campo realizada no dia 18 de 

março de 2009, pode-se constatar que a área citada tem marcas no solo que atestam o 

acesso de tratores e retroescavadeiras. Verificou-se a abertura de caminhos que excedem 

três metros de largura e clareiras com um diâmetro aproximado de 30 e 40 metros, em 

uma área de aproximadamente 9 hectares. Foi constatada remoção da lenha cortada e 

amontoamento de ramos de menor diâmetro (copas das árvores e galharias) nas bordas 

das clareiras – depositadas sobre a vegetação remanescente. De acordo com os 
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indígenas este desmatamento ocorreu em dezembro do ano de 2008, o que procede com 

as observações do biólogo acerca da regeneração da vegetação. 

Sabe-se que a administração do Parque informou por meio do Auto de Infração 

(AI) n° 122027, de 12 de fevereiro de 2009 que este desmatamento ocorreu sem 

autorização da SMAM e atingiu áreas alagadas, APPs de cursos d'água, com corte raso 

de vegetação característica de Mata Atlântica, secundária, em estágio  iniciais e médio 

de regeneração. O Auto de Infração enquadrou o desmatamento na lei 65/1981, 

regulamentada pelo decreto 9.605/1998, art. 38 a 40 (municipais), tendo autuado 

―Evergreen Empreendimentos Imobiliários LTDA‖, por ―corte raso da vegetação em 

corredor ecológico de unidade de conservação – Parque Natural Morro do Osso em área 

de aproximadamente 5.500 m², sendo parte da mesma área de preservação permanente, 

segundo o código florestal‖. Esse AI gerou o processo administrativo n° 

001.010742.09.3.  

Foi constatado pela administração do Parque o corte raso das seguintes espécies 

arbóreas: Sebastiania sp. (branquilho), Casearia sylvestris (chá-de-bugre), Allophylus 

edulis (chau-chau), Alchornea triplinervia (tanheiro), Hirtella heblecada (cinzeiro), 

Sorocea bonplandii (cincho), Lithraea brasilienis (arueira-braba), Myrsine umbellata 

(capororoca), Gochnatia polymorpha (Cambará), Trema micrantha (grandiúva), 

Erythroxylum argentinum (cocão), Schinus terebinthifolius (aroeira-mansa), Cecropia 

catarinensis (embaúba). E pela medida dos tocos, pode-se avaliar que os diâmetros 

(DAP) eram, em sua maioria de 5 a 20 cm, sendo que os maiores, atingindo até 30 a 40 

cm. 

De fato, os caminhos abertos interconectam as clareiras em meio à vegetação 

nativa, possivelmente relacionada à especulação imobiliária constantemente observada 

na região desse corredor ecológico. Ali, na encosta leste, encontra-se um importante 

remanescente de Mata Atlântica, com característica de mata higrófila, onde se 

encontram nascentes e um banhado com vegetação em regeneração semelhante àquela 

descrita no Plano de Manejo do Parque Natural do Morro do Osso pelo prof. Dr. Paulo 

Brack (Departamento de Botânica/UFRGS) para a encosta sul do Morro. De acordo 

com o Plano de Manejo esta fitofisionomia vegetal é menos freqüente que as outras 

encontradas no Morro do Osso e corre maior risco devido a sua maior proximidade com 

áreas urbanas e a rápida expansão de ocupação por residências na base do morro. 
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 O avanço de condomínios e vilas é bastante conhecido pela população de Porto 

Alegre, o que é corroborado pelos altos valores de mercado, estimulados pela 

especulação imobiliária. A falta de vigilância do poder público sobre essas áreas facilita 

a prática ilegal desses empreendimentos, o que tensiona a conservação deste valioso 

remanescente florestal. A denúncia realizada pelo biólogo por telefone à SMAM gerou 

o protocolo nº 396/09 foi arquivada, com a justificativa de que a área não foi 

encontrada, o que demonstra a falta de eficácia na fiscalização pelo órgão competente. 

Certamente, tal mancha florestal, caracterizada como corredor ecológico, em 

meio urbano garante a qualidade de vida da população como um todo e, por isso, é 

fundamental para a manutenção do meio ambiente equilibrado. Principalmente, quando 

estamos diante da ameaça evidente à qualidade da água, do solo, do ar, devido ao 

aumento da poluição, de esgotos, edificações, trafego de veículos, urbanização, 

impermeabilização do solo, entre outros, os corredores relacionados ao Parque Natural 

do Morro do Osso tornam-se de vital importância para garantir o fluxo gênico das 

espécies que compõem a fauna e flora nativa dos morros de Porto Alegre (ver PDDUA). 

