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“Querem transformar nossas terras em colônia”

Opê, início de setembro de 2013,
 reunião de lideranças kaingang,

 aldeia Tupen Pó, Morro do Osso 

A única preocupação daquela sociedade científica
 era o aperfeiçoamento das armas de guerra, 

consideradas como instrumentos de civilização.
 Era reunião de anjos exterminadores e, fora isto, as melhores pessoas do mundo.

Júlio Verne, Viagem ao Redor da Lua.

Durante todo esse período (anos 80 e 90), a pesquisa de campo teve um papel central na vida
acadêmica de Pozzobon, tendo optado, nesse caso, pela radicalidade da longa permanência
entre os Hupda e os Yuhupde. Sendo esses, caçadores e coletores, foi obrigado a se adaptar

a longas caminhadas pela floresta, sempre acompanhado de um rifle calibre 22. Essa
convivência forneceu-lhe, sem dúvida, um conhecimento profundo da vida e da filosofia

indígena, que passou a descrever e defender, tanto conceitual quanto politicamente.

Márcio Augusto Freitas de Meira, in Sociedade e Improviso
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Em memória aos kaingang Seu Augusto (falecido em 2014), 
Dona Laurinda (falecida em 2013) e Preto (falecido em 2012). 
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Resumo

Através da etnografia entre interlocutores da etnia kaingang, a tese trata das “lutas” destes em busca

de seus “direitos civis”. Esta problemática kaingang vem sendo percebida a partir de suas relações

conflitivas com um denominado “mundo dos brancos”. Este conflito é percebido desde o tempo de

fugas ancestrais em êxodo, até a contemporaneidade do atual “tempo das retomadas”. Os “brancos”,

“não-índios”,  ou  os  não-kaingang,  em  “idioma”  da  etnia,  os  fog,  vem  consolidando  sua

“civilização”  sobre  território  kaingang,  através  de  suas  “frentes  pioneiras”  de  “colonização”  e

“expansão”. Se percebeu estruturalmente uma presente colonialidade do poder nas redes de relações

entre os fog e os kaingang, que perspassaram tempo e espaço. Um processo inicial de acumulação

primitiva de capital,  o denominado “colonialismo”, sobre os povos indígenas e seus territórios,

passou a um “capitalismo”, de caráter “ordenador”, “progressivo” e “desenvolvimentista”, a partir

de uma metafísica fundada em uma economia da “posse”. Estes processos econômicos  fog vem

sendo aplicados num processo de conquista dos territórios ancestrais da etnia, o Planalto Meridional

Brasileiro. O outrora “mundo indígena kaingang”, o mundo dos “tronco-velhos”, de uma totalidade

de  densas  matas,  campos  e  afluentes  de  água  doce  em  abundância,  de  seres  e  coisas,  é

progressivamente ocupado pelo “mundo dos brancos”, infra-estrutural antrópico, da ordem cultural

da  “racionalidade”,  refletida  na  “materializada”  instrumentalidade  técnica  baseada  na

“funcionalidade” de “materiais” e recursos de uma dita “natureza”. Esta instrumentalidade gera um

mundo  de  destruição  ambiental,  somado  a  regimes  territoriais  de  “propriedades”  dos  fog,  que

restringem a livre circulação dos grupos comunitários kaingang por sobre suas terras até a busca por

um total confino destes últimos em “reduções” territoriais. A etnografia acompanhou a “luta pela

Terra”  dos  grupos  cosmopolíticos  da  etnia,  onde  agentes  kaingang  mantém um modo  de  vida

baseado em uma cosmologia de “pertença a Terra”,  em choque e conflitos com o “mundo dos

brancos” e seus agentes fog, que mantém um modo de vida baseado no individualismo, numa lógica

dita “racional”, de “mercado” e de “ciência” e “posse” da Terra. Esta “luta pela Terra kaingang”

hoje  está  colocada  em  reivindicações  territoriais  da  etnia,  através  de  “Territórios  Indígenas”

garantidos  pela  Constituição  Federal  (CF/88),  em  um  território  em  sua  quase  totalidade  hoje

ocupado pelos “empreendimentos” dos fog, “fazendas”, “granjas”, “lavouras de cultivo”, “moradas

dos brancos”, “rodovias”, “cidades”, “indústrias” e ou mesmo “parques” e demais “áreas públicas”.

Palavras chaves:   etnia  kaingang;  modo de  vida  kaingang;  “luta  pela  Terra”;  “direitos  civis”;
relações conflitivas; “civilização”; colonialidade do poder; reivindicações territoriais kaingang. 
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Abstract

Through Ethnography between interlocutors kaingang ethnicity, the thesis deals with the "struggles"

of those in the quest of their "civil rights". Kaingang this problem has been perceived from their

conflictual relations with a so-called "white world". This conflict is perceived since the time of

ancient  trails  in  exodus  until  nowadays  the  current  "time  of  the  land  retakes".  "Whites",

"non-Indians",  or  non-kaingang  in  "language"  of  ethnicity,  the  fóg,  has  been  consolidating  its

"civilization" on kaingang territory, through its "pioneer fronts" of "colonization" and "expansion".

It's been realized structurally a present coloniality of power in networks of relations between fóg

and kaingang that came throught time and space. An initial process of primitive accumulation of

capital,  the  so-called  "colonialism"  over  indigenous  peoples  and  their  territories  became  to  a

"capitalist" character "originator", "progressive" and "developmental", from a metaphysics founded

at a cost of "ownership". These fog economic processes has been applied to a conquest process of

the ancestral territories of ethnic, the Brazilian Southern Plateau. The once "kaingang indigenous

world", the world of "old trunk", a totality of dense forests, fields, and freshwater tributaries in

plenty, of beings and things, are gradually occupied by the "white world", infra-anthropic structural,

cultural order of "rationality", reflected in the "embodied" technical instrumentality based on the

"functionality"  of  "material"  and  features  a  so-called  "nature."  This  creates  a  world  of

environmental destruction, coupled with territorial regimes "properties" of the fóg, which restrict

the free movement of kaingang community groups over their lands to search for a total confine of

the  latter  in  territorial  "reductions".  Ethnography  accompanied  the  "struggle  for  land"  of

cosmopolitic ethnic groups, where kaingang agents maintains a way of life based on a universe of

"belonging  to  Land"  in  shock  and  conflicts  with  the  "white  world"  and  their  fóg  agents,  that

maintains  a  way of  life  based  on  individualism,  in  a  logic  that  dictates  it's  self  as  "rational",

"market" and "science" and "ownership" of the Earth. This "struggle for kaingang Land" today is

placed  on  territorial  claims  of  ethnicity,  through  "Indian  Territory"  guaranteed  by  the  Federal

Constitution (FC / 88), in a territory almost entirely occupied today by the "projects" of the fóg,

"farms","plantations","growing crops","white homes","highway","cities","industries "and or" parks

"and other" public areas".

Keywords:  kaingang ethnicity;  way of life; "struggle for land"; "civil rights";  conflictual 
relations; "civilization";  coloniality of power;  territorial claims kaingang.
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Introdução

Em nosso cotidiano dos noticiários e outros meios de comunicação, tornou-se em nossa era

bastante  comum ouvirmos  termos como “agenda global”,  “tratados  internacionais”,  “protocolos

internacionais”, bem como temos hoje mesmo uma espécie de “cúpula dos povos”. Estes termos

muitas vezes vêm acompanhados da temática do “direitos humanos universais”, bem como de uma

noção  de  “ecologia”  que  trate  de  questões  de  “meio  ambiente”  em  relação  à  proteção  da

denominada “natureza” enquanto uma espécie de “patrimônio da humanidade”. Também vemos, em

nossos  tempos  recentes,  a  produção  de  uma  gramática  da  “proteção  às  culturas  tradicionais”,

“proteção dos direitos dos povos” e mesmo a questão da proclamação dos direitos destes em relação

à  “autodeterminação”,  em  relação  à  afirmação  de  uma  determinação  política  própria  destas

comunidades  em  escolher  seus  modos  de  vida.  Elementos  como  estes  advém  de  um  mundo

contemporâneo “globalizado”.

Em particular  em relação  a  América  Latina,  mencionando  especialmente  o  Brasil,  para

evidenciar a importância destes elementos políticos cada vez mais nos dias de hoje, em particular

em relação  as  comunidades  tradicionais,  e  entre  estas  as  comunidades  “indígenas”1,  tivemos  a

tristeza  -  os  insurretos2 -  de  ainda  contemplar,  nos  últimos  anos,  cenas  de  povos  “indígenas”

considerados  “isolados”3,  ainda  hoje  em  meio  à  “selva  amazônica”  (PARELLADA,  2007),

(LOEBENS; NEVES, 2011), configurando a manutenção do regime de expansão da ordem cultural

dita “civilizada” por sobre as ainda regiões também consideradas aqui - como para os “brancos”

“civilizados”  -  de  “vida  selvagem”.  Também  nos  é  possível  contemplar,  mas  com  alegria,  a

1 Termos como “indígenas”, “civilização”, “barbárie”, “selvageria”, “humanidade”, “natureza”, “revoluções”,
“democracia”,  “direito”,  “colonização”,  “nação”,  entre  tantos  outros  utilizados  no  decorrer  do  texto,  são  usados
respectivamente na tese enquanto termos conceituais nativos do mundo dos “brancos”. Ou seja, é possível ultrapassar
mundos e sentidos com os termos, uma vez que informam e explicam, tanto relações internas às dinâmicas tanto de um
mundo de significados quanto enviados de e para outros mundos. Transpostas as barreiras alterificadoras, do próprio
mundo,  o  “mundo-civilizado”,  do  qual  a  antropologia  ainda  faz  mais  parte,  que  em  relação  aos  outros  mundos
etnografáveis,  os termos tornam-se conceitos antropologizáveis,  uma vez que são perceptíveis  enquanto construtos
definíveis em termos teóricos relativos aos meandros das estruturas e ou culturas. Mas ainda não temos grande número
de “antropologias nativas” não “euroreferentes civilizacionais” em suas bases mínimas que possam por fim trazer uma
visão desde outras perspectivas de mundo.
2 A atual “insurreição de minorias”, enquanto fenômeno social contemporâneo, se coaduna aos movimentos intelectuais
nas ciências humanas e como eles são vistos pelas perspectivas dos próprios cientistas. Segundo Portocarrero, em uma
abordagem  da  “filosofia,  história  e  sociologia  das  ciências”,  pensamentos  como  o  de  Foucault  representam  uma
“insurreição contra os poderes da “normalização””, visto assim sob a ótica da escolha de “delimitação dos objetos
tratados”, ainda pela autora, “[...] temas intencionalmente relacionados a pontos muito densos de relações de poder e de
produção de saber, como a doença, a criminalidade, a sexualidade, a loucura, o internamento” (1994, p.43). As questões
que permeam as problemáticas indígenas estão no cerne das discussões acerca dos processos de “normalização” social.
3 A partir de noções antropológicas de economia política, poderíamos considerar estes índios “bravos”, uma vez que
este isolamento não é geográfico, mas pode ser visto antes de tudo também enquanto isolamento intencional, em relação
de estar ainda se isolando e refratários a “civilização”.
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manutenção  e  crescimento  dos  níveis  populacionais  de  diversas  comunidades  tradicionais

“indígenas”, após um duro passado anterior de “caça aos índios bravios”, deflagrada oficialmente. 

Nesse contexto, podemos também visualizar hoje os kaingang e sua “luta pela Terra”, junto

a muitos outros grupos “indígenas”, na manutenção de suas práticas autóctones de vida, em meio

aos  elementos  das  matas  e  outras  formações  consideradas  “naturais”  ainda  remanescentes,  ao

contrário de  algumas  expectativas  “civilizadas” de depopulação e  consequente  desaparecimento

destes povos por conta dos pretensos efeitos “civilizatórios” por sobre estes e suas espacialidades

territoriais.

Mas  para  além  do  cotidiano  contemporâneo  de  noticiários,  temos,  em  continuidade  a

história,  ainda nos últimos anos até  o  tempo presente,  e lemos,  questões  sobre desrespeito  aos

direitos dos povos “indígenas”, e mesmo este desrespeito principalmente por parte de determinadas

agências de Estado, principalmente a partir de diretrizes de governos e seus agentes individualistas,

de políticas unilaterais anti-pluralistas, como a PEC-215. Temos ainda, e muito, os conflitos em

relação a  intrusão de territórios  de  comunidades  tradicionais  e,  ultimamente,  temos  notícias  de

“empreendimentos” que impactam os territórios destas comunidades, como a questão da construção

da Usina de Belo Monte em terras “indígenas” do Parque do Xingu, e até mesmo sabemos de casos

de  “biopirataria”4 envolvendo  elementos  dos  mundos  das  comunidades  tradicionais.  Estas

informações fazem parte do universo dessa pesquisa, sendo mote para a busca de dados quanto a

estes elementos junto especificamente entre os kaingang interlocutores.

A etnografia  em exercício  da  qual  trata  esta  tese  vem sendo  efetuada  junto  a  pessoas

kaingang  de  idades  variadas,  homens  e  mulheres,  em  grupos  comunitários  da  etnia  presentes

atualmente em localidades no Planalto Meridional, na região norte do Estado do Rio Grande do Sul,

na  região  dos  afluentes  do  Rio  Uruguai  e  na  região  da  cidade  de  Passo  Fundo,  e  na  região

compreendida geograficamente pela Bacia Hidrográfica do Lago Rio Guaíba (FREITAS, 2006), na

grande Porto Alegre,  cidade capital  deste Estado. O exercício etnográfico mantém-se para além

desta tese uma vez que terminar este estudo quer dizer começar outro, seja a perícia técnica, seja

talvez um novo projeto de medidas  compensatórias  por obras  estatais  de grandes  impactos em

territórios de comunidades tradicionais, seja uma nova consultoria ambiental - daquelas que parece,

muitas vezes, que irão aparecer de novo em sindicâncias e denúncias entre políticos e não no pregão

eletrônico  do  Estado  -,  ou  seja  pelas  minutas  técnicas  solicitadas  por  juízes  em processos  de

4 Pode-se citar exemplos como o de Manuel Gomes Kaxinawá, que fala sobre biopirataria, na entrevista disponível 
em: www.youtube.com/watch?v=gdLhKX4nOnE acesso em 05 de janeiro de 2015.
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reintegração de posse  onde os kaingang se fazem presentes com seus acampamentos.

Uma  grande  parte  destes  interlocutores  possui  acentuado  papel  em  suas  comunidades

enquanto  protagonistas  políticos  nas  relações  de  diversas  ordens  com  as  instituições  públicas

estatais e outras agências e instituições não-indígenas, bem como nas questões internas ao cotidiano

de vivência dos grupos comunitários e famílias da etnia. Vem sendo feito um exercício de campo

sistemático, baseado na visita aos espaços de vivências das comunidades das quais fazem parte os

interlocutores, e também em encontros marcados com estes em outros locais possíveis, em meio aos

trânsitos que fazem constantemente muitos destes. Efetua-se também o acompanhamento de uma

rotina de reuniões políticas e outros eventos relacionados a políticas territoriais e de outras ordens

relativas aos direitos das comunidades “indígenas” no Rio Grande do Sul, e que afetam diretamente

os interesses e projetos dos interlocutores.

A partir de uma etnografia entre wãre, expressão da etnia para a vida em acampamentos, em

“idioma”,  como  referem-se  a  sua  língua,  ou  acampamentos,  como  referem-se  em  português,

apresenta-se  dados  de  campo  centralizados  sobre  experiências  de  vida  de  interlocutores,  seus

parentes e afins, pertencentes a quatro grupos kaingang que vêm efetivando e se fazendo presentes

em acampamentos da etnia. São destes grupos que esta etnografia e reflexão etno-antropológica

propõe perceber mais detidamente algumas de suas vivências. 

Pela  etnografia  serão  abordados  dessa  forma  dados  etnológicos  correspondentes  mais

especificamente  às  presenças  contemporâneas  kaingang  na  região  denominada  pelos  kaingang

Gojkafantum (grande água),  ou Bacia do Lago Rio Guaíba para os  não-indígenas,  onde está  o

município de Porto Alegre, RS, (i) na localidade do Morro Santana, e no município de Viamão, RS,

(ii)  nas localidades  já  mais próximas a  Lagoa dos Patos; no Planalto Meridional,  na região do

Pei-Kár Goj, ou Rio da Várzea, (iii) na localidade do Arroio Kaingang Goj (Água dos Kaingang),

ou Arroio Lajeado do Bugre, um dos afluentes do  Pei-Kár Goj, onde encontra-se um município de

nome respectivo,  Lajeado do Bugre,  RS e  (iv)  na localidade do Arroio  Caapi5 Goj, ou Arroio

Carazinho,  na  região  das  nascentes  do  Pei-Kár  Goj,  onde  situa-se  o  município  e  a  cidade  de

Carazinho, RS.

Serão trazidos  alguns dados etnográficos  referentes  às  atuações  em agências  (ORTNER,

2007) dos  protagonistas  políticos  kaingang frente  aos  processos  da  colonialidade  do  poder

(QUIJANO, 2000) que incide sobre as comunidades tradicionais no contexto atual no Brasil. Essas

agências referem-se a trânsitos e “ambulâncias”, como me disse Jaime, liderança kaingang (Morro

5 Palavra de origem guarani.
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Santana, 2010) destes agentes  kaingang em prol dos processos de “retomada” territorial na “luta

pela Terra” indígena, bem como a sua participação em reuniões políticas com agentes políticos e

técnicos de Estado, entre outros não-indígenas, e a eventos relacionados a questão dos interesses e

projetos  de  vida  kaingang.  Assim perceberemos  o  caráter  estrutural  das  agências  kaingang  em

conjunturas de posicionamentos estratégicos dos protagonistas da etnia na manutenção e retomada

dos  referidos  espaços/territórios  da  etnia  e  sua  fluência  por  estes.  Para  as  problemáticas  das

estruturas sociais e cognitivas, parte-se de noções a partir dos estudos de Lévi-Strauss (1985) para

um  entendimento  e  manejo  destas6,  complementados  pela  noção  de  estrutura  na  conjuntura,

explorada por Sahlins (2011). 

A partir deste estudo veremos então a problemática das conexões sistêmicas entre campos de

interação, perspectivas de espaços-tempos enquanto elementos factuais, que partem de ideários que

se  entrecruzam nos  processos  sociais.  Estes  elementos  serão  percebidos  enquanto  aspectos  da

colonialidade do poder e sua atualidade.

Muitas dessas conjunturas de posicionamento político kaingang perante os “brancos” estão

relacionadas aos processos de direitos políticos constitucionais (CF 88) dos grupos “indígenas” e a

efetivação de políticas públicas estatais, por conta dos direitos originários de autoctonia respaldados

legalmente aos “indígenas” no país. Estas conjunturas também envolvem questões de alteridade e a

questão do choque “nativo” com o mundo capital colonial em desenvolvimento. Alguns dos dados

apresentados  aqui  se  constituem de  etnografias  de  rotinas  institucionais  em uma colonialidade

“civilizacional”.

Em outra instância do mesmo problema, propõe-se a questão da percepção de uma guerra

simbólica  de  espaços  e  sentidos,  e  podemos  pensar  em  conjunturas  de  alteridades  e  de

não-alteridades como parte dos processos de colonialidade. É o que ocorre quanto a Constituição

Federal de 1988 (CF 88), que por sua proposta cria um determinado contexto, e aqui se nota que os

agentes, tanto kaingang quanto “brancos”, denominados pelos kaingang fog, - e principalmente os

fog -,  estão  manejando  discursiva  e  praticamente  a  Constituição  na  conjuntura  política

contemporânea. O empreendimento reflexivo proposto no estudo foi constituído a partir das noções

de Sahlins (2011),  de que os projetos dos diferentes indivíduos,  kaingang e  fog,  apresentam-se

6 Em relação à noção de estrutura, antes de tudo, considera-se esta noção enquanto um modelo científico,
partindo de Lévi-Strauss, que atende a quatro condições específicas: o caráter de sistema; um grupo de transformações
em uma família enquanto grupo de modelos; a condição de previsibilidade de reação do modelo a modificações nos
seus  elementos e  a  constatação de  que a  construção  modelar  deve explicar  todos fatos  observados (1985,  p.7).  É
importante apontar que Lévi-Strauss deixa claro que a percepção de uma estrutura social não pode ser “reduzida ao
conjunto das relações sociais” (1985, p.7). Lévi-Strauss ainda afirma que a estrutura não apresenta-se de fato, mas
enquanto método aplicável para dar conta de fatos observados (1985, p.7).
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enquanto esquemas de disputas estruturados em conjunturas históricas específicas.  

A etnografia com e dos kaingang trará dessa forma aporte para uma visualização de um

universo cosmopolítico kaingang (SALDANHA, 2009) na região territorial kaingang onde hoje se

encontra compreendido o Estado do Rio Grande do Sul, e assim perceberemos os meandros entre o

presente  kaingang  e  os  processos  históricos  de  conquista  e  colonização  de  suas  terras  pelos

“brancos”, tendo como panorama macro destes processos a eventual conquista e colonização da

América pelos europeus e posteriores habitantes euroreferentes desta. Os dados nos remetem às

especificidades das estratégias kaingang em seus modos de vida tradicionais de e em acampamento,

com os quais buscam vencer os desafios de um mundo onde é preciso colocar-se cada vez mais

perante a escassez de espaços e meios sociais para a manutenção de grande parte de suas práticas de

vida etnoreferenciadas cosmopoliticamente.

As  interações  com  os  kaingang  interlocutores  e  seus  grupos  familiares  e  de  afins  em

comunidade evidenciou uma rede de relações entre grupos e famílias da etnia em ambulância por

entre diferentes e variados locais de presença desta. Esta rede de relações constitui-se a partir do

que denomina-se como interesses cosmopolíticos, de afinidade e reciprocidade, em um mundo de

“parentes” e outros, em meio a guerra relacional com outros grupos sociais, hoje cada vez mais em

meio aos não-indígenas. A cosmopolítica evidenciou a noção processual de “comunidade” enquanto

espaço.  Os dados nos  remetem diretamente a  questão dos  posicionamentos  cosmopolíticos  que

embasam  as  estratégias  kaingang  na  manutenção  e  retomada  de  espaços  e  territórios  para  o

exercício  da  fluência  entre  estes  a  partir  da  mencionada  rede  de  relações.  A etnografia  será

conduzida partindo das questões antropológicas relativas a corpos no espaço. Estas questões são

pertinentes à percepção dos fenômenos cosmopolíticos kaingang uma vez que a tradição se inscreve

socialmente nas comunidades tradicionais através da tradição oral e da tradição simbólica, ou seja,

linguagem e corporalidade transmitem os elementos dos modos de vida através das gerações:

“[...]  além  da  tradição  oral,  é  preciso  observar  que  há  uma  outra,  mais
primária ainda, que geralmente se confunde com a imitação. O emprego de
símbolos orais nada mais é do que um caso do emprego de símbolos; ora,
toda  prática  tradicional,  tendo  uma  forma,  se  transmite  por  essa  forma,
sendo, em certo grau, simbólica. Quando uma geração passa à outra geração
a  ciência  de  seus  gestos  e  de  seus  atos  manuais,  há  tanta  autoridade  e
tradição  social  quanto  quando  a  transmissão  se  faz  pela  linguagem.”
(MAUSS, [1934], (1979), p.199).

A partir destes dados de campo se propõe um estudo das continuidades e transformações das
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ordens culturais e estruturas sociais,  buscando entendimentos para estas dimensões do modo de

viver kaingang em seus cotidianos em meio aos modos de viver dos fog. A etnografia nos remete ao

presente kaingang e as questões para a etnia relativas à ordem espacial, constituindo as bases para a

discussão em torno da problemática envolvendo as noções de espaço, “terra” e “território”. Essa

problemática parte das questões de campo e as noções de relações cosmopolíticas, econômicas e

ambienciais dos grupos comunitários, as “comunidades” dos interlocutores nas suas vivências em

acampamentos,  formados  como  grupos  cosmopolíticos  da  etnia  constituídos  por  parentelas  de

parentes  e  afins.  Quanto  a  cosmopolítica,  os  estudos  anteriores  ao  doutoramento,  durante  meu

mestrado, centraram-se nesta forma de descrição dos elementos de uma política kaingang a partir de

suas cosmologias:

“[...]  em  uma  pesquisa  sobre  as  questões  político-filosóficas  no
campo religioso afro-brasileiro em Porto Alegre, Anjos aponta uma análise
onde trata a prática política afro-brasileira, uma vez que esta parte do campo
do  sagrado  dos  agentes  políticos  afro-religiosos,  enquanto  'cosmopolítica
afro-brasileira' (ANJOS, 2006). É também pensando em termos dos aspectos
sagrados dos referenciais cosmológicos que regem as práticas ditas 'políticas'
de nossos interlocutores kaingang que se busca equacionar estas práticas e a
'luta  pela  terra'  de  nossos  interlocutores  nos  termos  de  uma política  que
emana de suas relações sócio-cosmológicas, que emanam do 'mundo' tal qual
visto  pelos  kaingang  interlocutores.  Assim,  a  partir  de  práticas  políticas
relacionais com e entre os elementos pertencentes ao cosmos kaingang é que
buscamos  perceber  as  práticas  cosmopolíticas  que  condizem  com  as
especificidades do mundo de nossos interlocutores.” (SALDANHA, 2009, p.
15-16).

Um resgate de elementos históricos e de histórias - tanto “indígenas” quanto “civilizadas”,

são  problematizados  a  partir  da  questão  antropológica  que  orienta  esta  proposta,  o  tema  das

“sociedades  tradicionais”  frente  às  mudanças  radicais  sobre  seus  cotidianos  elementares,

substanciais e imagéticos, no processo histórico da expansão capitalista ocidental (SAHLINS, 2011,

p.08). Através de histórias do (des)encontro entre mundos distintos, apresenta-se os kaingang e seu

território  e  as  “frentes  de expansão”  da “civilização” (CLASTRES, 2003) e  o  colonialismo no

tempo-espaço no atual Rio Grande do Sul. Assim, trata-se dos processos históricos na região dos

estudos de campo a partir da problemática da conquista e colonização da América e decorrente

ocupação dos territórios “indígenas” pelos “brancos”, em particular os territórios kaingang no Sul

do hoje denominado geograficamente Brasil Meridional.

O “território”, este espaço, pensado para além da superfície física, o espaço dos campos de

sentido,  pode  ser  percebido  em  sua  importância  em  relação  a  constituição  dos  horizontes
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imaginativos. Por horizonte imaginativo, a partir do diálogo com Crapanzano, entendo que este diz

respeito a “substancialidade das construções e premissas fundantes dos 'mundos'” (SALDANHA,

2009, p.144). Nossas “premissas acerca da realidade” não escapam de uma fusão com as “nossas

imagens do além” (CRAPANZANO, 2004, p. 365). A noção de horizonte imaginativo possibilita

perceber o quanto a espacialidade e ambiência ancoram uma forma de viver kaingang, ou seja, os

modos de vida apreendidos socialmente em meio ao espaço e seus elementos, no caso dos kaingang,

as formas tradicionais de vida em meio aos elementos de seu terrritório ancestral, apontado pelos

interlocutores.

Os desdobramentos das noções espaciais  são importantes  a  partir  do ponto de vista  das

relações sociais e decorrentes relações socioespaciais. De um ponto de vista teórico, podemos partir

da noção de espaço enquanto “noção abstrata da exterioridade mútua dos objetos segundo a qual se

ordena a nossa percepção da sua coexistência” (THINES & LEMPEREUR, 1984, p.334). Então, o

espaço aqui é antes de tudo percebido quanto as relações das pessoas e os grupos sociais com os

elementos, enquanto conjugação do estar humano enquanto termos de uma espacialidade em um

“contínuo”  (THINES & LEMPEREUR, 1984, p.335). 

Por sua vez, Massey, pensando a partir da geografia, traz a noção de “espacialidade” (2008),

que possibilita ampliar “[...] a imaginação da única narrativa para oferecer espaço (literalmente) a

uma  multiplicidade  de  trajetórias”  (MASSEY,  2008,  p.24).  Em  relação  aos  kaingang,  sua

mobilidade pelo espaço compreendido pelo território ancestral da etnia, podemos então pensar nas

espacialidades  pessoais  e  coletivas  pelo espaço,  e  a  partir  daí,  a  constituição  de territórios  e  a

decorrente territorialidade,  como modo de vida baseado na noção kaingang de “pertença” a um

território. A pertença a terra ancestral desde o nascimento, a importância do local de nascimento

enquanto terra tradicional, são questões muito importantes em uma espacialidade kaingang.

“A  expressão  território  […]  é  uma  categoria  geográfica  que  busca
compreeder a multidimensionalidade das relações materiais e imateriais dos
homens e mulheres com o espaço, ou seja, com a natureza. […] território é
marcado pela multidimensionalidade de modos de ser e estar no mundo, já
que  o  mesmo  “[...]  desdobra-se  ao  longo  de  um  continuum que  vai  da
dominação  político-econômica  mais  'concreta'  e  'funcional'  à  apropriação
mais subjetiva e/ou cultual-simbólica' [...]” (HAESBAERT, 2007, p.95-96,
apud MOTA, 2012, p.275).

Então  é  preciso  antes  de  tudo  pensarmos  no  espaço  social,  ou  no  espaço  socialmente

apreendido, pensarmos num espaço para além da “geografia” (MASSEY, 2008). O espaço é uma
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produção  de  sentido  social,  ele  acontece  enquanto  acontecimento  social,  não  enquanto  apenas

superfície dada a ser conquistada (MASSEY, 2008, p.23). Ele é vivido, em modos de viver que

partem da conjugação de corpos no espaço. Cruzam-se as noções de espaço enquanto campo de

sentidos e campo de práticas de modos de vida. 

Junto a estas noções de espaço, espacialidade e territórios, pensou-se nas especificidades das

espacialidades  e  territorialidades  kaingang  em  termos  de  ambiências  (BAUDRILLARD  1993,

p.82). Esta noção é apresentada uma vez que pensa-se em espacialidades e sociabilidades enquanto

modos de viver em meio a uma reconhecida noção de “ambiente” enquanto espaço, cosmos, o todo

e seus elementos, a partir de Ingold (2012), as “coisas”, pois o cosmos espacial é feito de pessoas e

coisas pelo espaço, que aí, pode-se dizer que se torna um considerado “ambiente”. Este modo de

viver  pelo espaço em meio e  com as coisas,  a  ambiência,  é adquirida pelas espacialidades.  Os

modos  de  viver  tradicionais  kaingang  difundidos  entre  os  membros  da  etnia,  transmitidos  de

geração  a  geração,  constituem  a  “pertença”.  Pertencer  a  um  lugar  acarreta  a  manifesta

territorialidade, o “enraizamento” em uma terra, e a decorrente, se necessário for para se manter

nesta, “luta pela terra”. Assim, temos por ambiência:

“[...]  conjunto  de  referenciais  historicamente  constituídos  que  criam  e
recriam - simbolicamente - a partir de uma bagagem simbólica, um ambiente
considerado “familiar” a partir de sua naturalização. […] não é somente a
ocupação  de  um  espaço,  mas  sim  sua  constituição  enquanto  referencial
processual  sobre  o  espaço  e  seus  elementos  percebidos,  manejados  e
descritos,  invariavelmente  através  de  parâmetros  sociais.”  (SOUZA
PRADELLA & SALDANHA, 2008).

Dessa forma as referências quanto ao encontro em confronto de mundos,  de um mundo

kaingang  e  de  um  “mundo  dos  brancos”  (CARDOSO  DE  OLIVEIRA,  1996),  partem  dos

interlocutores  que trazem em seus  relatos  orais  episódios  marcados pela  conflitiva  vivência  no

contato e convívio com os não-indígenas. Durante saídas de campo às áreas kaingang, inúmeras

vezes  foram  apresentados  pelos  próprios  kaingang  os  dados  publicados  por  agências

não-governamentais  não-indígenas  quanto  a  manutenção  na  atualidade  do  genocídio  dos  povos

“indígenas” pelas redes de poder não-indígenas (CIMI, 2012). 

Por sua vez, ao tratar de continuidades e transformações das ordens culturais e estruturas

sociais kaingang e fog em contato e confronto é preciso evidenciar as facetas da continuidade do

colonialismo,  para  além  da  tentativa  racional  imoral  prevalescente  de  considerá-lo  como  algo

passado. Aquilo que em conjunto é chamado “Civilização” propicia a barbárie. Seu sentido para os
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kaingang, como no próprio mundo dos “brancos”, em  sentido singular, em sentido iluminista, em

sentido  mesmo  “humanista”  é  a  imposição  da  maioria  das  práticas  e  agências  pelos  anseios

individuais da elite pretensamente dominadora dos fog. 

Estas práticas e agências são decorrentes e ao mesmo tempo veladas pelas estruturas do

conjunto  social  apreensíveis  enquanto  ordem  cultural.  Um  processo  que  se  fez  por  sobre  o

denominar  do  outro  enquanto  “selvagem”,  um  termo  alter-opositor,  em  contraposição  a  uma

possível alteridade, e o tentar subjugar uma dita “selvageria” (LÉVI-STRAUSS, 2011) do outro.

Esta última, seria o elemento ideário que na imagem espelhada produziu ilusoriamente sobre estes

outros  uma imagem de  si  próprio,  negada e  velada pela  acusação,  afirmação no e  do outro,  e

negação de e em si mesmo da imaginada e construída “barbárie” alheia. Para isto serviu o arquétipo

do “selvagem” descarregado sobre os autóctones da América, também arquetipicamente, como nos

tempos remotos os “índios”. Assim, “bárbaros”, são os outros, na América, os “selvagens”, porque

os  homens  de  razão,  os  homens  de  objetividade,  são  os  “civilizados”,  deixando  para  trás  um

passado de “barbárie”, passado onde os “indígenas” foram  assim percebidos:

“Para Pietro Martire, os habitantes de Hispaniola foram seduzidos
pelos  erros  do  gentio  antigo e,  tal  como  nossos  primeiros  ancestrais,
vagavam na cegueira e na ignorância, como todas as nações, com exceção
daquelas iluminadas pela Palavra de Deus. […]

Em meio a suas ambiguidades, 'distância de perspectiva' permitiu ao
Renascimento ver a Antigüidade como um objeto de estudo válido em si
mesmo  e  não  apenas  como  demonstração  de  um  transcendentalismo
providencial, como no Medievo. O mesmo antropocentrismo que começava
a  tomar  lugar  na  explicação  da  história  fazia  também  que  as  culturas
estranhas do Novo Mundo fossem relacionadas aos antigos. Como diz Rowe
(1965),  os  viajantes  só vêem aquilo que estão preparados para  ver,  e  os
olhos precisavam ser primeiro abertos pelo estudo da Antigüidade clássica
num esquema comparativo de seu próprio tempo.

O selvagem ameríndio era então assimilado ao primitivo, à própria
história do Ocidente. ” (WOORTMANN, 2004, p.248).

A partir da ocupação dos territórios “indígenas” pelos europeus,  iniciou-se uma até hoje

continuada  forma  de  ocupação  espacial  e  ordenação  social  pretensamente  dominante  de  bases

referenciais européia dita “moderna”.  Um dos pontos centrais  da tese,  o contexto onde hoje os

kaingang efetivam seus  wãre e constituem suas ancestralidades territoriais em uma espacialidade

presente, relaciona-se com este outro ponto central da tese, que esta euroreferência na América,

constituída enquanto “Civilização”, é a continuidade da barbárie colonial. Se é perceptível hoje um

grupo de “indígenas” ditos “isolados” ou mesmo de antas, pássaros, fugindo de um incêndio, de
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garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, grileiros e outras formas não-indígenas da ação antrópica

predatória dos “brancos” no hinterland, é perceptível da mesma forma perceber os kaingang, ainda

hoje, tal como os “indígenas” ditos “isolados” (ou em isolamento, ou se isolando), índios “bravos”

em seus territórios, sendo cada vez mais constrangidos fisicamente em espaço pelos modos de vida

não  “selvagem”,  que  destroem continuamente  a  remanescente  “vida  selvagem”  dos  locais  que

habitam.

É difícil hoje, a primeira impressão, imaginar aspectos de uma “barbárie” estrutural  a partir

de uma ideologia e ideários, de uma doutrina econômica, como o capitalismo. É difícil hoje, através

dos tempos, por trás da fluída imagem do “civilizado”, do homem de terno e gravata, buscar a

percepção de uma, fugídia aos sentidos e, velada “barbárie” que escapa aos sentidos atuais de um

mundo que se pensa e se diz “civilizado” e “moderno”. Essa barbárie é trazida por Lévi-Strauss, a

partir de estudos de Engels (1984), que por sua vez parte de Morgan (1980), e classifica muitos

elementos e fatos sociais encontrados na etnografia a partir do conflito entre kaingang e agentes fog

pretensamente dominantes hegemônicos e suas respectivas agências de mercado e de Estado. Um

mundo estruturado ainda por noções puramente econômicas, o caráter primário apontado por estes

autores para definir a “barbárie” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p.365).

Dessa maneira,  os  próprios  elementos fundantes  de um “passado kaingang”,  os dados e

noções  manejados  na  constituição  de  uma  historicidade  kaingang  são  percebidos  a  partir  do

cruzamento  dos  elementos  referentes  ao  processo  de  constituição  das  colônias  de  povoamento

não-indígena por sobre o território ancestral da etnia. Alguns elementos são entendidos enquanto

parte  de um denominado processo de “frentes  de expansão”  dos  fog no tempo-espaço sobre  o

mundo dos kaingang: o assentamento de populações não-indígenas nestas áreas ao longo do tempo

e a constituição de um processo ainda contínuo de transformação das áreas consideradas “naturais”,

ou áreas da dita também “vida selvagem”, em áreas de agricultura, extração de erva-mate, madeiras

e criação de animais domesticados, como o gado  vacum. Seu Augusto  Opẽ da Silva, importante

liderança kaingang na “luta  pela  Terra”,  durante uma reunião de lideranças  no Morro do Osso

durante  os  tensos  episódios  conflitivos  deste  ano  entre  os  kaingang,  Estado  e  colonos,  alguns

apresentados aqui, exclamou-nos: “Querem transformar nossas terras em colônia” (Augusto Opê da

Silva,  início de setembro de 2013, reunião de lideranças kaingang,  aldeia  Tupen Pó,  Morro do

Osso). Seu Augusto alertava aos seus sobre a ancestral situação de precariedade territorial da etnia

perante os fog. A “colônia” se colocou como presença no cotidiano dos kaingang desde o tempo dos

antigos até os dias de hoje.

25



O estudo destes elementos buscará trazer à tona os processos de colonialismo e pretensa

dominação  em  uma  historicidade  em  que  os  kaingang  fazem  parte.  Ao  longo  do  tempo,  por

justificativas  como  “trazer  os  selvagens  à  civilização”,  empreendeu-se  sobre  os  “indígenas”  a

incidência de regimes coloniais. Veremos na historicidade as políticas coloniais enquanto mais um

elemento da antropologia política pretendida aqui. Este passado informa elementos pertinentes à

percepção da problemática do etnocentrismo do não-indígena,  do eurocentrismo e da discussão

sobre a humanidade dos “indígenas”, onde insere-se a produção imagética do “selvagem”, suscitada

pelos europeus do período do “descobrimento” da América. 

Este olhar perspectivo sobre uma historicidade kaingang é ancorado nas vivências junto à

etnia em relação a suas buscas por legitimidade de sua “luta pela Terra” em relação aos  fog. O

campo etnográfico com os kaingang interlocutores levou os estudos à busca desta dimensão de

também trazer na narrativa etnográfica uma narrativa baseada numa antropologia que se pretende

histórica (LÉVI-STRAUSS, 2005, p.175), que busque ancorar os relatos e questões trazidas  pelos

próprios interlocutores kaingang.

É nesta perspectiva inserida nas emergências das questões relativas aos “indígenas” e sua

problemática na América Latina como um todo, que se buscou efetuar os estudos etnográficos e

teóricos necessários para a percepção de alguns dos elementos de violência e conflito que permeiam

as vivências kaingang. Estes elementos indicam possíveis estruturas desse conflito, existentes ao

longo da história e ainda contemporaneamente. O conflito entre os grupos kaingang se dá, em linhas

gerais, diretamente entre estes e agentes políticos e empresários  fog e os interesses de Estado e

interesses  capitalistas  corporativos  pretensos  hegemônicos.  O conflito  também está  presente,  às

vezes,  em  relações  com  os  denominados  “colonos”,  ou  seja,  os  ocupantes  não-indígenas  de

“propriedades”  em  territórios  kaingang.  Devido  as  questões  da  violência  do  preconceito,  os

conflitos às vezes se dão mesmo a partir de outros não-indígenas7.