Esses atributos relacionados a esse ecossistema são serviços ecológicos 

prestados a população em geral e devem ser efetivamente encarado como patrimônio 

ambiental e cultural. Nesse sentido, os indígenas constituem um importante fator na 

conservação desse espaço, como atesta sua preocupação com o desmatamento citado. 

Entende-se, aqui, que as variedades de manejo empreendidos nessa mancha por essa 

população são de uso sustentável e possui valor único no que se refere à especificidade 

das práticas culturais e do patrimônio genético associado, como se depreende do 

conhecimento elaborado sobre o uso de espécies medicinais, do material utilizado na 

confecção de artesanato e na alimentação.  

Vejamos por exemplo o uso das espécies reconhecidas pelos índios durante o 

trabalho de campo, os quais constam no registro fílmico em anexo. Verificou-se a 

presença de palmeiras (utilizada na confecção de lanças de guerra), aroeiras (para dente 

e gengiva inflamados), cipós (guaimbé e olho-de-boi – para a alimentação e confecção 

de cestaria e colares), taquaras (utilizadas na fabricação de artesanatos), árvores 

frutíferas (alimentação e manufatura de colares), samambaias (uso medicinal – para o 

sistema urinário e tratamento pós parto), entre outras espécies relevantes para a 
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manutenção do habitat ecologicamente sadio dessa região e especialmente da 

comunidade indígena.   

Considera-se que, além das características inerentes a restrição de uso, 

qualificada nesse contexto pela sobreposição acima citada, o desmatamento se encontra 

nas imediações da área do Parque e, por isso, deve obedecer ao Plano de Manejo 

garantido pela Lei Federal n° 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC). 

 

Fonte: Acervo do pesquisador (Inquérito Civil Público nº 833.00056/2009 - Ministério Público Estadual). 
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ANEXO B - Primeiro Laudo Técnico da SMAM sobre o Morro do Osso (em 1988).  
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Fonte: Oliveira (2004).   
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ANEXO C - Parecer da Comissão de Entidades Comunitárias sobre o Morro do Osso 

(setembro de 1988).  
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Fonte: Oliveira (2004).   
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ANEXO D - Justificativa para criação de um ―Parque-Reserva Ecológica‖ no Morro do 

Osso, apresentada à Câmara de vereadores em 1990.  
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Fonte: Oliveira (2004). 
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ANEXO E - Lei Complementar N° 334/94, que cria o Parque Natural no Morro do 

Osso.  

 
Fonte: Oliveira (2004).    
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ANEXO F - Breve Histórico da Luta para a Criação e Institucionalização do Parque 

Natural.  
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Fonte: Oliveira (2004).   
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ANEXO G - Lista das plantas ameaçadas de extinção existentes no Morro do Osso. 

 

 
Fonte: Sestren-Bastos (2006). 
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ANEXO H - Projeto de Lei para nomear o Parque Natural (criado pela Lei 

Complementar N° 334/94) de Parque Natural do Morro do Osso. 
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Fonte: Acervo do PNMO. 
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ANEXO I - Lei Municipal N° 8155/98, que oficializa a denominação de Parque Natural 

Morro do Osso à ―Área Funcional de Parque Natural‖ criada pela Lei Complementar 

nº334/94. 

Fonte: Diário Oficial de Porto Alegre de 22 de maio de 1998, pág.2. 

  

 

 

Ato 8155 /1998 - Lei Municipal Data 12/05/1998 Ano 1998 

      
 

LEI Nº 

LEI Nº 8155 

Denomina Parque Natural Morro do Osso a Área Funcional de Parque Natural criada 

LEI Nº 

LEI Nº 8155 

Denomina Parque Natural Morro do Osso a Área Funcional de Parque Natural criada 

pela Lei Complementar nº 334, de 27 de dezembro de 1994.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte L ei: 

Art. 1º - Fica denominada Parque Natural Morro do Osso a Área F uncional do Parque 

Natural, criada pela Lei Complementar nº 334, de 27 de dezembro de 1994, destinada a 

implantação deste equipamento, conforme configurado na Planta anexa. 

Parágrafo único - As placas denominativas conterão os seguintes dize res: "Parque 

Natural Morro do Osso". 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 12 de maio de 1998.  