Pensar na “luta pela Terra” kaingang remete-nos ao já reconhecido, na literatura  acadêmica,

7 O termo “colono” é ainda hoje, desde o início da ocupação não-indígena das terras indígenas no Estado do Rio
Grande  do  Sul,  amplamente  difundido  e  utilizado  como uma  categoria  autoatribuída  pelos  descendentes  dos
primeiros colonizadores nas colônias de europeus criadas no Estado a partir de 1824. O termo colono apresenta-se
como que fundido nas localidades de onde é emanado com o termo agricultor, e colono é sinônimo de produtor
numa  colônia  que  foi  destinada  inicialmente  para  a  ocupação  produtiva.  Os  colonos  eram  construídos
imageticamente também como “trabalhadores para a nação” no desbravamento das terras “incultas”, os matos. Os
colonos são os protagonistas da ocupação perpetrada pelo Estado e pelas  empresas colonizadoras no território
ancestral kaingang, trazidos pela colonialidade do poder no Estado, pelos políticos da época, para efetivamente
derrubarem os matos, aumentarem a produção de alimentos no Estado do Rio Grande do Sul e criarem povoados
civilizados. Assim, há, historicamente, na região kaingang, um embate entre “índios e colonos” de caráter ancestral,
que se mantém até os dias de hoje. Este embate é propiciado principalmente por políticos brancos que administram
o problema agrário como forma de se auto-promoverem através de promessas de soluções a cada nova eleição.
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“protagonismo político kaingang” e sua “luta pela autodeterminação” (SEEGER & VIVEIROS DE

CASTRO, (1980), SOUZA LIMA (1995), SOUZA (1998), SOARES (2001), LAROQUE (2000),

ROSA (2005), SALDANHA (2009), ELTZ (2011)). A “luta pela Terra” kaingang tornou-se, desde o

início do percurso acadêmico junto aos “indígenas”,  em idos do início dos anos 2000, um dos

principais espaços etnografáveis dos estudos apresentados.

Desde  que  provavelmente  os  últimos  grupos  dos  “indígenas”  que  hoje  denominam-se

kaingang deixaram, em idos do século XVI, junto a outros grupos jês, o atual denominado pelos

“brancos” litoral  “brasileiro”,  em uma diáspora  forçada  pela  colonização e  estabelecimento em

efetivo desta pelos “brancos” nas áreas litorâneas atlânticas do continente, estes grupos ancestrais

dos  atuais  kaingang,  pelo  visto,  se  estabeleceram em meio aos  outros  grupos jê  e  kaingang,  e

mesmo  de  outros  troncos  linguísticos,  como  os  guarani,  que  já  se  encontravam  nas  terras

compreendidas pela região hoje considerada geográfica e geopoliticamente pelos “brancos” como

Planalto  Meridional  brasileiro.  Essa  região  é  considerada  até  os  dias  de  hoje  pelos  kaingang

enquanto macro-território ancestral da etnia (Imagem 02).

Mantendo-se etnocentrados em um pertencimento identitário enquanto, como apresentam-se

muitas vezes aos não-indígenas, em língua portuguesa, um “povo do mato”, uma possível tradução

dos  próprios  kaingang,  pelo  visto,  para  o  termo  “kaingang”,  no  “idioma”,  são  reconhecidos

historicamente pela permanência em grupos comunitários,  na vida em meio as matas e campos

durante os séculos XVII, XVIII e XIX, vindo, uma boa parte de sua população, também desde o

século XIX, tendo seus grupos em parte que viver constrangidos de suas livres circulações em zonas

de redução territorial denominadas “aldeias”, “toldos”, devido ao avanço das frentes de expansão

dos brancos por sobre seu território. 

Enquanto esse processo foi acontecendo por forças, primeiro das coroas monárquicas de

Portugal  e  posteriormente  do  Brasil,  e  após  pela  República  e  pelos  não-indígenas  em  geral,

interessados  nas  terras  ocupadas  pelos  kaingang  para  a  colonização,  aqueles  grupos  kaingang

constituídos  enquanto  ainda  viventes  das  matas  e  campos,  os  grupos  de  circulação,  que  ainda

transitavam pelo espaço que outrora foi seu vasto território, foram progressivamente ficando cada

vez  mais  sem espaço físico  para  manter  seus  modos de  vida,  além de  sofrerem por  séculos  a

perseguição dos agentes das frentes de colonização, nunca sem também deixar, de forma geral, de

revidar.

Os agentes da colonização chegaram, até bem pouco tempo atrás, ainda em fins do século

XVIII até meados do início do século XX, a constituir tropas de mercenários, tanto  fog, quanto
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“indianos” (entre os kaingang, uma categoria para definir o que entendem por  “miscigenados”,

“misturados”, enfim, também, os não-indígenas assimilados), e mesmo kaingang ditos “puros”, que

na época eram considerados “mansos”, porque haviam se reduzido e, a princípio, como referiam-se

os fog à época “pacificados”. Essas tropas eram chamadas de “bugreiros”, pois chamava-se a este

tempo os kaingang de “bugres” e ou “coroados”.

Tendo que viver cada vez mais reduzidos, cada vez mais sem espaço, sem as formas de

alimentação de costume, a caça, a coleta e a pesca, os grupos da etnia, no fim da década de 70 do

século passado, iniciaram uma forte etapa de um processo de lutas por suas terras que denominam

de “retomada”. Bem sucedidos por seu protagonismo político em muitas localidades que estavam a

este tempo perdendo suas poucas terras restantes, as reduções demarcadas pelo Estado os grupos

cosmopolíticos protagonistas da etnia, além de iniciarem este processo de “retomadas” dentro das

reservas  de  redução  -  anteriormente  terras  tradicionais  kaingang  imemoriais,  e  já  tradicionais

também enquanto “aldeias” de redução que ainda restavam para estes - continuaram seus processos

de “retomadas” por seu vasto macroterritório ancestral de ocupação. 

Estabelecendo em algumas localidades não mais apenas wãre para fins de coleta e vivência

sazonal em meio aos poucos locais (e cada vez mais escassos) de matas e campos, por temporadas

que  fossem,  a  partir  dos  direitos  constitucionais,  os  kaingang  puderam  também  passar  a

reivindicarem estes locais  territoriais  imemoriais,  outrora em parte  perdidos,  enquanto território

reconhecido legalmente e enquanto terras “indígenas”.

Atualmente a etnia compreende, aproximadamente, entre trinta a quarenta mil pessoas, uma

estimativa a partir de dados de instituições estatais e não estatais, organizações não governamentais

também relacionadas as questões de políticas “indígenas” e indigenistas. Por estimativas do IBGE

(Censo, 2010), atualmente os kaingang compreendem uma população, ao menos declarada, de 37,4

mil pessoas, enquanto dados da SESAI mencionam uma população de 33 mil pessoas, distribuídas,

a partir de dados do ISA, em pelo menos 44 locais de presença efetiva e permanente dos grupos

comunitários da etnia, distribuídos por seu macroterritório ancestral, o Planalto Meridional. Estes

locais são compreendidos por “Terras Indígenas” demarcadas, em termos legais estatais, conhecidas

também  como  “aldeias”,  ou  “T.I.”,  bem  como  muitos  locais  de  presença  da  etnia  ainda  não

demarcados e em litígios territoriais com os fog, ou em processos de demarcações de terra. 

Os dados estatísticos e de censos populacionais indicam ainda que os kaingang estão entre

os três maiores grupos “indígenas” do Brasil. Em relação as percepções etnográficas, estimaria que

os kaingang encontram-se hoje com uma população mais próxima dos 40 mil, o que corrobora com
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as  pesquisas  demográficas  citadas.  Mas  em relação  aos  locais  de  habitação,  compreendendo  a

prática  do  wãre  e  suas  formas  atuais  usuais,  estimo  que  os  kaingang  hoje  estejam  em

aproximadamente em uns 70 locais de presença efetiva e permanente dos grupos comunitários da

etnia. Estimo ainda muitos locais de presença efetiva mais sazonal e outras formas de habitações da

etnia não mapeadas.

 Podemos  perceber  alguns  elementos  da  distribuição  dos  atuais  grupos  da  etnia,  que

apresentam-se, desde o tempo do fim das perseguições, da “caça ao bugre”, em um processo de

re-estabelecimento populacional, a partir também do panorama possível pela percepção em campo

das  formas  fluídas  de  distribuição  da  população  dos  grupos  interlocutores,  e  extendendo  os

elementos  correlacionais  destes  grupos  interlocutores,  pensar  em  algumas  destas  também

encontradas entre os kaingang em geral.

As comunidades em geral dos kaingang, quando fora das  “reservas antigas”, podem chegar

a  ter  150  pessoas  aproximadamente,  dado  observado  para  além  dos  dados  etnográficos,  nos

elementos históricos. Pode ser por isso que as “reservas antigas”, nas terras demarcadas, oriundas

das  reservas  ancestrais  de  redução  dos  kaingang,  podem  ser  divididas  em  “setores”,  como

referem-se  os  kaingang.  Estes  “setores”  podem  ter  suas  organizações  espaciais  baseadas  nas

relações  dos  grupos  cosmopolíticos  distribuídos  nestes.  Para  a  organização  da  comunidade,  da

aldeia,  os  grupos  cosmopolíticos  apresentam na  maioria  das  vezes  “conselho  de  lideranças  da

comunidade”, e estes, quando necessário, podem reunir-se junto a outros conselheiros de outras

comunidades kaingang para organizar-se em relação a problemas, tanto gerais quanto internos dos

grupos cosmopolíticos da etnia. Quase sempre estes problemas são na maioria das vezes relativos a

falta de território e as lutas de retomada e estabelecimento das comunidades nas áreas ainda não

demarcadas da etnia.

Pelas etnografias e pelos estudos dos elementos históricos, os locais reivindicados até os

dias atuais pelos kaingang estão relacionados as localidades tradicionais em relação as regiões de

wãre ancestrais da etnia. Nota-se que as distribuições populacionais kaingang parecem derivar dos

antigos regimes cosmopolíticos de cada parentela extensa e seus afins que constituía uma dispersão

de territórios de caça e pesca. Estes locais podiam mesmo ser “marcados”, cada localidade de caça e

pesca  podia  possuir  determinados  grupos  que  mantinham  uma  ocupação  mais  sazonal  nesta

localidade. Podemos imaginar um macroterritório, regiões de dispersão de grupos cosmopolíticos e

localidades  como  microterritorialidades  sazonais.  Haviam  pinheiros  marcados  pelos  passos8

8 “Passo” é um local de passagem, uma denominação antiga dos “brancos” para um lugar mais acessível de cruzar um
rio ou córrego sem pontes.
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“indígenas” indicando os locais em relação aos grupos que por ali, naquele tempo e hoje, ainda se

fazem presentes.

Em geral, a grande parte das áreas não demarcadas ocupadas pelos kaingang encontram-se

em litígios com os não-indígenas também ocupantes, muitas vezes, há muito tempo, por conta dos

processos  de  assentamento  propiciados  pelo  Estado  nas  terras  “indígenas”,  principalmente  nos

séculos XIX e XX. Estes litígios ocorrem em sua maioria devido a morosidade e mesmo falta do

interesse dos agentes de Estado em operacionalizar as soluções fundiárias, tanto para os “indígenas”

ainda fora de territórios demarcados por vias do Estado, para fins de segurança e soberania de suas

comunidades  e  suas  terras,  como para  os  não-indígenas  em áreas  de  litígio  territorial  com os

kaingang.

Dessa forma, buscando estabelecer-se em áreas de acampamentos de retomadas territoriais e

ainda em muitos wãre de temporada de venda e coleta de matérias-primas para a confecção e oferta

aos fog de seu ancestral artesanato em fibras vegetais, os kaingang mantém-se, além de em muitos

aspectos  referenciados  por  seus  modos  de  vida  tradicionais,  a  partir  destes  elementos,

estabelecendo-se e re-estabelecendo-se pelas antigas localidades da etnia em sua “luta pela Terra”

em termos de reivindicações de direitos territoriais “indígenas”.

 Partindo  de  um  arranjo  político  global,  um  sistema-mundo  colonial-moderno

(WALLERSTEIN, 1990 QUIJANO, 2000), (MOTA, 2012), veremos as experiências dos projetos e

trajetórias kaingang perante processos coloniais, inseridas num contexto de colonialidade. Assim

podemos perceber o uso das noções em torno da colonialidade do poder e do colonial-capitalismo,

algumas características do sistema-mundo e suas relações conjunturais, suas dinâmicas sociais e a

questão da transformação e da permanência dos elementos estruturais dos sistemas sociais. Este

sistema-mundo será percebido como estruturante de relações de grupos e agentes sociais em redes

de disputas, no arranjo espacial configurado pelo choque entre projetos de mundos distintos.

Nesse contexto serão refletidas as especificidades dos dados de campo que configuram a

contemporânea guerra relacional kaingang com agentes sociais não-indígenas, especificamente os

fog, e a contextualização dos posicionamentos cosmopolíticos dos protagonistas e outros agentes da

etnia. Aponta-se assim o contexto de “luta pela Terra kaingang”, na atualidade etnográfica, dentro

de um proposto contexto considerado de pretensa dominação e colonialismo contemporâneo dos

fog sobre  os  kaingang,  e  a  incidência  de  regimes  de  colonialidade,  como  a  interferência  do

“capitalismo” na vida dos kaingang, como por exemplo,  as estratégias de agronegócio dos  fog,

vivenciadas e sofridas pelos kaingang através do cotidiano interétnico em suas terras imemoriais
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intrusadas.

Numa perspectiva das atuais políticas desenvolvimentistas dos fog que atingem diretamente

os  kaingang,  percebem-se  estas  nas  relações  econômicas  e  mercantis  do antigo  sistema-mundo

colonial-capitalista e as questões de alteridade em meio ao choque cotidiano “nativo” com um atual

mundo capital colonial em pleno desenvolvimento a partir do (des)envolvimento9 dos agentes  fog

deste mundo para com os outros e os outros mundos para além e aquém do seu. 

Este texto assim destina-se a percepção dos processos de homogeneização civilizacional do

espaço e seus elementos, o etnocídio e o ecocídio10 dentro dos termos da colonialidade do poder.

Estes temas fazem parte do contexto da colonialidade contemporânea, a relação desta com os povos

“indígenas” e os direitos das comunidades tradicionais no Brasil.  Discute-se aqui  as noções de

projetos de “nação” para o país, para sua sociedade civil/nacional, onde a Constituição Federal (CF

1988) cria um contexto de marcos legais de direito. Grande parte destes projetos de “nação”, como

apresenta-se, sobrepõe-se aos projetos de vida das comunidades tradicionais. 

É  destes  processos  estruturais  que  se  percebe  a  questão  dos  projetos  e  agências  de

“indígenas” e não-indígenas em encontro e desencontro. Aqui, projetar enquanto “nação”, enquanto

economia  de  mundo,  para  os  kaingang,  mostra-se,  a  partir  das  experiências  vividas  por  estes

enquanto projetar em um mundo com outros. Projetar enquanto “nação”, no mundo dos “brancos”,

e decorrentemente para os agentes políticos  fog em disputa com os kaingang, tem se mostrado,

enquanto economia de mundo, que para os  fog, projetar em um mundo é projetar por sobre os

outros.  Assim  é  trazida  a  questão  do  que  os  kaingang  apontam  por  “terraplanagem”  e

“empreendimento” dos  fog sobre suas terras, um processo constante de antropização monista de

mundos  alhures.  Este  fenômeno  contextual  tem relação  com o  que  será  apresentado,  como  já

referido, enquanto ideário “capitalista” de “crescimento” econômico.

Apresentado  os  principais  elementos  da  proposta,  parte-se  para  uma  apresentação  dos

capítulos que compõem esse exercício de tese.

O  primeiro  capítulo,  “Métodos  de  pesquisa,  etnográficos,  de  estudos  e  reflexões.

Problematização da Proposta. Campo e teoria” apresenta os caminhos para a escrita etnográfica e

9 Mota cita a noção de (des)envolvimento e a problemática dos problemas fundiários guarani e kaiowa no Mato Grosso
do Sul: “Em oposição às lutas Guarani e Kaiowa que visam o retorno aos territórios tradicionalmente ocupados estão os
ideários do desenvolvimento e/ou des-envolvimento da sociedade moderna que pressupõe a dominação da natureza e de
alguns homens sobre outros.” (MOTA, 2012, p.273).

10 Por ecocídio podemos pensar na progressiva histórica e sequencial expansão desenfreada e irrefletida da
“malha  urbana”,  de  aglomerados  de  moradia  e  empreendimentos  não-indígenas,  as  cidades,  as  zonas  urbanas,  de
equipamentos  como  auto-estradas  e  zonas  industriais,  zonas  de  mineração,  bem  como  as  zonas  de  plantio  de
monoculturas e criação de animais para abate e alimentação dos “civilizados”. Pode-se também pensar nos termos do
“imperialismo ecológico” (CROSBY, 1993). 
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teórica. Se constituiu uma apresentação e discussão inicial a partir de pressupostos metodológicos e

teóricos para a concretização dos estudos de campo e de gabinete. É trazida a problemática dos

estudos de campo e a questão do horizonte imaginativo (CRAPANZANO, 2004) e as percepções de

ideários  de mundo que possibilitam os  caminhos para a  teoria.  Se pensa  a  partir  da  discussão

metodológica e teórica algumas questões quanto a percepções a respeito da interlocução com os

povos “indígenas” e a sua relação com outros grupos sociais, não-indígenas. São discutidas idéias

sobre  a  noção  de  etnia,  relacionada  a  problemática  das  estruturas  sociais  e  culturas

(LÉVI-STRAUSS,  2008),  a  partir  de  uma  apresentação  das  noções  de  fronteiras,  centrada  na

questão das fronteiras étnicas (BARTH, 2000). Neste capítulo é apresentado o universo de pesquisa

e a abrangência da interlocução através e neste. Dessa forma estão apresentadas as questões de

metodologia  de  pesquisa  e  plano  geral  da  proposta  etnográfica-reflexiva  e  as  problemáticas

advindas do universo de pesquisa e decorrentes problematizações antropológicas.

O  segundo  capítulo,  intitulado  “Etnografia  entre  wãre:  vivendo  em  acampamentos”,

apresenta elementos etnográficos relativos aos estudos de campo junto aos interlocutores kaingang.

Através deste capítulo percebe-se pela etnografia as questões de corporalidade e espacialidade que

definem a ambiência e derivada espacialidade e territorialidade tradicional kaingang perceptíveis no

âmbito  da  cosmopolítica  encontrada  nas  práticas  de  acampamento  dos  grupos  da  etnia.  Os

acampamentos enquanto forma atual de ocupação kaigang, ao se colocarem a partir das práticas

cosmológicas tradicionais da etnia, em meio a um mundo dos “brancos”, acabam por colocarem-se

enquanto elementos partes dos litígios territoriais enfrentados pelos kaingang, e possuem importante

aspecto a ser percebido na problemática das retomadas e da “luta pela Terra” da etnia.

O terceiro  capítulo  “Histórias  do  (des)encontro:  os  kaingang e  seu território,  frentes  de

expansão da civilização e o colonialismo no tempo/espaço no atual Rio Grande do Sul” trata dos

processos  históricos  na  região  dos  estudos  de  campo  a  partir  da  problemática  da  conquista  e

colonização da América  e  decorrente ocupação dos  territórios  “indígenas”  pelos  “brancos”,  em

particular  os  territórios  kaingang  no  Sul  do  hoje  considerado  Brasil  Meridional.  Parte  destes

elementos  históricos  trazidos  neste  capítulo,  são  relativos  aos  elementos  apreendidos  nas

experiências  etnográficas  com  os  grupos  comunitários  dos  interlocutores  da  etnia.  A leitura  e

seleção bem como a reflexão encontrada neste capítulo se fizeram a partir das noções de um mundo

kaingang e seu possível passado apreendidas nas saídas de campo e decorrente etnografia. É uma

tentativa de buscar  informações,  ou mesmo auxílio,  para as  respostas  das reflexões  geradas  na

interlocução das problemáticas dos kaingang interlocutores com os dados históricos, ao contrário de
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propor constituir “uma história dos kaingang” a partir do kaingang, ou caingangue, ou coroado, ou

mesmo  “bugre”  enquanto  objeto  histórico.  Em  suma,  os  elementos  reunidos  neste  capítulo

referem-se a elementos de ordem cosmológica, territorial, ancestral, tradicional e política trazidos

pelos interlocutores em seus relatos.

O quarto capítulo, “Vivências kaingang e o contexto da colonialidade do poder no Brasil e

no Rio Grande do Sul em uma etnografia atual” traz alguns elementos das relações políticas atuais

dos kaingang no Rio Grande do Sul  com os não-indígenas.  Aqui  propõe-se uma percepção do

panorama dos  conflitos  entre  as  questões  das  especificidades  e  territorialidades  kaingang  e  da

manutenção dos direitos  civis  destes  frente  à  sociedade civil  contemporânea e suas  prioridades

civilizadas  modernas.  Pensa-se  pela  etnografia  a  percepção  de  uma colonialidade  do  poder  na

manutenção das desigualdades entre os povos “indígenas” e os  fog.  Apresenta-se um panorama

atual mínimo da expansão colonial contemporânea através do agronegócio baseado na  monocultura

da Soja e do “progresso”. Aponta-se elementos a partir das etnografias trazidas nesta parte do texto

de uma violência que parte de uma colonialidade advinda dos modos de vida não-indígena, de bases

euroreferente.  Apresenta-se  a  partir  disso  a  problemática  conceitual  denominada  “destruir  para

produzir”,  ou  seja,  uma  possível  leitura  antropológica  dos  modos  de  vida  contemporâneos

não-indígenas baseados no capitalismo e sua expansão e o papel desta na destruição dos outros

mundos  e  modos  de  vida  dos  povos  tradicionais,  povos  “indígenas”,  e  do  povo  kaingang  em

particular. Apresenta-se uma noção de um processo de cosmopolíticas kaingang em choque com

uma política  fog, dita inicialmente “colonial” e posteriormente “capitalista”,  ambas baseadas na

ideologia  “moderna”  de  “mercado”,  e  posteriormente  de  “mercado  global”,  e  nos  ideários  que

pautam os pontos de vista, construções de mundo advindos desta ideologia.  Esta política fog advém

e mantém uma relação econômica de “exploração” de um mundo “domesticado” (LEVI-STRAUSS,

2011,  p.257),  através  de  colônias  e  colonizados,  onde  agentes  “capitalistas”,  basicamente

empresários  e  suas  empresas,  lucram  (BLACKBURN,  1997,  p.52)  a  partir  de  uma  sugerida

dinâmica estrutural de mundos em conflito.

Veremos nesta parte do estudo o contexto atual,  da considerada pelos capitalistas e seus

ideólogos, “globalização” do capitalismo colonial moderno em uma conjuntura mundial. A partir

destas questões teremos uma percepção do impacto destes elementos contextuais hoje sobre os

territórios  e  modos  de  vida  dos  kaingang  em  relação  aos  elementos  contemporâneos  da

colonialidade do poder do sistema-mundo, como os “projetos de desenvolvimento” e a partir destes

os  “grandes  impactos”,  em  uma  proposta  de  percepção  da  continuidade  do  processo  descrito
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historicamente enquanto “frente de expansão”.

O  quinto  capítulo  é  intitulado  “Civilização  é  colonialismo,  civilização  é  barbárie:  os

kaingang  contra  agentes  governamentais-estatais  e  agentes  corporativos-mercantis.  Diretrizes

civilizatórias,  o  pretenso  poder  hegemônico  na  guerra  contra  um mundo plural”.  Este  capítulo

aborda elementos num panorama de diretrizes civilizatórias e a questão dos agentes políticos e suas

agências de Estado e governo em conexão com agências  corporativas  capitalistas  hegemônicas.

Trata também da agência corporativas globais e seu poder político como influência no poder de

Estado  e  de  governo.  Percebe-se  o  confronto  entre  a  cosmologia  kaingang,  a  decorrente

cosmopolítica  dos  interlocutores  e  a  organização  socioeconômica  (BLACKBURN,  1997,  p.52)

“civilizada” dos  fog, o “colonialismo” e decorrente “capitalismo”, na guerra de sentidos contra o

mundo kaingang. É trazida a violência da colonialidade de Estado e de empresas capitalistas.

Por fim, intitulada  “A conclusão que não se quer. O Estado enquanto máquina de guerra

colonial: inconstitucionalidade, Estado e estado de violência e a colonialidade do poder no Brasil

contemporâneo”, uma conclusão apresentará os apontamentos em relação aos elementos de campo e

de estudos de gabinete. Expressa-se as questões da percepção que os kaingang ainda fazem dos fog

e do mundo que estes estão construindo sobre seu ancestral mundo, o mundo dos “tronco-velhos”, o

mundo da “soja”, da “cidade” e do “empreendimento”. A mensagem dos kaingang nos alerta para o

fato de que a “Civilização” ainda vive pelas estruturas sociais e materiais mantidas e geradas por o

que se denomina de um circuito de barbárie. 
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Capítulo  1  –  Espacialidades  kaingang  percebidas  em  meio  aos  elementos  históricos  e
contemporâneos de colonialidade do poder do sistema-mundo capital colonial 

A  pesquisa  tem  como  aspectos  metodológicos  centrais  o  exercício  da  percepção  dos

fenômenos  sociais  em  campo,  ou  seja,  os  fatos  sociais  serão  “observados  e  descritos”

(LÉVI-STRAUSS, 1985, p.8) na interação direta com os kaingang, que na pesquisa assumem o

papel, como já citado, de interlocutores. Utiliza-se a noção de “diálogo” de Crapanzano (1991), a

partir da postura de pesquisador antropólogo imerso no universo de pesquisa se busca a “dialogia

em etnografia” (SOUZA, 1998). Como já explicitado em outros estudos:

[...] por tratarmos do encontro entre agentes, entre estes e o pesquisador [...] e o
que resultaria desse encontro seria o 'diálogo' entre elementos. O etnógrafo em
campo,  observando  em interação  para  descrever  um evento,  realizando uma
entrevista  para  relatar,  ou interpretando mensagens,  símbolos  e narrativas  de
seus interlocutores,  não estaria  necessariamente  apenas  'traduzindo',  [...]  mas
antes  de  tudo,  'dialogando'  a  partir  das  substâncias  advindas  de  seu  próprio
'horizonte imaginativo' [(CRAPANZANO, 2004)] com as substâncias advindas
do mundo do “outro interlocutor” (SALDANHA, 2009, p.39).

 

A partir  desse pressuposto de inserção em campo através de uma perspectiva dialógica,

busca-se a coleta de dados pelo método da escrita etnográfica. Por sua vez, para Clifford, a técnica

etnográfica está totalmente “imersa na escrita” pois a “[...] escrita inclui, no mínimo, uma tradução

da experiência para a forma textual” (2002, p.21). Assim, os diálogos com os kaingang, que partem

do  presenciar  de  suas  práticas,  e  da  participação  em  seus  eventos  -  reivindicatórios,  festivos,

políticos e outros - bem como da frequência do estar em campo em seus locais de presença em suas

moradias,  possibilitaram  uma  escrita  etnográfica  que  pautaram  as  reflexões  teórico-analíticas

propostas  quanto  às  espacialidades  kaingang  percebidas  em  meio  aos  elementos  históricos  e

contemporâneos de colonialidade de poder do sistema-mundo capital colonial. 

Explicita-se como aporte do método etnográfico o apoio instrumental em outras técnicas de

coleta de dados que dão suporte a etnografia, para além da pura memorização e posterior escrita

etnográfica, como o uso de gravadores de áudio, a fotografia e filmagens vídeo-documentais. Estas

técnicas,  combinadas  com  a  etnografia,  aportam  as  construções  narrativas  e  apresentações  de

elementos etnografados. Estes procedimentos, por sua vez, são utilizados a partir do consentimento

informado  dos  interlocutores,  salvo  quando  foram  obtidos  em  manifestações  públicas,  onde  a
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manutenção da privacidade dos agentes sociais não é possível dada as próprias particularidades da

vida midiatizada arbitrariamente pelos dispositivos de mass media do mundo dito “moderno”11.

1.1 Metodologia etnográfica: Interlocução, percepção e espaço-tempo

Julho  de  2014.  Escrever.  Todos  os  dias,  por  um  tempo,  ter  que  escrever.  Uma  rotina

acadêmica já absorvida. Escrevo. Às vezes é preciso deixar o computador, que bom quando é por

causa de visitas de amigos. Mais cedo nessa tarde havia saído, pagar a conta de eletricidade, hoje

para escrever se precisa de eletricidade, de luz, e sou dependente energético de outros, porque a

“civilização” nos faz assim, dependentes energéticos. Percurso de quase dez quilômetros. Os prazos

nos apressam, são dias em que se escreve e se escreve. Quase vinte quilômetros pedalados depois,

no entardecer, voltaria ao computador, mas aí, uma visita de amigos, os portões da casa abertos, vou

entrando, me deparo com amigos kaingang: “os kaingang não tem medo...”, por isso os portões

abertos. 

Mais uma visita de amigos kaingang entre tantas este ano. Claudio, Seu Jair, “Kia” filho de

Seu  Jair,  Firmino,  Herbert,  este  último,  um  mestrando  do  Programa  de  Pós  Graduação  em

Antropologia Social (PPGAS) desta Universidade, que também efetiva estudos de campo e teóricos

junto aos kaingang e que,  salvo o cruzar em alguns momentos em campo e nos corredores da

academia no campus, ainda temos pouco contato. Ainda assim, sei que eu e o colega de academia

estamos trilhando junto e entre os kaingang um caminho, que até o momento, parece semelhante.

Quando ele chega junto aos amigos kaingang em meu escritório/biblioteca, percebo com mais força

que nossos “campos” se cruzaram afetivamente. Uma comitiva da Lomba do Pinheiro Kaingang.

Uma reunião política. Fogo e comida. Caça. Depois, venho logo a perceber que não só para mim,

esta vem a ser também para os kaingang, uma reunião de estudos.

Quando chegaram, se apresentaram a uma colega de Pós Graduação que ali se encontrava.

Logo os recém chegados foram organizando um assado na fogueira da rua, e rápido providenciaram

as grades de geladeira e fogão para usarem como grelhas. Trouxeram comida como sempre, para o

“movimento acontecer”, segundo Claudio. Quando estavam já preparando os alimentos, Claudio

expressa a nossa colega algo que depois me foi enunciado por ela: “- Não repara não, é tudo assim

11 É importante frisar que certos elementos apreendidos no universo de pesquisa, por exemplo, enunciados de
agentes macropolíticos não-indígenas, como agentes de Estado e agentes empresários capitalistas, partem dos meios
midiáticos de massa, que utilizam-se para divulgarem seus enunciados de mundo. Estes agentes, como no caso dos
políticos e empresários citados ao longo do texto, anunciaram seus discursos em meios de mídia de massa e eventos
abertos aos públicos e publicizados em mecanismos de mídia como revistas e jornais impressos ou televisivos, ou
mesmo sítios na Internet.
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memo, às vezes a gente vem aqui estudar com ele”. 

Estudamos, comemos carne, falamos, rimos. Estudamos. O computador em cima da mesa,

ligado, o texto aberto. Nós no fogo. Os kaingang vem estudar comigo. Este é o sentido de uma

política cosmológica. Afinidade e aproximação é compartilhar, conviver, repartir, dividir, se somar,

se unir, se fortificar em grupos, em “tribos”.  “- Nós precisamos unir as tribo!”, sempre me diz

Claudio. A política do convívio é uma das prerrogativas da cosmopolítica kaingang, que é bem

diferente da política do (des)envolvimento  dos fog, das gravatas, das instituições do afastamento de

todos daqueles poucos que governam (ou tentam, ou desejam, mas no fim só fazem o mal) à todos.

Viver junto, na interlocução formada entre o mundo kaingang (que se mostra e é apreendido na

percepção) e o meu mundo é comer junto, é também “estudar” junto.

Considero o início das etapas de campo com os interlocutores indígenas no Rio Grande do

Sul  à  cerca  de  doze  anos,  e,  quando  findava  meus  estudos  de  graduação,  quando  comecei,

particularmente,  em algumas  localidades  a  interlocução com os  kaingang,  um início efetivo de

envolvimento com o seu mundo.

Até  a  atualidade,  quase  sempre  junto  a  colegas  e  equipes  de  pesquisadores,  o  tempo

acompanhando alguns eventos e um pouco da vivência dos interlocutores e suas famílias fez com

que pudesse passar a ter um panorama mínimo, sempre de perto, da situação atual e histórica de

algumas  comunidades  da  etnia.  Com  o  tempo,  este  perto  pode  passar,  ao  menos  para  você,

relacionado cada vez mais aos interlocutores e seu mundo, a tornar-se muito perto, talvez porque

você achava que era só mais um “branco” entre tantos, e em determinado momento de sua trajetória

passa a ter a possibilidade de passar parte de seus tempos-espaços de vida junto a “indígenas”, e

isso para você é importante. 

Então nessas alturas - passado certo tempo junto aos interlocutores - da operacionalização

desta  proposta  metodológica para o estudo e redigindo esta  descrição de universo de pesquisa,

lembro de que para os kaingang, talvez você - seu estar “antropólogo” - é só mais um entre tantos

que vão na aldeia, ou tem que ir, todos os fog, e demais não-indígenas que vão lá cotidianamente

por conta das coisas da “civilização” e de “fora” da aldeia, mas lembro também que tenho amigos

entre os interlocutores, pois são bons anos de convivências e de costumes compartilhados. Então

percebo que aciono a relação profunda, agora vejo, que há entre alteridade e amizade. Então há uma

relação entre alteridade e afinidade?

 A questão  também  passa  por  relações  em  fronteiras  de  alteridade.  As  alteridades  se

encontram em fronteiras sociais ou as formas fluídas de alteridade são a própria constituição da
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fronteira? A fronteira é também um trespassar de mundos alhures. A alteridade também pode ser

adquirida em um trespassar de ideários e valores, de significações de mundo e para os elementos

destes. 

Os estudos efetivam-se nas territorialidades kaingang abaixo do Rio Uruguai, em relação ao

macroterritório da etnia. Então temos o rio e temos um cruzo deste, ou não. Cruzar um rio, entre os

kaingang, pode ser uma atitude cosmopolítica relacional às configurações comunitárias e políticas

entre  grupos  coletivos  da  etnia.  O  universo  de  pesquisa  é  relativo  as  dinâmicas  sociais  dos

interlocutores em relação a seu mundo intrarredes de parentes e afins12.

É preciso comer com os índios, comer as comidas que são ofertadas pelo Estado pela “cesta

básica”, comer assim a atual “comida tradicional indígena” - ou nem tão assim - oferecida pelos

kaingang de muita boa vontade: feijão da marca “Européia”; açúcar refinado e cristal; achocolatado

em pó; leite em pó; e todas outras comidas já se tradicionalizando entre os “indígenas” atuais. Mas,

mesmo que os agentes de Estado busquem nos manter nesta comida “fraca”, conseguimos também

comer “verdadeiras comidas”, iguarias kaingang. É preciso comer emĩ, pão na brasa, no “burraio”

da cinza. É preciso comer milho no sabugo assado na brasa do fogo de chão. É preciso comer caça. 

É também preciso, além de comer com os kaingang, acampar com os kaingang, passar chuva

com os kaingang, frio, calor, vento e barro, muito barro da terra vermelha da qual nem foi eles os

que tiraram a cobertura, as matas e as relvas que ali, no “tempo dos antigo” outrora estavam. Enfim,

é preciso principalmente, amizade com os interlocutores para se fazer uma antropologia, e isso se

consegue com vivências junto, com comensalidades, com hospitalidades recebidas e retribuídas e

com as mais diversas animosidades e ou felicidades de uma vivência compartilhada.

O que nos salta aos olhos quando chegamos a uma possível cena etnográfica? Minha relação

com os “indígenas”, e em particular com os kaingang, iniciou-se, como já explicitado, dentro de

uma rotina de acompanhar conflitos, litígios formais, estranhamentos, desentendimentos, guerra. De

forma geral, todos que exercem etnografia, etnologia e antropologia com comunidades “indígenas”

podem afirmar de forma genérica isso. Antes mesmo de tornar-me um etnólogo, aulas como a de

12 Mais de  uma vez,  relataram-me os kaingang interlocutores,  que  Nonoahy,  grande  pay-bang (um termo antigo
kaingang para referir-se a uma grande liderança), cruzou o rio Uruguai (Imagem 93) para “estas bandas com os seus” (a
banda oriental do Rio, o Sul, as margens onde inicia-se o atual Estado do Rio Grande do Sul em relação ao restante do
território do Brasil). Então a questão da delimitação do universo de pesquisa esta condicionada a própria configuração
sócio-espacial dos grupos da etnia com quem mais possuo interlocução em campo. É cosmopolítica kaingang, “nós” - o
conjunto  formado  entre  interlocutores  da  etnia,  onde  também  hoje  me  encontro  de  certa  forma  inserido  -
referenciamo-nos pelos movimentos sociais advindos das relações cosmopolíticas dos grupos comunitários da etnia. Por
isso ainda, talvez, não cruzo o grande rio, e também porque meu amigo, Antonio Vicente, cuja família habita do outro
lado das margens deste, fica pouco em casa, como eu. O próprio estar junto aos interlocutores da etnia gera, além de
antropologias, políticas e cosmopolíticas.
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antropologia do professor Souza, em 1998, na Graduação da Universidade Federal, já davam o tom

de que os “indígenas” ainda viviam em meio a uma guerra pela defesa de seu modo de vida. Havia

uma sensação mínima de relativa responsabilidade social  em exercer nosso ofício em meio aos

“indígenas” e, mesmo na graduação, mesmo na fase inicial de aprendizagem de nosso ofício, alguns

colegas que já haviam iniciado a aprendizagem mais de perto, em campo, para além das aulas, já

sentiam e demonstravam isso.

Partindo destes elementos temos que a percepção nos dá o recorte, e o contexto pode arbitrar

para você este, e as noções e dimensões de tempo e espaço. Chego a uma comunidade kaingang

pela primeira vez em 2004, no Morro do Osso. Em 2007, demonstro minhas intenções em buscar

um envolvimento mais formal com os estudos de antropologia; menciono às lideranças kaingang

desta comunidade,  em uma visita, minha vinculação com o curso de mestrado em antropologia

social que faço na época. Ao demonstrar estas intenções, as lideranças da comunidade manifestaram

a necessidade de apoios na questão das demarcações das terras “indígenas”. Ao demonstrar que

poderia  auxiliar  nestas  questões,  as  lideranças  autorizaram-me  a  proceder  com  estudos  de

antropologia.  Esta comunidade se consolidou nessa localidade devido à luta que um dos motes

podemos  considerar  de  caráter  “ambiental”,  pensando  em  termos  contemporâneos  usados  por

não-indígenas,  e  outros,  ambienciais  (SOUZA  PRADELLA  &  SALDANHA,  2008)  e

cosmopolíticos (SALDANHA, 2009)13.