Raul Pont, 

Prefeito. 

Newton Burmeister, 

Secretário do Planejamento Municipal. 

Registre-se e publique-se. 

José Fortunati, 

Secretário do Governo Municipal. 
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ANEXO J - Ação de desapropriação de terras da Cúria Metropolitana para o Município 

de Porto Alegre (para a criação do Parque Natural).  

 
Fonte: Oliveira (2004).  
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ANEXO L - Decreto 15.300/06, que cria o Conselho Consultivo do Parque Natural 

Morro do Osso. 

 
       Fonte: Diário Oficial de Porto Alegre, 18 de setembro de 2006, pág. 4 (Edição 2865).   
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ANEXO M - Regime Interno do Conselho Consultivo do Parque Natural Morro do 

Osso. 
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Fonte: Sestren-Bastos (2006). 
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ANEXO N - Nota da comunidade Kaingang  Tupë pën do Morro do Osso para a 

opinião pública, 6 de junho de 2005. 

 

______________________________________________________________________ 

Nota Kaingang para a Opinião Pública  

 

Em defesa das famílias Kaingang e do meio ambiente, 

especialmente do futuro de nossas crianças! 
 

Com o pretexto de ―proteger o meio ambiente‖ querem nos tirar daqui à força. 

Foi isso que o Secretário Municipal do Meio Ambiente Beto Moesch veio fazer aqui na 

nossa comunidade, após ter comunicado sua intenção à Brigada Militar, que se negou a 

agir porque não tinha uma ordem judicial, conforme publicado pela imprensa no dia de 

hoje, 06 de junho.  

É uma vergonha o que se pensa e se faz contra nós indígenas, depois de tantos 

massacres, violências e mortes por mais de 500 anos. Pensávamos que o século 21 seria 

diferente conosco. Seria mais generoso, humano e fraterno. Que teríamos um espaço 

para viver. Que teríamos o aconchego, a proteção e o reconhecimento de que a natureza 

é nossa mãe, que acolhe e alimenta a todos, e não deve ser vista apenas como objeto de 

exploração, ou uma riqueza a ser reservada para a exploração futura, em nome de uma 

suposta proteção ambiental. ―É hoje que vou tirar essa bugrada daqui‖! 

Foi com essas palavras que o Secretário Municipal do Meio Ambiente nos tratou 

ao chegar aqui no sábado, dia 04 de junho. Para quem não sabe, por muito tempo, nos 

chamaram de bugre para dizer que somos bicho do mato, que somos animais, que dá 

para matar, eliminar. Mas nós não aceitamos isso. Exigimos respeito, e queremos que 

justiça seja feita contra toda discriminação e preconceito. E temos certeza que a 

população de Porto Alegre não pensa assim e tem esse respeito por nós. Para se livrar da 

besteira que cometeu o Secretário Moesch, agora, se faz de coitadinho, de vítima. A 

verdade é que ele apanhou das mulheres indígenas Kaingang da nossa aldeia, que foram 

defender o jovem Volmir e a mulher que ele agrediu, quando disse ―bugre não‖. É 

lamentável termos um Secretário Municipal do Meio Ambiente que desrespeita as 

pessoas e as culturas. Ele não foi educado para responder pelo cargo que ele representa.  

Como tudo aconteceu:  
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No sábado, 04 de junho, por volta das 16 horas o Secretário Municipal do Meio 

Ambiente de Porto Alegre Beto Moesch, compareceu no Morro do Osso, parecendo que 

estava embriagado e transtornado. Ele invadiu a comunidade indígena Kaingang do 

Morro do Osso e aos gritos dizia que agora ia mostrar como arrancar os barracos da 

bugrada do Morro do Osso.  

Logo que o Secretário Moesch chegou na comunidade indígena o jovem 

Kaingang Volmir foi procurar saber o que se estava acontecendo, uma vez que no local 

estavam ele, algumas crianças e mulheres que trabalhavam na confecção do artesanato. 