Assistir  aos dez anos de idade14,  mesmo de longe,  mesmo vagamente,  mesmo por curto

período,  os  “indígenas”  enquanto  grupo  exilado,  em  êxodo,  e  entender  isso,  e  anos  depois,

encontrar-se,  e  fazer  amizade,  mesmo  que  por  um breve  tempo,  com um jovem que  também

vivenciou essa cena, mas de dentro, não como espectador, mas como participante, como exilado,

como fugitivo de guerra, encontrar este jovem por me situar na condição atual de antropólogo,

estudante, pesquisador, professor, colaborador eventualmente para agências de Estado, me faz me

posicionar também dentro desta guerra. O método de pesquisa e reflexão teórica é assim dado pelo

acompanhar etnograficamente, e discorrer dialogicamente, em termos de guerra, e aprofundar-se

13  Em idos de 2004, parcelas de mata nativa deste morro - elementos importantes no cosmos kaingang -
corriam risco de tornarem-se parte da zona urbana da cidade que circunda o Morro, por conta de um novo loteamento
habitacional, para pessoas não-indígenas, de alto padrão aquisitivo financeiro. Os kaingang da cidade, a considerável
tempo, já manejavam os recursos elementares simbólicos presentes nas formações vegetais nativas daquela área. Desde
o flagrante de risco de destruição da mata nativa (SALDANHA, 2009), além de habitarem esta parcela do espaço no
perímetro  da  zona  urbanizada  de  Porto  Alegre,  os  kaingang  estão  barrando  a  ocupação  destas  áreas  verdes
remanescentes neste espaço da cidade ainda não urbanizado.
14 Tive a oportuniade de presenciar, perto da casa de meus pais, nos anos 90 do século passado, nas dependências de

uma paróquia da igreja católica, a permanência provisória de um grupo kaingang que buscava um território para seu
estabelecimento quem sabe um dia definitivo. Estes kaingang são os que deram início a Aldeia Kaingang localizada
contemporaneamente na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, RS.
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nas leituras enquanto instrumentos para compreender esta guerra, as relações entre humanos a partir

dela, bem como as relações dos humanos com os elementos vivos, não-humanos, e com o dito

ambiente, o meio, com sua decorrente paisagem, aspectos, elementos atribuídos pelos não-indígenas

ocidentais como parte de uma, ou da, “natureza”. A guerra é milenar e a mesma, propiciada pelos

humanos que subjugam outros humanos nas “correrias”15 por Estados, uma maquinaria social que

cria um estado de controle de populações por meio das guerras de conquista. Segundo Fontana

(2000), a origem dos Estados ramifica-se com a origem arcaica da guerra:

“a origem da guerra
[…]
O  surgimento  dos  Estados  tornou  possível  reunir  exércitos  mais

numerosos e organizados sendo que a domesticação do cavalo significou um
avanço essencial, pois proporcionava uma grande vantagem de mobilização,
se comparada ao combate a pé. Porém, a guerra dos impérios da antiguidade
foi  protagonizada, sobretudo,  por massas de infantaria muito coordenadas
(como a falange,  setor aperfeiçoado pelos macedônios,  ou como a legião
romana,  dividida  em  grupos  menores  e  de  maior  mobilidade),  em
combinação com tropas de cavalaria.” (FONTANA, 2000, p.269-270). 

Neves menciona o encontro entre os jesuítas na “Terra dos Papagaios”16 e os “indígenas”: “o

momento do encontro é um momento de choque, de violência, de alteração de uma situação até

então vigente” (1978, p.29). Como se diz com a célebre expressão, “não há nada de novo no front”,

mas mesmo assim, continuo localizando-me na etnologia e na antropologia enquanto “cabeça de

ponte”  em  um  território  em  guerra  (ALMEIDA,  2004).  Faço  necessário  continuar  os  estudos

etno-antropológicos enquanto uma leitura de, ao menos, uma guerra por espaços e recursos, sejam

físicos,  ou mesmo uma guerra simbólica de sentidos.  A antropologia  se  fez no acompanhar  (e

participar)  do  encontro  entre  pretensamente  “civilizadores”  daqueles  que  denominavam

“selvagens”.

Percebeu-se  que  estas  redes  sociais,  perspassando  interesses  cosmopolíticos,  tanto  nos

âmbitos familiares quanto de outras formas de afinidade e reciprocidade, solidificam-se cada vez

mais nas buscas dos  kaingang por viver em um mundo de parentes e outros a partir da referida

“guerra  relacional”  com  os  outros  grupos  sociais  -  nos  dias  de  hoje  principalmente  com  os

não-indígenas. 

Esta  “guerra”  se  dá  principalmente  por  posicionamentos  cosmopolíticos  estratégicos  na

aquisição de espaços, “territórios” e formas específicas de fluência por estes. Como “território”

15 Expressão usada pelos kaingang, indica os ataques entre fog e kaingang no “tempo dos antigo”.
16 Como o autor refere-se ao Brasil no início da colonização.
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desta “guerra”, pode-se mapear desde os corpos/pessoas (kaingang ou mesmo outros (indígenas ou

não)) no espaço, até outros elementos do cosmos, tendo como demarcação máxima do evidenciar

dessa  “guerra  kaingang”,  sua  já  citada  “luta  pela  Terra”.  Esta  última trata  da  própria  luta  por

conquista  territorial  no  sentido  literal  do  termo:  guerra  por  espaços  físicos,  por  paisagens,  por

“territórios indígenas”, pela retomada pelo direito a, segundo os interlocutores, uma “Terra-Mãe”.

Este conceito é largamente utilizado pelos kaingang em seus discursos na luta pela Terra Indígena e

defesa  dos  direitos  constitucionais  diferenciados.  Remete-nos  as  questões  cosmológicas  dos

kaingang, a terra vista enquanto mãe, uma vez que estes, segundo seus mitos de origem, “brotam da

terra” (NIMUENDAJÚ, 1993). 

Nenhuma ação humana, pessoal, individual, grupal, coletiva ou não, é isenta de relações e

repercussões. Não há agência “neutra” e ou despregada de propósito e ou que se queira, mesmo que

se  pense,  “imparcial”.  Sempre  há  lateralidades.  Este  empenho  é  proposto,  assim,  tal  qual  nos

informa Meira quanto à ação de Pozzobon enquanto antropólogo (MEIRA, 2011), que, além da

reflexão antropológica,  propôs-se em vida “[...]  a descrever e defender, tanto conceitual quanto

politicamente” os conhecimentos profundos “da vida e da filosofia indígena” (MEIRA, 2011, p.XI).

É preciso escrever também para os indígenas, não apenas para os “brancos”. Lima (2011)

aponta o quanto Ribeiro, conhecido e renomado etnólogo, antropólogo indigenista do século XX,

teve uma produção etnológica voltada muito mais para o SPILTN, órgão em que trabalhava. Ao

meu  ver,  mesmo  numa  tentativa  de  salvaguarda  destas  comunidades,  em  certa  medida  uma

produção para o Estado, para a “Civilização”, não para os indígenas: 

“[...] intitualdo Os índios e a civilização, […] 
Neste texto, Ribeiro opunha a “ineficácia” das “missões religiosas” e

supostas sugestões de “extermínio” dos índios às tentativas, precárias mas
honrosas,  de  um serviço  do  Estado  brasileiro  que  teria  sido  criado  para
proteger e  defender  os  nativos.  […] apesar  de  apontar  alguns  limites  do
Serviço, o texto contém uma defesa incisiva da chamada proteção fraternal,
e da tutela, […] do Estado nacional brasileiro sobre os povos indígenas, [...]”
(LIMA, 2011, p.203).

As questões expressas por estes embasamentos e reflexões são trazidas por Mattos pensando

nas relações entre a produção etnológica, o indigenismo e os fatos já históricos, ou historicizados e

os fatos atuais em relação as problemáticas indígenas contemporâneas:  

“O binômio índios “resistentes” versus “aculturados”, amplamente utilizado
na história e etnologia indígena, vem sido problematizado por pesquisadores
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que hoje compreendem as relações estabelecidas nas margens ou fronteiras
imperiais sob uma nova ótica que pretende dar visibilidade aos fenômenos
de mestiçagens, alianças, comércios, organização de redes, etnogênese, entre
outros, detonados pelos dispositivos do saber e poder do indigenismo, que
implica, por exemplo, na categorização e atribuição de etnônimos e lugares
para os indígenas.” (MATTOS, 2011, p.157).

Os elementos que pautam a etnografia trazem esta percepção de um contexto da emergência

dessa luta, já ancestralizada. É este o ponto da colonialidade em nosso atual sistema-mundo capital

colonial.  Este  é  o  ponto  narrativa,  as  percepções  dos  elementos  apreendidos  em campo  serão

colocadas em relação, numa tentativa de interlocução, na busca de conectá-los pelo viés da “luta

pela terra” kaingang, mas já num sentido mais amplo que aquele pensado mais como apenas a busca

de  soluções  fundiárias  ou  de simplesmente  ocupação e  apropriação dos  espaços.  Aqui  um dos

pontos de narrativa é a disputa por qual ambiência, qual constituição espacial se busca e se defende,

então que tipo de Terra se quer, também em relação a mundo, que mundo que se quer, que mundo

que  os  interlocutores  buscam  consolidar  a  partir  de  suas  práticas  ambienciais  perceptivas  e

agenciadoras, com suas específicas cosmopolíticas kaingang e ideologias fog. Ainda é um tempo de

luta, ainda são espaços de lutas, então temos a percepção de um tempo-espaço de lutas sociais.

Então o universo de pesquisa é composto por estar junto a pessoas da etnia kaingang em

seus lugares de presença enquanto moradia ou oferta de artesanato aos fog, além de acompanhá-los,

a partir disso, em eventos, durante o período de estudos, principalmente eventos políticos e mesmo

jurídicos junto aos  fog,  principalmente junto a agentes  de Estado destes.  A grande parte destes

eventos tiveram como motes o conflito  entre  mundos “indígenas” e  mundo não-indígena e  em

especial como questão central a questão dos litígios territoriais e de modos de vida.

Elegi como período de tempo do universo de pesquisa principal, aquele que elencaria como

mote básico para a dialogia com os estudos teóricos para doutoramento,  o período do primeiro

semestre do ano de 2010 ao primeiro semestre do ano de 2014. Dentro deste período, elenco aqui

aqueles que mais significativos dos estudos de campo e os respectivos locais de efetivação das

saídas de campo entre e com os kaingang:

Fevereiro a junho de 2010, etnografia junto ao grupo acampado no Morro Santana, Porto

Alegre, RS;

Setembro de 2010, etnografia junto aos grupos no Lajeado do Bugre e no Carazinho, RS;

Dezembro de 2010, etnografia junto aos grupos no Lajeado do Bugre e no Carazinho, RS;
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Janeiro a março de 2011, etnografia junto aos grupos acampamento de verão na localidade

Viamão, RS;

Abril de 2011, etnografia junto a grupos no acampamento de páscoa, Porto Alegre, RS;

Julho de 2011, etnografia junto aos grupos no Lajeado do Bugre e no Carazinho, RS;

Janeiro a março de 2012, etnografia junto aos grupos acampados na localidade Viamão, RS;

Julho de 2012, etnografia junto aos grupos no Lajeado do Bugre, RS;

Maio e Junho de 2013, etnografia junto aos grupos no Lajeado do Bugre e no Carazinho,

RS;

Julho e agosto de 2013, etnografia junto a grupos em eventos políticos entre não-indígenas

na cidade de Porto Alegre, RS;

Outubro de 2013, etnografia junto aos grupos no Lajeado do Bugre e no Carazinho, RS;

Maio e julho de 2014, etnografia junto aos grupos que acampam na localidade Viamão, RS;

Junho de 2014, etnografia junto aos grupos no Lajeado do Bugre e no Carazinho, RS;

Julho de 2014, etnografia junto aos grupos que acampam na localidade Viamão, RS.

Além deste locais mais usuais de campo e estes períodos apresentados,  as interlocuções

acabaram  por  levar  os  estudos,  mesmo  que  com  menos  frequência,  até  outras  localidades  de

presença  kaingang:  Morro  do  Osso  (formação  geomorfológica  com reminiscências  de  matas  e

campos “nativos” da localidade do  Gojkafantum (grande água), ou Bacia do Lago Rio Guaíba);

Arroio  Sêgu  (afluente  com reminiscência  de  matas  “nativas”  da  localidade  do  Arroio  Sarandi,

afluentes  ambos  do  Rio  Pei  Kár,  Rio  da  Várzea/RS);  Iraí  (Localidade  dos  “lambedouros”

kaingang17 (Seu Augusto Opẽ, 2011, Iraí), nas “barrancas” (margem oriental) do Rio Uruguai/RS);

Pei-Kár (localidade  do  Rio  da  Várzea);  Passo  Grande  do  Forquilha/RS  (localidade  do  Arroio

Faxinalzinho);  Pontão  (localidade  das  matas  do  Pontão/RS);  Lomba  do  Pinheiro  (matas  do

Gojkafantum).

1.2 Etnografia e escrita etnográfica

A etnologia e etnografia com comunidades tradicionais na América nos remete a percepção

das questões relativas ao processo de constituição desta enquanto colônia européia e os regimes

17 Localidade onde brotam nascentes de águas minerais que eram chamadas pelos kaingang de “lambedouros”.
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coloniais  e  capitais  decorrentes  sobre  suas  populações,  a  partir  dos  processos  de  conquista  e

colonização no século XV. A problemática das territorialidades “indígenas” no Brasil e na América

como um todo envolve este contexto histórico de colonização européia. Conforme Quijano (2000),

o atual estágio do processo de globalização, e o que denomina de capitalismo colonial/moderno, são

decorrentes da conjuntura colonial de constituição da América (p.201). As conjunturas territoriais

ameríndias estão diretamente relacionadas aos processos a partir desta conjuntura global capitalista

colonial.

Numa perspectiva que por sua vez contemple as relações entre estes processos em específico

no Brasil, Almeida (2010), Paula (2010) e Brandão (2010), executam estudos junto a comunidades

tradicionais atualmente e tratam certas agências políticas, econômicas e capitalistas por sobre estas,

bem como por  sobre o ambiente e  seus elementos  de dita  “natureza”,  enquanto uma forma de

“colonialismo contemporâneo”. Este colonialismo seria perceptível principalmente no que concerne

aos impactos e as relações diretas e indiretas de empreendimentos capitalistas e ou estatais por

sobre os territórios e os modos de vida das comunidades tradicionais, em especial aqui os povos

“indígenas”. Objetiva-se nesse estudo aplicar as noções destes pesquisadores relacionadas à questão

das territorialidades dos povos “indígenas” e demais comunidades tradicionais.

Centrando-se nas noções capitalistas e estatais já referidas de “projetos de desenvolvimento”

e  “grandes  impactos”  esta  tese  apresenta  uma percepção  da  vivência  dos  grupos  comunitários

kaingang no Sul do Brasil em meio ao processo de transformação de seus territórios tradicionais em

colônias de povoamento, agricultura e industrialização dos fog. Essas colônias se deram a partir dos

processos de “frentes de expansão” do povoamento não-indígena por sobre as terras “indígenas”.

As problematizações são derivadas inicialmente da percepção e etnografia das estratégias

kaingang em exercer seus modos de vida em meio à busca, em uma eminente escassez, de espaços e

meios sociais e materiais de manutenção de seus grupos sociais. Estabelecer uma rotina de visitas a

acampamentos e “Terras Indígenas” da etnia possibilitou a percepção destes elementos  in loco, o

que por fim passou a delimitar os objetos de pesquisas e estudos e as problemáticas neste empenho.

Pensa-se numa leitura das agências contemporâneas etnocentradas kaingang enquanto parte

de fenômenos e processos sociais conjunturalmente constituídos no encontro com o mundo colonial

surgido na criação do “Novo Mundo”. Parte do problema central proposto é a percepção dos modos

de vida etnoreferenciados dos kaingang interlocutores constituírem-se enquanto experiências dentro

de  um  contexto  ainda  densamente  colonial,  em  seu  sentido  colonialista  e  colonializante  em

determinados aspectos. Pensa-se assim a vivência em wãre e em “retomada” dos interlocutores da
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etnia  como  ações  em  meio  a  processos  sociais  dinâmicos,  onde  estes  tem  de  estar  sempre

reformulando  suas  próprias  noções  de  mundo  e  agências  a  partir  de  seus  próprios  esquemas

conceituais.  Trazer  à  tona  as  experiências  da  vida  kaingang  em acampamentos  e  nos  eventos

políticos  é  mostrar  às  possibilidades  e  impossibilidades  de  projetos  e  trajetórias  perante  estes

processos coloniais. Os dados etnográficos dessa forma são percebidos relacionados a processos

constantes de colonização e descolonização (MOTA, 2012). A “luta pela Terra” seria vista aqui

conceitualmente enquanto processo constante de possibilidade de uma descolonização em relação

as percepções estruturais macroconjunturais do mundo dos “brancos”.

Dessa maneira, o empreendimento de campo com os kaingang será uma base para acionar

em  discussão  e  em  articulação  com  a  etnografia  estas  noções  contemporâneas  acerca  dessa

colonialidade do poder, em relação ao Estado, e do colonial capitalismo atual. A proposta insere-se

nos debates sobre as formas de pensar os sistemas-mundo (culturas) dos diversos grupos sociais e

suas relações conjunturais que culminam em dinâmicas sociais de transformação e permanência de

elementos, relações, processos, noções, categorias e práticas sociais.

A “civilização” que me levava até os kaingang, parte daqueles povos ainda ditos “índios” da

América, por conta da “barbárie” do próprio sistema, e que me mostrava aquilo que chamamos, há

tanto tempo, de dita e ou talvez uma efetiva “selvageria”, e os acampamentos e a “luta pela Terra

kaingang”  (aquilo  que  vi  enquanto  tal),  me  levaram  por  fim  ao  colonialismo  e  a  perceber  o

capitalismo enquanto sua atual decorrência.  Estes são relacionados, a partir  da colonialidade do

poder,  a  um  tipo  de  triangulação  entre  os  elementos  em  choque-constituinte,

“civilização-barbárie-selvageria”.

Aqui vem à tona uma cena-relato do acampamento kaingang de  Caapi,  Carazinho, onde

presenciei junto à equipe GT-FUNAI/UNESCO18 uma forte tensão da violência frente ao avanço,

ainda  constante,  do  mundo  dos  “brancos” por  sobre  os  atuais  poucos  espaços  possíveis  de

manifestação  dos  modos  de  vida  tradicionais  da  etnia,  a  vida  em  wãre.  Para  os  kaingang  na

localidade, em relação a seu espaço de vivência, e para mim, o quadro mais duro de se assistir em

presença do mais nefasto efeito “civilizatório”, o colonialismo. Presenciávamos o literal tragar da

terra e da aldeia-acampamento improvisado kaingang em Carazinho pelo avanço da zona urbana da

cidade não-indígena crescente na localidade. 

A impressão que temos quando vemos uma das fotos (Imagem 03) motes do campo que

origina este empenho, é que, partindo-se do mundo dos “brancos”, em relação ao mundo kaingang

18 Os processos de demarcações de Terras Indígenas são contemporaneamente executados por equipes em grupos de 
trabalhos instituídos pela FUNAI/MJ.
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tradicional, pode-se planificar tudo. Juarez, kaingang presente no acampamento-aldeia me exclama:

“e eles continuam fazendo a terrapranage por tudo aí na vorta, Seu Jota[...]” (Caapi, outubro de

2013). Enquanto isso, tiro as fotos, e as crianças estão brincando em um barranco de terra vermelha.

Terra  vermelha,  largada  ali  por  máquinas  de  terraplanagem.  Para  os  interlocutores  da  etnia  da

localidade, a “terra dobrada” onde estes kaingang se fazem presentes em Carazinho acampados, é

considerada, pelos  fog, um  “bem imóvel”. Terra, nesse sentido, não se desloca, sem torná-la um

“bem móvel”19. Uma “terra”, aqui, é vista no sentido de uma “propriedade privada”20, uma parte de

espaço físico geográfico, uma localidade, cercada, pertencente a um proprietário, um “dono”, um

fog, o que dá o direito deste fazer, ou tentar fazer, sobre este pedaço da Terra, tudo o possível,

dentro do capitalismo, ou quase tudo o que tiver ao alcance do poder de um “dono de terras”. Tem

um preço para tudo no mundo dos ditos “civilizados”. Se tiver dinheiro, você pode instalar uma

usina atômica, por exemplo, ou um depósito de lixo de uma, em praticamente qualquer lugar do

planeta.

A cena (Imagem 03) é de sempre na localidade e cotidiana há muito tempo, talvez choque

apenas  alguém  como  um  etnógrafo.  Por  certo  foi  selecionada  esta  imagem,  enquanto  cena

etnográfica,  e  enquanto  imagem inicial,  em parte  similar  aos  objetivos  de  escolha  da  imagem

frontispício de Malinowski em “Argonautas”, uma das formas como Clifford (2011) explicita que

foi tradicionalizada em nossa disciplina, em talvez mesmo como rápida e impensada escolha, e uso

da imagem, em uma forma já clássica e pouco refletida às vezes de construção de uma “autoridade

etnográfica”  (CLIFFORD,  2011).  Por  sua  vez,  a  imagem  remete  diretamente  aos  anseios  e

sofrimentos causados pelos kaingang em seu mundo em contato e confronto com o  mundo dos

“brancos”. Dessa forma, a foto, transformada em imagem, e em cena etnográfica alegórica de uma

introdução, não priva-se de um ponto de vista que mostre que a colônia, que Malinowski não traz

em seu texto, ainda continua se fazendo presente entre nossos nativos - e entre nós, etnógrafos - ao

redor do mundo.

Por outro lado, criticar uma “autoridade etnográfica” também não é o que está em jogo nesta

tese,  que  tem a  etnografia  como principal  objetivo  metodológico  e  teórico,  mas sim,  propor  e

reconhecer a importância técnica e científica desta última. Por isso situar-se metodologicamente

19 Recorda-se aqui a materialização da terra como recurso material e propriedade, do substantivo “terra” enquanto
solo, por exemplo, “aterro”, materializada enquanto bem, e assim, um “bem móvel” em relação ao valor simbólico
de riqueza material para “bem imóvel”, dentro das noções de território, ambas muito diversas da noção de uma
“Terra” como entidade mísitca cosmológica, “Terra-sagrada”.

20 O colonialismo, a forma civilizacional, as estruturas do mundo colonial também advém, pensando a partir de Paula
(1970), nas origens romanas do latifúndio. 
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tendo como ponto de partida a convivência e o diálogo com os kaingang interlocutores, e a partir

deste  encontro  possibilitar-nos  a  construção  da  narrativa  discursiva  e  sua  escrita  (CLIFFORD,

2011). 

Assim essa tese se propõe no que define Gonçalves como as exploradas por Clifford “[...]

fronteiras sempre móveis entre história, literatura e antropologia” (GONÇALVES, 2011, p.8). Para

Clifford, os discursos etnográficos “[...] são pensados simultaneamente como condições e efeitos de

uma rede de relações vividas por etnógrafos, nativos e outros personagens situados no contexto de

situações coloniais” (GONÇALVES, 2011, p.10). Sendo o discurso aqui conduzido numa visão de

“escrita”  nos  termos  de  Clifford  (2011),  parte-se  de  uma  construção  etnográfica  a  partir  de

elementos dotados também de certo realismo etnográfico, em uma tentativa de escrita dialógica e

polifônica,  porque  segundo  as  ideias  deste  autor  em  relação  a  formação  e  desintegração  da

“autoridade etnográfica”:

“O dilema atual está associado à desintegração e à redistribuição do poder
colonial  nas  décadas  posteriores  a  1950,  e  às  repercussões  das  teorias
culturais radicais dos anos 1960 e 1970. Após a reversão do olhar europeu
em decorrência do movimento da “negritude”, após a crise de conscience da
antropologia  em  relação  a  seu  status  liberal  no  contexto  da  ordem
imperialista, e agora que o Ocidente não pode mais se apresentar como o
único  provedor  de  conhecimento  antropológico  sobre  o  outro,  tornou-se
necessário imaginar um mundo de etnografia generalizada.
[…] 
Estratégias alternativas de autoridade etnográfica podem ser visualizadas em
recentes  experiências  feitas  por  etnógrafos  que  conscientemente  rejeitam
cenas  de  representação  cultural  ao  estilo  do  frontispício  do  livro  de
Malinowski. Diferentes versões seculares daquela repleta oficina de escrita
de Lafitau estão surgindo. Nos novos paradigmas de autoridade, o escritor
não  está  mais  fascinado  por  personagens  transcendentes  -  uma  deidade
hebraico-cristã - ou seus substitutos no século XX, o Homem e a Cultura.
Nada permaneceu daquele quadro celestial, a não ser a imagem desbotada do
antropólogo num espelho. O silêncio da oficina etnográfica foi quebrado por
insistentes  vozes  heteroglotas  e  pelo  ruído  da  escrita  de  outras  penas.”
(CLIFFORD, 2011, p.18-22).

 

Precisamos de antropólogos e etnólogos indígenas - não indigenistas - em maior número, e

de uma mudança estrutural conjuntural nas relações políticas entre indígenas e não indígenas, para

mudarmos o  contexto.  Assim teremos uma mudança  na  produção informacional  quanto  a  vida

indígena, para efetivamente surgir uma antropologia nativa, que desintegre a autoridade etnográfica

de um “branco” em tentativa de interlocução com o mundo kaingang. Felizmente o momento atual

sugere que poderemos quem sabe ter uma melhora nesse quadro em relação a produção de material

47



reflexivo sobre as populações indígenas:

“[...]  no  momento  histórico  presente  [...]  os  indígenas  se  encontram nas
universidades  se  assenhoreando de  conhecimentos  de  grande  importância
para reverem seu passado e pensarem seus projetos de futuros possíveis.”
(LIMA, 2011, p.210).

Extendendo assim a “oficina etnográfica”, buscando dessas formas a interlocução com os

kaingang  e  os  elementos  da  sua  cosmologia,  a  escrita  enquanto  “coisa”  (INGOLD, 2012)  e  a

energia do exercício etnográfico, infelizmente, são nascidos na percepção da situação de violência

em contato entre agentes e ou grupos humanos, étnicos ou diferentes politicamente em conflito,

situações  mote  para o surgimento do colonialismo.  Por  isso,  o  presente texto oscila  entre  uma

escrita “civilizada”,  mais centrada na transmissão de elementos técnicos do empreendimento de

estudos etnográficos e etno-antropológicos; uma escrita mais “bárbara”, carregada da violência do

debate, dos relatos, das densidades dos elementos de etnografias em situações de violência, da visão

também violenta que irrompe pela violência; e de uma escrita mais “selvagem”, mais livre, mais

fluída, mais dinâmica, mais aberta e ainda esperançosa de que alguém também leia com esperanças.

Portanto, através desta forma de conhecimento, a etnografia, e suas relacionadas etnologia e

antropologia, e porque não, a história, eu, também junto aos kaingang, vi a “maldade do fog” por

trás das coisas, como disse-me Juarez (Acampamento Kaingang  Caapi, junho de 2014). Não sou

um enquanto estou em campo e outro enquanto escrevo, não há um de mim para cada desempenhar

de uma tarefa técnica de Estado, seja qual seja esta, a tese agora em questão, ou a colaboração,

tênue e ingênua, incipiente e já mal nascida e fadada ao fracasso, quem sabe, a tarefa de participar

enquanto antropólogo, recém em prática, de “delimitação e demarcação de territórios indígenas”.

Sou o mesmo. Impossível não misturar as cenas. Erudição e violência. “Civilização” em mais alto

grau,  o  “ofício  de  etnólogo”,  “selvageria”  em  mais  alto  grau,  um  “acampamento  indígena”.

“Barbárie”  em  mais  alto  grau,  um  “acampamento  de  estrada”,  uma  área  de  aclive  e  declive

geográfico, beira de córrego e nascente, segundo os kaingang na localidade,  “pura mata nativa”,

sendo enterrada, viva, por terra vermelha tirada de outros lugares tão bonitos quanto e sendo tão

devastadas quanto.  Terra vermelha. Terraplanagem. Se o processo civilizatório não planificar os

“indígenas” pela via colonial, a terra vermelha vai planificá-los. 

Só eu sei então que a cena sugere que os “indígenas” e os seus parentes mais próximos que

nós, mesmo sendo não-humanos, ou seja, as plantas e os animais, a vida de sua Terra, estão sendo

progressivamente como que se soterrados vivos dia-a-dia, concreta e metaforicamente? Não sou só
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eu que sei. Muitos sabem, e os indígenas vivem isso, diariamente. A importância etnográfica desta

cena vem do que sofrem dia-a-dia os kaingang no choque de seu mundo com o mundo dos“fog”. A

cena me apontou o fato de que não tinha que me ausentar de participar de seu processo de produção,

como todo artefato social, ou cultural. Minha presença na cena, a etnografia a partir desta, não é

mais  que  a  possibilidade,  não  de  dualizar,  eu(ser)-outro(coisa),  mas  de  buscar  uma  polifonia

dialógica  entre  eu(projetado)-eu(efetivo,  estar)-outro(projetado)-outro(efetivo,  estar),  não  sendo

mais que etnógrafo-nativo,  não sendo mais um etnógrafo/nativo,  decupado aqui pelas propostas

metodológicas e teóricas em questão enquanto um estar-etnógrafo-técnico-selvagem em encontro e

vivências com os interlocutores kaingang. 

Um projetado “eu” baseado no que pensamos que estamos sendo e fazendo, no caso, o ofício

proposto  de  etnógrafo,  em encontro  e  complementação  com um “estar”  (MERLEAU-PONTY,

1994) etnógrafo, ou seja, o etnógrafo em campo e os imponderáveis da ação (SOARES, 1994), que

pautam as percepções e ações no encontro com o pretenso “outro”, um “nativo” projetado pela

reflexão etno-antropológica, e o outro “estar” indígena, kaingang. Tudo isso contando ainda com as

limitações em se alcançar um diálogo com este “nativo”, este “outro”, não se escapando de onde se

vem, o mundo dos “brancos”.

1.3 Hermenêutica, ambiência, horizontes imaginativos e corpos no espaço

“Historicamente, a universidade desenvolveu uma tradição de luta destinada
a escapar das imposições dos poderosos. Embora vivendo hoje um momento
difícil diante das ameaças à liberdade de investigação científica advindas do
mercado,  há  sinais  que  ainda  honram  aquela  tradição.”
(PORTO-GONÇALVES, 2010, nota de orelha de capa e contra-capa).

O primeiro preceito desta proposta é buscar escapar das “imposições dos poderosos”, porque

infelizmente  os  “poderosos”  ainda  existem.  Buscar  liberdades  em  investigar  e  mesmo  propor

conceitos ainda assim inseridos ao contexto da “investigação científica” e da  “academia”.

Pensando a partir de Soares, as questões teórico-metodológicas precisam ser refletidas em

seu caráter “múltiplo e polissêmico”, priorizando vertentes reflexivas que lidam diretamente com a

problemática da interpretação” (SOARES, 1994, p.17). 

“A reflexão hermenêutica pode [...] ajudar a entender melhor o que está em
jogo  nos  processos  interpretativos,  no  movimento  da  compreensão.  [...]
pode nos apoiar  na tentativa de lidar  com os próprios  limites  das  assim
chamadas  ciências  humanas.  Pelo  menos  se  os  definirmos  nos  termos
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proposto pelo tradicional debate entre iluminismo e romantismo, [...] de um
lado  [...]  universalidade  da  lei  acessível  à  razão  e,  de  outro,  [...]
pertencimento  particularizante  que  submete  a  razão  à  sua  lógica
singularizante.
A  linhagem  predominantemente  inspirada  em  concepções  iluministas
restringe  o  âmbito  de  pertinência  de  seu  foco  heurístico  aos  fenômenos
individuais passíveis de subsunção pelo social  ou às variações do objeto
passíveis de subsunção pelo que, nele, seria permanente. A variação errática,
sem  compromissos  com  a  regularidade  de  estruturas,  ou  o  individual
regular, irredutível a padrões universalizantes, escapariam a possibilidade de
tratamento conceptual ou ao âmbito circunscrito pelo poder de abrangência
do  conhecimento  científico.  O  resultado  é  que  o  centro  de  interesse  e
atenção se desloca dos agentes, das ações, para os paradigmas recorrentes
que os explicam ou, em outras palavras, da virtú para a fortuna (neste caso
desencantada, desmistificada, laicizada, supõe-se). Este é um bias caro aos
estruturalismos  e  funcionalismos  que  marcaram  tão  profundamente  as
ciências humanas.” (SOARES, 1994, p.18-19).

A hermenêutica ao interpretar as relações sociais kaingang é partir do campo para a teoria. O

estranhar, a diferença, ao contrário do singular e normativo, são as citadas “variações erráticas” que

acumulam-se e constituem o cosmos. A sutileza de se observar o campo deve transpassar para as

letras, é preciso apreender o que estas podem ter de significados para “[...] fenômenos individuais

passíveis de subsunção pelo social ou às variações do objeto passíveis de subsunção pelo que, nele,

seria  permanente.”  (SOARES,  1994,  p.19).  Perceber  que  a  “imaginação  produtiva”  (SOARES,

1994, p.19) necessita de “horizontes imaginativos”, e que tudo surge na “agência” “indeterminada e

autonôma” (SOARES, 1994), espaço (des)central do estar no cosmos:

“No  pólo  oposto  [...]  reconhecimento  da  pertinência,  para  todo
empreendimento racional  e  para  o saber  sobre  o ser  humano e  o social,
especialmente,  das  experiências  intransitivas,  dos  fenômenos
incomensuráveis, das forças particulares de vida, dos universos singulares -
valorativos,  culturais  -,  das  individualidades  (mesmo  que  coletivas)
irredutíveis  em  suas  especificidades,  das  diferenças  sincrônicas  e
diacrônicas  [...]  A  fortuna pode ser  aqui  reencantada e o diálogo com o
domínio  mitológico  não  tem  por  força  que  ser  tão  marcadamente
assimétrico,  ainda que o preço seja a neutralização parcial  das fronteiras
entre as disciplinas - muito especialmente entre as chamadas científicas e o
pensamento ordinário, ou seja, as razões comuns nas quais jogamos nosso
jogo de linguagem e onde, afinal, emerge o sentido. Atenção e interesses
podem aqui se voltar para a agência humana e a ação, em seu momento de
indeterminação,  em  sua  dimensão  virtual  de  autonomia,  entendida  em
termos  efetivamente  radicais.  De  unidade,  estabilidade,  permanência,
passamos  a  ênfase  inversa  (o  compromisso  agonístico,  polemicamente
dialógico, entre as tradições deve ser mais uma vez sublinhado) na diferença
irredutível,  na  inconstância  da história,  entendida em sua tragicidade,  na
ação dotada virtualmente  de autonomia radical  (domínio da  poiesis e  da
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phronesis, da imaginação produtiva e do juízo prático, do potencial irruptivo
e  criador  da  agência  humana,  correspondente  a  limitação  do  poder  de
antecipação e controle, isto é, equivalente ao reconhecimento da debilidade
relativa da razão e da precariedade de toda ordem instituída).” (SOARES,
1994,  p.19).

A “precariedade de toda ordem instituída” pode estar num choque de sistemas-mundos, de

possibilidades  diferentes  de  formas  estruturais.  Por  enquanto,  o  “colonialismo”  dos  outros,  no

tempo-espaço passado, e  de poucos hoje,  que ousam ainda denominá-lo e  identificá-lo em sua

prevalescença, como nas formas da colonialidade do poder, uma estrutura que parece manter o mito

do  eterno  retorno  (ELIADE  2000),  até,  claro,  a  entropia  aumentar.  É  a  segunda  lei  da

termodinâmica, a entropia sempre aumenta. As “terraplanagens”, extinções em massa, destruições

do ambiente primário que as crianças kaingang não herdarão da mãe-Terra, parecem até então que

tendem a continuar. Cada vez mais fica mais violento. “O ar torna-se cada vez mais pesado, em toda

a parte” (LÉVI-STRAUSS, [1955], 1986, p.30).  Talvez sempre pareça que tudo esteja no fim:

“O  fim  de  uma  civilização,  o  começo  de  outra,  a  descoberta
repentina  feita  pelo  nosso  mundo  de  que  talvez  ele  comece  a  tornar-se
demasiado pequeno para os homens que nele vivem, tudo isto são verdades
que se tornam palpáveis, não tanto pelos números, estatísticas e revoluções
como pela resposta que recebi pelo telefone há algumas semanas quando
acalentava  a  idéia  -  quinze  anos  mais  tarde  -  de  reencontrar  a  minha
juventude  por  ocasião  de  uma  nova  visita  ao  Brasil:  era-me  necessário
reservar  passagem  com  um  mínimo  de  quatro  meses  de  antecedência.”
(LÉVI-STRAUSS, [1955], 1986, p.17).

“Dentro de alguns centos de anos, outro viajante, tão desesperado como eu,
neste mesmo lugar, chorará o desaparecimento daquilo que eu teria podido
ver e que não aprendi. Vítima como sou duma dupla enfermidade, tudo o
que vejo me fere, e censuro-me sem cessar de não observar o suficiente.”
(LÉVI-STRAUSS, [1955], (1986), p.38).

Em 1955, o etnólogo e antropólogo constatou que em quinze anos, a “Civilização”, que a

pouco  havia  “aumentado  o  mundo”,  tornava-o  também  pequeno.  Um  intelectual  que  lamenta

através de “tristes trópicos” a “Civilização” e sua fome de “exploração”, a abertura de “fronteiras”

na “expansão”, parecendo sempre iminente, para alguns, a autodestruição. Lévi-Strauss, como os

outros  antropólogos  que  apresentaram  anseios  aproximados,  tornaram-se  importantes

“companheiros metafísicos”, meus e dos kaingang, através de suas escritas e outras sobre o que

estes nos deixaram. O reflexo destes anseios nos dias de hoje está na percepção das atuais lutas das

comunidades tradicionais por seus territórios e pela “vida selvagem” e, entre estas, a “luta pela
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Terra” travada pelos kaingang. Enquanto estiverem os últimos “indígenas”, enquanto “indígenas”,

vivendo os efeitos da “Civilização” por sobre suas terras, os efeitos de um sistema estrangeiro de

outros, de “alienígenas” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000, p.225), a “colônia” referida por estes

ainda continuará existindo, porque ela está no ato fundante da relação entre “índios e brancos”. 

Esta  escrita  é  sobre  colonialismo,  estamos  em  2014,  ele  não  é  um  passado,  é  a

contemporaneidade, não é um elemento residual, é o pivô de uma reação em cadeia, e tudo que

fazem com você testaram nesta terra antes com os denominados “índios”, os tecnicamente também

denominados autóctones, originários, ou em termos gerais, os “nativos” deste lugar, a América. Este

ponto de vista, por questões metodológicas, tem suas bases teóricas e etnológicas, bem como a

etnografia, ancoradas numa perspectiva anti-colonial. Estes anseios de abertura das ideias quanto

aos povos originários da América e suas relações com os não-indígenas vem sendo cada vez mais

apresentadas na academia a partir de uma corrente teórica denominada pós-colonialismo. Quanto

aos movimentos intelectuais pós-colonialistas, Costa:

“[...] a ênfase na constituição entrecruzada da modernidade busca lançar luz
sobre o papel das colônias como campo de experimentação da modernidade.
Se, pelo menos desde a publicação d'O capital de Karl Marx, a importância
da  expansão  colonial  na  formação  do  capitalismo é  conhecida,  a  ênfase
pós-colonial  na  história  compartilhada  busca  chamar  atenção  para  outras
dimensões  dessa  interdependência.  Conrad  e  Randeria  (2002,  p.26)  […]
mostram como a idéia (moderna) de reformar a ordem social por meio da
“intervenção orientada estrategicamente” é gestada na segunda metade do
século  XIX,  primeiro  nas  colônias  e  só  depois  é  importada,  como
possibilidade de “modernização”, da Europa.” (COSTA, 2006, p.122).

A antropologia parece estar despertando mais o interesse de seus observadores, proponentes

e colaboradores de seus métodos, por ser ferramenta de diálogos intramundos, do que enquanto

parte  de  uma  proposta  específica  de  mundo,  como  as  convencionadas  ciência  e  política  dos

ocidentais:  laicizadoras;  racionalizadoras;  materialistas;  (des)espiritualistas;  humanizadoras;

hegemônicas;  heteronórmicas;  homogeneizadoras;  antropizadoras;  por  fim,  urbanizadoras  e

“civilizadoras”.  Esta  grande  parte  das  ciências  é  apresentada  enquanto  tipo  de  conhecimento

aplicável sobre e por sobre os mundos. Por ser produzida dessas formas, a ciência contemporânea

em sua grande maioria não percebe para além de imaginados Estados-nações, os muitos mundos

diferentes do saber e do fazer, das agências e das práticas humanas dos “n” grupos sociais distintos,

dos mundos das ambiências e sociabilidades ímpares. Não tendo como nem conceber estes outros

mundos,  partindo  e  chegando  sempre  do  mesmo “materializado”  e  “racionalizado”  mundo  em
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“progresso”, “evolução”, “crescimento”, “desenvolvimento”, por exemplo. Por isso é preciso pensar

em  uma  antropologia  enquanto  ferramenta  de  geração  de  campos  de  conhecimentos

inter-intramundos sociais e ambienciais, e aí temos a noção de fronteira:

“[...]  as  fronteiras  me  interessam  como  horizontes  que  se  ampliam  da
insistente realidade do aqui e agora para aquele espaço ou tempo optativos -
o espaço-tempo - do imaginário. É âmbito que nos dá uma folga [...] do aqui
e agora em toda sua viscosa imediação. Permite-nos escapar da insistente
atração da realidade. Embora estar preso à realidade imediata seja associado
as  culturas  primitivas  em  nossas  mitologias  etnocêntricas  inteiramente
questionáveis,  que  salientam  a  primazia  da  vida  instintiva  deles  e  a
sublimação, de fato, a eterealização, de nossa condição civilizada, todos nós,
em  algum  momento,  fomos  tão  consumidos  pela  realidade  a  ponto  de
perdermos a paciência, a consciência de nós mesmos e de nossos limites.
Supomos,  acertadamente,  creio,  que  a  distância  que  nos  define  nasce  de
nossa  habilidade  de  representar  simbolicamente  o  mundo,  inclusive  nós
mesmos. O que parece escapar a esse acento no simbólico é a reação deste
com a possibilidade imaginativa - com a esperança, com o optativo, com os
modos  -  como  o  subjuntivo,  concebido  por  nossas  gramáticas.”
(CRAPANZANO, 2004, p.364).