O Vice-Cacique não se encontrava no local porque conversava mais adiante, dentro do 

Parque, com algumas pessoas que diziam ser da Prefeitura de Porto Alegre e que 

haviam chegado momentos antes. Quando Volmir se aproximou do Secretario Moesch, 

que ele nem sabia de quem se tratava, este lhe falou ―que arrancaria, nem que fosse na 

marra, os barracos dos índios‖. Volmir disse que não estava entendendo, então o 

Secretário retrucou: ―E vou começar por aqui‖! Imediatamente agarrou uma cadeira que 

estava próxima e a arremessou contra Volmir, que conseguiu se livrar. Em seguida o 

Secretário empurrou com violência, jogando ao chão, uma indígena grávida de sete 

meses. Foi quando as seis mulheres da comunidade, que trabalhavam com artesanato, 

saíram em socorro daqueles que estavam sendo agredidos pelo Secretário Beto Moesch. 

Ele gritava ―vou arrancar esta bugrada daqui‖. As mulheres partiram para cima do 

agressor e deram-lhe arranhões e tapas na cara. Até aquele momento não sabiam que se 

tratava de um Secretario Municipal.  

Estes são os fatos verdadeiros e não aquilo que o Secretário anda dizendo nos 

jornais. Lamentavelmente uma autoridade municipal age em nome de uma prefeitura, 

em nome de um cargo público de maneira arbitrária, violenta, completamente 

desnorteada e com a aparência de estar embriagado. E para agravar a situação em um 

sábado à tarde, fora de expediente, sem autorização, sem ordem judicial, contra pessoas 

que apenas aguardam que os órgãos públicos federais cumpram com sua 

responsabilidade de criar o Grupo de Trabalho para identificação e delimitação da Terra 

Indígena Morro do Osso. Nós, da comunidade indígena, estamos indignados porque 

além de tudo o que relatamos, o Secretário Moesch nos ofendeu com expressões 

preconceituosas nos chamando de bugrada e disse nos jornais que somos um bando de 

bandidos. Nós exigimos respeito e queremos que nossos direitos sejam resguardados 



342 

 

conforme estabelece a Constituição Federal em seu Artigo 231, bem como o que 

estabelece a Convenção 169 da OIT - Organização Internacional do Trabalho quando 

trata dos Povos Indígenas.  

O Secretário de Meio Ambiente do Município de Porto Alegre Beto Moesch, 

através desta atitude irresponsável, insana, ilegal, arbitrária compromete o diálogo pela 

busca de solução para os problemas sociais e compromete, acima de tudo, a 

credibilidade das autoridades públicas, principalmente de Porto Alegre.  

Nós, através desta nota pública, denunciamos o Secretário Beto Moesch por 

agressão, invasão da comunidade e por preconceito contra os Povos Indígenas. Por isso, 

exigimos: - que seja aberta uma sindicância administrativa na Prefeitura de Porto Alegre 

para apurar as responsabilidades e punir os responsáveis pela ação arbitrária do 

Secretário de Meio Ambiente contra a comunidade indígena do Morro do Osso; - que 

seja aberto inquérito policial e que o Secretário seja processado por invasão da 

comunidade indígena, por agressão física e por crime de racismo; - que o Ministério 

Público Federal acione judicialmente o Secretário por calúnia e difamação, em função 

de seus pronunciamentos em jornais e na televisão, onde afirma que os índios 

acampados no Morro do Osso são bandidos e traficantes; - que a Funai crie 

imediatamente o grupo técnico para proceder aos estudos de identificação e delimitação 

da terra indígena Morro do Osso. 

 

Porto Alegre 06 de junho de 2005. 

Comunidade Indígena Kaingang do Morro do Osso. 

 

Fonte: Souza-Pradella e Saldanha, 2008 – Anexo 4. 
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ANEXO  O - Primeira página do edital 022/2009 - laudo antropológico - do Projeto 

914/BRA/4008 (FUNAI/UNESCO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Site da Funai, 2009. 
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ANEXO P - Primeira página do edital 022/2009 - laudo ambiental - do Projeto 

914/BRA/4008 (FUNAI/UNESCO). 

 
Fonte: Site da Funai, 2009.   
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ANEXO Q - Ofício do Conselho Consultivo do PNMO à Funai, 14 de janeiro de 2011.  

  
Fonte: Acervo do PNMO. 
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ANEXO R - Portaria da FUNAI  (N° 581) de 15 de Abril de 2011. 

 
Fonte: Diário Oficial da União (Seção 2, pág. 34) de 19 de Abril de 2011. 
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ANEXO S - Ofício da FUNAI dirigida ao Prefeito de Porto Alegre, de 29 de março de 

2012, tratando de esclarecimentos sobre o Morro do Osso. 

 
Fonte: Funai, 2012. 