A  “selvageria”  foi  vista  pelos  ditos  “civilizados”  enquanto  “primitiva”  forma  de  vida

residual humana, bem como uma das mais fortes virtudes humanas. Viver em meio ao meio quase

sem meios, claro, aos olhos dos “civilizados”, dos  fog, pode ser visto enquanto ato de bravura,

virtude, honra, glória, imaginada concretude holística tão forte, que é preciso matar algo que é visto

nos outros? 

A objetividade do pensamento domesticado, veladora de pontos de vista que percebam, por

outro lado, a sensibilidade para além da significância “racional” do mundo objetivo, ainda não foi

rompida  pelos  herdeiros  dos  “civilizados”,  e  assim,  voltaremos,  (ou  ficaremos)  na  “barbárie”,

acabando com uma “selvageria”? Parece a primeira vista estranho até refletir na atualidade sobre e

partir destas “ideologias”, ideários21 de mundo, antigos e já carregados demais. A “selvageria” do

ameríndio  seria  vista  por  Voltaire  enquanto  superioridade  em relação aos  europeus,  mas  ainda

relegada  a  irresponsabilidade  e  santificação  cristã,  mesmo  assim,  visto  pelo  próprio  erudito

civilizado da época, “não contaminado pela civilização”: 

“[...]  o ameríndio seria não-inferior, mas superior aos europeus. Seria um

21 Uma noção de ideário parece mais abrangente e mais aberta, mais relativa a proposta dialógica e hermenêutica que
se  propõe,  uma  vez  que  ideal,  ou  ideologia  ou  idealismo  soam  muito  reducionistas  da  abrangência  da
impossibilidade do encerramento dos significados em matrizes objetivantes, em relação a uma singularidade e de
suas particularidades inerentes a cada pensamento e a cada retransmissão destes.
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homem santo, tanto quanto o santo selvagem da Índia no imaginário europeu
medieval, referido por Le Goff (1980). Estaria acima da cobiça, sem desejo
de  riquezas  mundanas,  não  contaminado  pela  civilização.  Criança
irresponsável  ou  santo  acima  da  cobiça,  era  selvagem;  num  caso  como
noutro,  justificava-se  a  apropriação  da  riqueza  pelo  europeu.”
(WOORTMANN, 2004, p.247).

A “Civilização”, conforme esta me é apresentada pelo ponto de vista dos kaingang, seria

como um vírus, deixando a tudo e a todos em seu caminho “doentes”,  como mais de uma vez

referiram-se a mim os interlocutores quanto as “coisas de branco”? Na contramão dos modos de

viver  impostos  aos  kaingang pelos  fog,  temos então um  wãre  (Imagem 03),  um acampamento,

mesmo  de  estrada,  uma  prática  reconhecida  pelos  “brancos”  como  de  indígenas,  e  outras

comunidades normalmente estigmatizados socialmente como os “sem-terra”22 e ciganos. Temos as

barracas de lona preta em meio às árvores, as mães e pais kaingang fazendo artesanato com fibras

vegetais trançadas a mão na colina, os mais velhos e mais velhas nas tendas de lonas junto ao fogo e

as crianças correndo sobre um barranco de terra vermelha que não estava ali dias atrás, que está

engolindo tudo que eles conhecem ali, para substituir por outras coisas, coisas dos fog.

 Pode-se  perceber  estes  elementos  de  ambiência  kaingang  como  de  ordem cosmológica,

englobando  elementos  geomorfológicos  e  as  formas  de  vida  compreendidas  nestes:  as  “terras

dobradas”  (como  os  kaingang  referem-se  aos  perfis  geomorfológicos,  morros,  colinas,  perais,

serras, etc.); os rios; as formações rochosas; as formações vegetais e os animais nativos; o dia e o

sol, a noite e a lua; os tempos dos antigos; o domínio dos animais; o domínio das “madeiras”. Este

são  alguns  dos  elementos  configuracionais  das  ordens  espaciais  ancestrais  kaingang,  um vasto

conhecimento sobre os fenômenos e as coisas de seu mundo. A relação das pessoas, famílias e

grupos da etnia com estes elementos constitui uma atestada territorialidade ancestral da etnia, em

relação  a  relativa  porção  territorial  de  ambiência  kaingang  das  atuais  parentelas  habitantes  da

geograficamente  reconhecida  região  do  Planalto  Meridional  no  Sul  do  Brasil,  o  Sul  do  Brasil

Meridional, e a gama de territorialidades kaingang específicas a cada grupo e nesta região,  nas

localidades de espacialidade cotidiana kaingang dentro deste território.   

Os horizontes imaginativos podem vir de orientações cosmológicas, no caso dos kaingang, a

partir de seu mundo tradicional, revivido em suas práticas cotidianas, ou de orientações de origens

ideológicas, no caso dos fog. Cada mundo de significado produzido é relativo ao modo de vida das

pessoas, e os modos de vida, como já dito, são relativos as ambiências e espacialidades. Então, a

reprodução e atualização do horizonte imaginativo é o que ancora as constituições cosmoĺógicas,

22 Como são usualmente denominados os ativistas do Movimento dos trabalhadores Rurais Sem-Terra, MST.
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nos grupos sociais, e as constituições ideológicas na “civilização”, estas participantes das noções

pessoais de espacialidade e da ambiência. 

Dessa forma os horizontes imaginativos, constituídos na conjugação da cosmologia com a

espacialidade tradicional kaingang, e suas relações com as espacialidades particulares das pessoas

da etnia, configuram as visões de mundo de uma “Terra-mãe”, entre os kaingang, uma forma de

referir-se a “Terra” como um ente vivo, bem como, de certa forma, aos animais, plantas, e outros

seres enquanto “irmãos”.

Por sua vez, entre os não-indígenas não pertencentes a comunidades tradicionais,  podemos

pensar  em  horizontes  imaginativos  constituídos  em  conjugação  com  as  ideologias  e  ideários

advindos  principalmente  das  relações  econômicas,  como  o  “mercado”  ou  o  contemporâneo

“capitalismo”  que  guia  a  vida  dos  fog.  Através  destes  horizontes  imaginativos  ideológicos,

configuram-se visões de mundo para referir-se a espaço, por exemplo, a partir das noções como a de

“ambiente”,  ou  somente  enquanto  “terras”,  ou  as  noções  de  “propriedade”  espacial.  Enquanto

ideologia, aqui, e sua constituição nas consideradas “sociedades civilizadas”, Blackburn a define

enquanto “qualquer  sistema de crenças,  categorias  e  maneiras  de pensar  que possa constituir  o

fundamento de projetos de ação política e social” (1997, p.195). 

Assim,  ideologias  se diferenciam diretamente de cosmopolíticas devido a  uma diferença

ontológica. Na ideologia, como vemos, temos então uma busca racional, intencional e interessada

de um projeto de funcionamento de um sistema social, e o nível de estruturação desse se dá  a partir

de uma intencional agência, que propicia perceptíveis estruturas sociais a partir desta. A partir daí

percebem-se os sentidos racionalizados de mundo, e a objetivação destes nos fundamentos e nos

projetos políticos e sociais nas relações econômicas,  antes de tudo, ou seja,  a distinção entre o

pensamento selvagem, e o pensamento domesticado, hoje, pelo avanço das ideologias e dos ideários

de mundo advindos das estruturas da “barbárie”, o pensamento científico, ou racional, ou ainda,

“civilizado”. 

Nas cosmologias dos povos originários da América, temos, antes de tudo, em Lévi-Strauss, e

conforme percebido nos estudos de campo, totalidades de mundo, que partem de um pensamento

intelectual sobre o mundo, detalhista,  meticuloso e vasto,  relativo aos elementos, as “coisas do

mundo”, mas totalmente desinteressado, ou seja, suas motivações, segundo Lévi-Strauss, não são de

origem funcionalista ou necessitarista, não compreendem uma lógica econômica antes de outras

(2011). Num sentido de mundo, percebe-se que este pensamento entre os kaingang seja baseado, em

sentidos econômicos, por uma economia da pertença. A “economia” estruturada dos kaingang, em
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suma, é estar em relação de pertencimento à Terra, e assim, estar em relação com os outros seres,

que também pertencem a esta, uma vez que, segundo suas cosmologias, todos no mundo pertencem

aos irmãos Kamé e Kairú23, assim, todos estão relacionados.  

Apesar destas diferenças, conforme Lévi-Strauss, todos, “selvagens” e “civilizados”, temos

as mesmas estruturas de pensamento, e assim, vemos que é na pessoalidade intelectual de cada um

com  os  elementos  de  suas  visões  de  mundo  e  modos  de  vida  apreendidos  socialmente  que

fundem-se  as  sociabilidades  e  espacialidades  nos  sistemas  sociais.  O  autor  explicita  que  o

pensamento  selvagem,  sobre  o  qual,  a  seu  modo,  Comte  já  refletia,  deve  ser  visto  enquanto

convivente com o pensamento domesticado. Para Lévi-Strauss, as diferenças entre um e o outro tipo

de pensamento estão nos “fins” à que eles se prestam (2011, p.257), pois para o autor, as ideias de

Comte são complementadas e elucidadas com as informações etnográficas:

“[...]  esse  pensamento  selvagem que  não  é,  para  nós,  o  pensamento  dos
selvagens nem o de uma humanidade primitiva e arcaica mas o pensamento
em estado selvagem, diferente do pensamento cultivado ou domesticado com
vistas a obter um rendimento. Este apareceu em certos pontos do globo e em
certos momentos da história, e é natural que Comte, privado de informações
etnográficas (e do sentido etnográfico que apenas a coleta e a manipulação
de informações desse tipo permitem adquirir), tenha tomado o primeiro em
sua forma retrospectiva,  como um modo de atividade mental  anterior  ao
outro.  Hoje  compreendemos  melhor  que  os  dois  possam  coexistir  e  se
interpenetrar,  como  podem  (pelo  menos  de  direito)  coexistir  e  cruzarem
espécies  naturais,  uma  em  estado  selvagem  e  outras  transformadas  pela
agricultura  ou  pela  domesticação,  embora  -  devido  à  seu  próprio
desenvolvimento  e  às  condições  gerais  que  requer  -  a  existência  dessas
ameaça aquelas de extinção. Mas, seja isso deplorável ou motivo de alegria,
conhecem-se ainda zonas onde o pensamento selvagem, tal como as espécies
selvagens, acha-se relativamente protegido: é o caso da arte, à qual a nossa
civilização concede o estatuto de parque nacional, com todas as vantagens e
os incovenientes relacionados com uma fórmula tão artificial; e é sobretudo
o caso de tantos setores da vida social ainda não desbravados nos quais, por
indiferença ou impotência e sem que o mais das vezes saibamos porque, o
pensamento  selvagem  continua  a  prosperar.”  (LÉVI-STRAUSS,  2011,
p.257).

Para  além de  elucidar  as  idéias  refletidas  aqui  sobre  as  distinções  entre  o  pensamento

“selvagem”,  as cosmopolíticas,  e o pensamento domesticado, ou “civilizado”,  e as ideologias e

ideários de mundo, este trecho do autor é importante em relação as distinções de ordem física que o

23 Temos muitas formas, conforme tempos-espaços distintos, para referir-se ortograficamente a estes nomes míticos e
de metades exogâmicas entre os grupos kaingang. Esta seria a mais em hoje utilizada, pelo menos no contato com
os fog. As outras formações ortográficas para os termos kamé e kairú, ao longo do texto, não são necessariamente
incorretas, assim como para termos como kaingang, como referido em outra parte do texto.
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mundo do pensamento domesticado, o mundo dos  fog, tem causado em relação a extinção das

coisas na Terra24. 

Temos então como percepção a soma daquilo que vivemos e assim, podemos montar uma

forma  de  concepção  sobre  os  elementos  do  cosmos.  A percepção  se  dá  em todos  os  sentidos

apreendidos pelo corpo, na ambiência dos espaços, e na sociabilidade com os outros corpos, as

pessoas neste e com os elementos no e do espaço. Podemos apreender esta noção da corporalidade a

partir  das  vivências  pessoais  que  pautam os  sentidos  e  constróem nosso  ser/estar  no  cosmos,

interpretando-o e dotando-o de sentido a partir da sensorialidade, que por sua vez, espacialmente,

nos localiza no mundo e nos coloca em interação com este (MERLAU-PONTY, 1994). 

É como se nossa personalidade fosse moldada pelo sentimento do que nossos corpos vivem

nos espaços e com os elementos desses, numa percepção destes últimos enquanto ambientes para as

vivências. Estudos de escritos de Mauss (1974; 1979), como da introdução de sua obra feita por

Lévi-Strauss  (1974),  e  estudos  de  escritos  também  por  Merleau-Ponty  (1994),  bem  como  de

Clastres (2003) e Bourdieu (2005) ao longo da trajetória acadêmica constituíram a possibilidade de

tentar exercer aqui a perspectiva de percepção dos elementos etnografados e os outros elementos do

estudo trazendo a perspectiva da corporalidade com a noção de “ambiência” (BAUDRILLARD

1993, p.82), conceito que mostrou-se potencial aglutinador destas especificidades argumentativas

das questões dos corpos nos espaços. 

Estas  noções  coadunam-se  com  as  questões  filosóficas,  etnológicas,  antropológicas  e

sociológicas que se estudaram ao longo da trajetória acadêmica, e que apresentam a perspectiva da

fenomenologia da percepção (MERLEAU-PONTY, 1994), a noção de técnicas corporais (MAUSS,

1974;  1979),  as percepções dos  fenômenos de corporalidade entre  os indígenas,  a  inscrição da

pertença  a  comunidade  humana  nos  próprios  corpos  (CLASTRES,  2003)  e  a  perspectiva  do

embodiment/ethos  corporal  (BOURDIEU,  2005),  noções  que  tiveram  importante  papel  na

ancoragem teórica destes elementos de corporalidade e espacialidade. Pensa-se quanto as relações

entre corporalidade, espacialidade, e a natureza das relações entre pessoas, os grupos sociais, os

elementos  do espaço e  signos  a  partir  destas  relações.  Estas  devem ser  percebidas  não apenas

enquanto formas de ocupação do espaço em meios aos seus elementos, mas deve se ater ao fato que

não é apenas uma questão de ocupação espacial, mas o próprio poder de constituir o espaço fazendo

parte deste, constituir  junto aos outros elementos do cosmos o espaço ambiencialmente a partir

24 Terra aqui é vista como o planeta, compreendendo tanto o mundo indígena quanto o mundo dos “brancos”, mundos
de sentidos e agências sobre também um mundo compartilhado, de um ponto de vista antropológico, para além das
noções de “concreto” (LÉVI-STRAUSS, 2011) e “material” (INGOLD, 2012) do mundo dos “brancos”, mas, ainda
assim, um mundo físico, que é o mesmo à todos seres que vivem neste.
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desta ocupação. A partir daí, por exemplo, temos a descrita ambiência kaingang e as ambiências

pensadas “modernas” constituídas no mundo não-indígena.

Podemos a partir destes elementos perceber que o que é dito como “natural” pelos esquemas

lógicos do pensamento domesticado dos “civilizados”, - principalmente relativo ao que estes dizem

sobre os mundos e os pensamentos “indígenas” - é constituído pelas formas de relações dos grupos

humanos  no espaço,  na  interação neste  e  entre,  e  com,  e  a  partir  de seus  elementos.  O que é

considerado pelos “brancos” enquanto a “natureza” no e do espaço, os elementos ditos “naturais”,

no  sentido  de  biodiversidade,  de  fato,  também  é  regido  pelos  sistemas  de  vida  humanos.  A

“natureza” não é necessariamente, ou mesmo totalmente, “natural”. Ela é um produto das relações

entre os seres do meio, e nesse meio, também precisamos perceber os grupos humanos em interação

com  os  outros  seres.  A  “natureza”  dos  espaços  é  dada  pela  intencionalidade  e  mesmo

não-intencionalidades  das  agências  humanas  e  não-humanas  em  relação  aos  elementos  dos

primeiros. Tratando-se assim de relações pensadas “naturais”, é como que se os fog considerassem

os kaingang como parte da “natureza”. Por um lado da questão, mais filosófico e antropológico,

essas relações e suas derivadas intencionalidades, também devem ser vistas enquanto “naturais”,

fenômenos imersos na natureza do cosmos, assim como a “cultura”, que engloba estas relações seja

nos mundos indígenas como nos mundos de outras comunidades tradicionais ou mesmo no mundo

dito “moderno” dos “brancos” . 

Assim, percebemos que os regimes corporais indígenas em meio a seu território definem as

configurações  destes,  tal  qual  no  mundo  dos  “brancos”.  A interação  destes  últimos  deriva  da

constituição de espaços condicionados explicitamente e majoritariamente para o corpo humano, e as

relações sociais entre estes são pensadas para além e para fora da denominada “natureza”, em uma

antropização espacial, em detrimento da homogeneização dos espaços apenas para fins de ocupação

humana, “separada”, à parte dos outros elementos do cosmos e dos outros seres vivos, salvo àqueles

funcionais, domesticados e artificializados. 

Uma vez que os esquemas de pensamento dos “brancos” explicitam uma idéia de “cultura”,

apartada  e  evolutivamente  historicamente  “libertada”  dos  pensados  regimes  da  “natureza”,

atribuídos aos ditos “primitivos” ancestrais de uma pensada humanidade, vista em uma imaginada

anterior ao surgimento da cultura, “animalidade”, as interações entre estes e os indígenas em suas

relações sociais são pensadas pelos primeiros em interação com os elementos e os outros seres

vivos  do  cosmos,  ditos  como  “naturais”  pelos  esquemas  de  pensamento  dos  “brancos”.  Em

constraste a estes pressupostos “civilizados” dos “brancos”, as formas manifestas de interação no
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espaço e com seus elementos e os outros seres vivos é exercida por sua vez pelos indígenas em seus

modos tradicionais com um mínimo de antropização dos espaços e de seus elementos.

1.4  “Luta pela Terra” e colonialismo: “Civilização, selvageria e barbárie”

Os kaingang, parecem, já tem noções que as coisas do mundo são finitas, após conviverem

com  os  fog.  Segundo  Aldo,  com  quem  muito  dialogo  atualmente  entre  meus  interlocutores

kaingang,  “terminou  os  matos”:  “-  [...] agora terminou um pouco né,  a  festa  do  Kiki,  porque

terminou os mato também, e tem só um tipo de mel, agora [...]”. O relato de Aldo Pinto (Kaingang

Goj, setembro de 2010), em relação ao evento conhecido como “Festa do Kiki”, fala de um mundo

em risco. Mas, como também diz Aldo, “- […] nós queremos reflorestar tudo, deixar que os matos

se crie”  (Aldo Pinto, Kaingang Goj, setembro de 2010). Uma máxima de Aldo para pensarmos a

sutileza da organicidade dos kaingang em meio aos elementos da cosmopolítica: “reflorestar tudo” é

“deixar que os matos se criem”. Uma não-agência interessada, um desinteressamento, em sentido de

domínio,  produção,  economia,  refletida,  relativa  a  percepção  de  que  os  outros  seres  tem  sua

agência. Quando os kaingang presentes no Lajeado do Bugre, possuírem suas terras demarcadas na

localidade, como diz Aldo, é só deixar que os matos se criem. Na sequência do diálogo deste dia,

Aldo também nos explicitou que “- […] assim, os pássaros, e os outros bichos, também voltarão.

Vão se criar de novo” (Aldo Pinto, Kaingang Goj, setembro de 2010). Os kaingang de Lajeado do

Bugre ocupam atualmente um pequeno pedaço de colina em um entorno de monoculturas de soja

transgênica, como veremos mais detalhadamente adiante.  

Em ambos os sistemas de pensamento, dessa forma, os elementos no espaço apreendidos

enquanto  “coisas”  pelos  sentidos,  nos  corpos  no  espaço,  fundem-se  em elementos  imagéticos,

produzidos  pela  vivência  social,  as  experiências  pessoais  no  espaço  enquanto  sociabilidade  e

espacialidades que operam e fazem parte do imagético, um campo de sentidos intersubjetivos. A

conjunção  entre  estes  elementos,  de  ordens  físicas,  sociais,  espaciais-ambienciais  e  pessoais

intersubjetivas  funda a  cosmopolítica para os  indígenas,  ou as ideologias  e os  ideários  para os

civilizados, e o encontro entre todos estes elementos, em cada caso, funde o horizonte imaginativo

na experiência  de  intersubjetividade e  agência  das  pessoas  nas  redes  sociais  e  ambienciais.  Os

campos de percepção se restringem na medida em que se restringem os espaços sociais. As pessoas

serão aquilo que vivenciarem de ambiente, sociabilidade e imagem a partir destes.

Os  estudos  etnológicos,  etnográficos,  históricos  e  antropológicos  evidenciam as  facetas
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transformadoras, e outras nada transformadoras, de um regime de dessimetrias, desigualdades de

oportunidades  e  direitos  e  exploração  que  prevalece  continuamente,  sem  maiores  perdas  de

equilíbrio ou diferenças de correlações há seis séculos, que atravessou o tempo e espaço. Mesmo

sendo  percebidos,  e  perseguidos,  enquanto  inferiores,  ou  mesmo  “primitivos”,  por  outro  lado,

Batalla traz que a história da América Latina e sua população é uma trajetória de enfrentamento, os

“desencontros” tal qual percebidos em campo com os kaingang:

“Una secular  historia  de  negaciones  y  renuncias,  frustaciones  e
desencuentros: eso ha sido la trayectoria del enfrentamiento entre quienes
deciden y la realidad plural de nuestros países. Un empeño insensato de
eliminar al “otro”, como condición para ser nosotros mismos, sin entender
que  esse  “otro”  es,  a  fin  de  cuentas,  una  parte  irrenunciable  del
“nosotros”, de nosotros mismos.” (BATALLA, 1992, p.20).

Neves,  em  estudo  sobre  “colonialismo  e  repressão  cultural”  menciona

“permanência-dominância” nas relações  entre  os não-indígenas  e  os  indígenas no Brasil  (1978,

p.16). O autor cita relações entre o que denomina uma “sociedade colonizadora”, os não-indígenas e

seu mundo, com as “sociedades com que aqui se depararam” os primeiros colonizadores europeus,

referindo-se aos grupos sociais originários da América, os “indígenas” (NEVES, 1978, p.18). Por

outro  lado,  Lévi-Strauss  afirma  que  “toda  mudança  observada  num  ponto  será  referida  às

circunstâncias globais de seu aparecimento” (1985, p.8).

Não importa considerar-se ou não “civilizado”.  Viver à custa do subjugar, no sentido de

exploração das vidas de outros seres por conta das escolhas que queremos para a nossa é, por

definição, um elemento estrutural de “barbárie”, a perpetuação de uma prática advinda dos próprios

esquemas de significados dos “brancos” ocidentais e de sua história, queiramos ou não, tenhamos

escolha disso ou não. Por exploração, por sua vez, para além de uma noção que carrega referência

“[...] apenas à utilização ou ao desenvolvimento dos recursos”, na filosofia “moral e política atual”,

exploração  é  um termo  que  também  aplica-se  “[...]  de  forma  específica  às  relações  sociais  e

econômicas injustas, nas quais uma classe pode abusar do trabalho de outras. Caracterizar uma

relação como exploradora, portanto, pressupõe um veredicto moral negativo quanto à sua justiça.”

(BLACKBURN, 1997, p.137).

Bem vindo ao contexto. Se você ainda não o percebe, bem vindo ao texto. Quem sabe assim

percebamos juntos, o quanto somos, o quanto estamos, “colonos”, “colonizáveis”, “colonizados”,

“civilizados”,  “civilizáveis”,  mas  acima  de  tudo,  sustentando  através  de  nossa  agência  já  não

controlável  pelas  relações  estruturais  de  um mundo  de  ideologias  e  ideários,  o  quanto  somos
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“bárbaros” em um mundo que, a cada movimento seu, acaba progressivamente com os mundos dos

outros, e com o “seu próprio”, relativo a que, apesar de mundos distintos de significados entre

“selvagens e civilizados” existirem, e ainda hoje, o “mundo dos selvagens”, e seus significados,

persistirem, todos, humanos e não-humanos, habitamos o mesmo mundo.

O encontro com os kaingang, em conflito com os  fog, possibilita tomar conhecimento de

uma sabedoria e poderes advindos etnocentricamente de uma ideia ocidental, de um erro secular

sobre o não reconhecimento em torno da legitimação da importância do outro e de suas decorrentes

perspectivas de mundo. A partir do instrumental auto-esclarecedor “civilizado”, advindo do mundo

oposto dos “índios”, se buscou imprimir uma “Civilização” nestes.

Essa tese fala mais, ou tanto quanto, de um “mundo bárbaro” que de um “mundo selvagem”,

numa tentativa de perceber a partir o que sofrem os ditos “selvagens”, aquilo que imersos apenas na

imagem positivada atual e ancestral da “Civilização” em certos tempos-espaços nos faz escapar aos

sentidos e percepções do que venha a ser a “barbárie” travestida de “Civilização” e, imerso no

elemento “bárbarie”,  no aspecto mais profundo do sistema civilizado,  o colonialismo estrutural

presente no sistema e em sua constituição da “modernidade” (LATOUR, 1994). A “vida selvagem”,

que ainda existe,  não é,  desde o início do colonialismo,  dada como alternativa para além, mas

apenas descrita como passado, como ilusão, como utopia, como inviável, mesmo que dispositivos

legais institucionais (CF 88) a defendam como forma de vida percebida e aceita. Conforme Batalla:

“En  América  Latina  hay  muchos  más  pueblos  que  Estados
nacionales.  La  immensa mayoría  de  las  llamadas  sociedades nacionales
contienen em su interior, no uno, sino una diversidad de pueblos distintos.
Son, por eso, sociedades plurales. O problema es que essa condición plural
no  ha  sido  reconocida  por  los  estados  com  todas  sus  consecuencias.”
(BATALLA, 1992, p.19).  

A partir  desta  negação  das  supostas  “sociedades  nacionais”  estatais  na  América  Latina

enquanto  “sociedades  plurais”,  pensando  no  protagonismo  político  kaingang  verificado  na

etnografia,  e  pensando  o  protagonismo  político  indígena  no  Brasil  após  1988,  para  além  dos

possíveis  analisáveis  “impactos  da  promulgação  da  Constituição  de  1988  sobre  os  povos

indígenas”, Baines indica que a “antropologia que se faz no Brasil” vêm mostrando que as relações

sociais

“[...]  entre  eles  e  os  segmentos  da  sociedade  nacional  têm  sido
caracterizadas a partir das imensas desigualdades de poder no processo por
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meio do qual a sociedade nacional expande-se sobre os territórios indígenas.
O enfoque na assimetria das relações sociais estabelecidas historicamente
entre  segmentos  da  sociedade  nacional  e  os  povos  indígenas  ajuda  a
compreender  as  situações  atuais  em que  vivem os  indígenas  no  Brasil.”
(BAINES, 2012, p.31). 

Para  este  “mundo  selvagem”,  Garfield,  para  a  história  de  contato  dos  xavantes  com o

“expansionismo português e brasileiro” (2011, p.3), menciona, a partir de Karasch, como no século

XIX o rio Araguaia (oeste do Brasil) “[...] era visto pelos colonos de Goiás como o limite entre a

“civilização” do leste e o “mundo selvagem” de Mato Grosso a Oeste (Karasch, [1998, p.117-21]

apud GARFIELD,  2011,  p.7).  O “encontro”,  a  “descoberta”  sugerida  iluministicamente  pelo

“Ocidente”  é  o  encontro  da  “Civilização”  com  a  “selvageria”,  negando  ou  mesmo  velando  o

encontro da barbárie com o outro, para além da figura imagética ocidental criada pelo branco do

“selvagem”, seja quem fosse a ser percebido.

É mais fácil conceber um sistema nefasto como o colonialismo como algo que teve seu

início, meio e fim pontuais, que avançamos nas práticas humanas qualificadoras da vida, que se

conseguiu diminuir a violência, que “a lei e a ordem” estão cada vez mais “desenvolvidas” e que o

mundo, enfim, cada vez mais “civiliza-se”. Sim, e a perspectiva etnográfica e etno-antropológica

propiciam a percepção do avanço da “civilização”. Alguém nas mídias locais afirmou, de forma

poética, anos atrás, que tudo não passa de um grande “Faroeste Caboclo”25. Há e houve opiniões

similares entre os pensamentos antropológicos, tal como:

“Pero la historia pesa. Sobre todo cuando nin la independencia ni
las sucesivas revoluciones han sido capaces de romper la continuidad de um
pensamiento  dominante  que  es,  a  la  vez,  colonizador  e  colonizado.
Colonizador, porque la diferencia cultural que se expresa em el pluralismo
sigue siendo  negada y rechazada; porque la presencia del indio y del negro
se  percibe  todavía  como  estigma,  como  prueba  y  razón  de  nuestro
subdesarrollo plenamente asumido; porque se mantiene la añeja aspiración
de constituirnos em sociedades homogéneas, para llegar a ser verdaderas
naciones.  Colonizado,  por  la  incapacidad de  los  grupos  dirigentes  para
crear proyectos nacionales que se finquem sobre la realidad real y no sobre
modelos importados que se copian sin que medie el menor atisbo de espíritu
crítico;  porque aprendemos a no querer ser lo  que somos,  a renegar de
nuestras  capacidades  comprobadas;  porque  deseamos  sustituir  nuestra
realidad  profunda  por  un  proyecto  imaginario,  ajeno  y  sin  sustento.”
(BATALLA, 1992, p. 20). 

25 Alusão a uma música (anos 1990) de Renato Russo, compositor do Brasil, para a proposta de um macro-retrato 
nacional.
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Está se priorizando na percepção os jogos sociais entre o que os dizeres e saberes informam,

e o que as práticas nos mostram. A história contínua continua, ou a história continua contínua. Os

“civilizados e  os  bárbaros”,  um jogo de  poder  baseado em estruturas  imagéticas  e  de recursos

sócio-espaciais,  ou vice-versa.  Neste  mundo,  ainda  assistimos ao choque entre  as  comunidades

tradicionais, sociedades contra o Estado (CLASTRES, 2003), e agentes sociais da “sociedade civil”,

sociedade apenas e a partir da violência e das ideologias desta (FONTANA, 2000).

A “luta  pela  Terra”  kaingang  assim  será  vista  nesta  tese  enquanto  parte  dos  processos

conjunturais  de  colonização  e  descolonização  (SANTHIAGO,  1977),  englobando  nesta

problemática a temática da transformação e permanência de categorias, práticas e demais elementos

das estruturas sociais, das ordens culturais (SAHLINS, 2011). O panorama de análise antropológica

acionado é o das conjunturas alteradoras de mundo, a partir da noção apresentada de Sahlins de

estrutura da conjuntura.  As políticas indigenistas e políticas públicas,  bem como a questão dos

direitos territoriais das comunidades tradicionais, a problemática das demarcações e salvaguarda de

“Terras  Indígenas”  pelo  Estado,  e  as  políticas  considerada  “sociais”,  como  as  políticas  de

“assistência social”, de “reparação”, ou de “ações afirmativas”, também perpetradas por instituições

de Estado, são vistas enquanto processos envolvidos a esta “estrutura da conjuntura” (SAHLINS,

2011).

Os povos “descobertos” na América não tiveram direito em pronunciarem-se, para os gentis

de  outros  mundos,  sobre  suas  próprias  questões  quanto  a  suas  histórias,  conceituações,

particularidades e pessoalidades. Foram tratados de forma homogeneizada quanto um coletivo de

“gentios”, “gente da terra”:

“Em princípio, o indígena é visto como um grupo homogêneo, sem
diferenças significativas quer quanto à 'raça',  cultura, origem ou qualquer
outro  traço  disitintivo.  Portanto,  não  há  'índios'  no  sentido  de  uma
pluralidade e especificidade culturais ou 'raciais'  ou históricas. Quando se
fala de 'índio', o plural é relativo a uma coleção de indivíduos que podem
entre  si  nomear-se  de  maneira  distinta  mas  que,  para  o  português  é,  no
essencial, uma mesma e única realidade. O colonizador português - ou, pelo
menos o catequista jesuíta - tende, coerentemente, a nominar os locais por
um coletivo:  gentio.  A visão  do gentio  como incontável  e  indiferenciada
coleção de  indivíduos  não  leva  a  uma percepção de  individualidades,  de
pessoas humanas singulares entre os indígenas; e uma coleção de indivíduos
sem nomes, sem diferenças: são apenas 'índios', algarismos mais ou menos
próximos  e/ou  perigosos.  Há,  então,  um movimento  duplo  em direção  a
homogeneização: apagam-se as diferenças culturais tribais e as diferenças
inter-individuais.” (NEVES, 1978, p.45-46).
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Parece  que  encontramos  mesmo  em  meio  aos  estudos  etnográficos,  etnológicos  e

antropológicos raízes muito profundas desse vício colonizador já tardio. Nossa literatura, mesmo

mais técnica e pretensamente científica, é cheia de fotos com legendas como “índio da etnia tal

segurando arco”, “grupo da etnia tal colhendo feijão no posto indígena”. É preciso estar atento para

não  repetirmos  este  processo  de  objetificação  dos  sujeitos  a  nível  de  uma suposta  estrutura,  e

banirmos  pela  invisibilidade,  os  agentes  sociais  e  a  repercussão  das  práticas  destes  enquanto

elemento relacional estrutural sistêmico,  mesmo na melhor das intenções, uma vez que para ocupar

seu lugar sempre temos as clássicas teorias sociais funcionalistas e estruturalistas não organicistas

da relação entre discurso, este enquanto técnico, reflexivo, teórico e analítico, e a percepção dos

elementos e sistemáticas sociais.

A homogeneização, objetificação das populações indígenas, o funcionalismo acadêmico e de

Estado,  nos  remete  a  percebermos  uma  razão  de  Estado  por  sobre  os  povos  autóctones

indigenizados. Para Hansen (1996), discorrendo quanto ao surgimento de uma “razão de Estado”

entre as nações brancas no Velho-mundo, esta haveria surgido em concomitância com as discussões

quanto  a  moral,  quanto  a  natureza  do  “homem”  (naquele  tempo  longe  de  usarmos  o  termo

“humanidade”, bem como pensarmos em “homens e mulheres” ou mesmo “pessoas”) e o advento

do Novo mundo e dos “gentios”. A constituição de uma “razão de Estado”, laica, e do debate sobre

a  existência  dos  indígenas  e  seu estatuto  de  “humanos”  relacionam-se,  fazem parte  do mesmo

contexto:

“As grandes monarquias - a Espanha, a França, a Inglaterra - disputam com
o  papa  a  palavra  do  Pai,  potentia  absoluta.  Agora,  o  alargamento  do
horizonte  geográfico  e  o  encontro  de estranhas  raças  de gentios  também
transformam a concepção tradicional  de  'natureza humana'.  A questão da
moral, debatidíssima, mais e mais inclui a descrição de costumes exóticos.
Como numa pré-história da antropologia, pergunta-se na Europa se o índio é
homem, capturando-se as respostas nas malhas de uma teologia reciclada.”
(HANSEN, 1996, p.135).

O encontro com as populações autóctones na dita então pelos europeus “América” e sua

conquista e colonização, e suas diferenças perante os europeus e seu mundo - e suas noções de

mundo - produziram um “produto mental”, as bases para a subsequente ideia de “raça” (QUIJANO,

2000).  Até então,  segundo Quijano,  “não havia  nada  em comum” (2000).  A ideia  de raça não

refere-se só a etnocentrismo, mas se instala em toda parte em que se estabelece o poder. “Quem são

estes que estamos conquistando e submetendo? São humanos? Não são humanos? Tem alma, não
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tem alma?” É Bartolomeu de las Casas, no século XVI, quem vem a reconhecer que os novos

conquistados são humanos, mas pagãos. “Selvagens”, aqueles que habitam as “selvas”. Humanos,

mas inferiores, humanos que constituem uma população inferior. Mesmo humanos, os autóctones da

América são relegados ao mais baixo grau de humanidade. “As primeiras vítimas desse momento,

são os que chamamos índios” (QUIJANO, 2000). Conforme define Batalla (1992), o “[...] conceito

de índio em América, denota la condición de colonizado [...]” dos povos do continente perante os

“descobridores” (p.11). A invenção da categoria “índio” faz parte de uma “[...] relação colonial de

explotación [...]” (BATALLA, 1992, p.11).

“La categoría de indio, em efecto, es una categoría supra-étnica
que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino
una  particular  relación  entre  ellos  e  outros  sectores  del  sistema  social
global  del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la
condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial.
El indio nace cuando Cólon toma posesión de la isla Hispaniola a nombre
de los Reyes Católicos. Antes del descubrimiento europeo […] No había
“indios” ni concepto alguno que calificara de manera uniforme a toda la
población del Continente.” (BATALLA, 1992, p.30).

Em “Utopia e revolución” (1992), para o autor o conceito de “índio” é relativo a condição

social  atribuída pelos “brancos” aos  indígenas,  sendo atribuída àqueles  que são vistos  em uma

condição de inferioridade:

“El estereotipo colonial  de lo “indio” implica necesariamente carencias,
deficiencias  y  condiciones  generales  de  inferioridad;  si  alguien,
individualmente,  no  comporta  esos  atributos,  según  la  visión  dominante
recurre al expediente de descalificarlo, negando su indianidad y afirmando
que ésos no son “los verdaderos indios””. (BATALLA, 1992, p.50).

E o “selvagem”, ou seja, e o papel dos povos autóctones da América pré-colombiana em

relação a constituição de uma história para além das fronteiras fechadas, barreiras de percepção da

“História” oficializada continuamente pelas ideologias e ideários “brancos”? As ideias apresentadas

por  Poirier, pensando o que seriam as  primeiras reflexões  antropológicas  para este  autor, entre

grupos humanos do passado supostamente mapeável até aqui, expõe importantes elementos desta

análise. Seguindo trecho de texto do autor:

“[...]  Concepções  solidamente  enraizadas  fizeram  o  pensamento
antigo concentrar-se só sobre uma parte da humanidade, continuando o resto
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completamente ignorado:  a escravatura fundava as suas práticas em toda
uma teoria que remetia o escravo ao estatuto de animal doméstico ou de
utensílio  animado  (instrumentum  vocale),  negando-lhe  qualquer  vocação
humana.  No  exterior  do  mundo  antigo  viviam  os  povos  'barbáros',
efectivamente excêntricos: eram seres com forma humana, mas que perante
o sistema de valores da época, como os escravos, não eram tomados em
consideração.  A  concepção  da  humanidade  achava-se  singularmente
retraída; o conhecimento do homem na Antiguidade clássica foi pois viciado
por estes pressupostos. [...]”.

“O Renascimento inaugura a era de um novo humanismo. Os velhos
quadros estalam por todos os lados: novos mundos e novas humanidades se
descobrem. A Antiguidade é retomada e a curiosidade torna-se helenista e
hebraizante; a Reforma, servida pela vulgarização da imprensa, permite a
cada fiel ser intérprete dos textos sagrados [...] Difunde-se idéias mestras:
reinvindicam-se  direitos  à  livre  crítica  pondo  em  causa  o  princípio  da
autoridade;  há um esforço real  para  se  libertar  da  servidão  do texto  em
benefício do raciocínio lógico e do recurso à experiência: duas tarefas que a
idade média havia repudiado.

O além mar apresenta-se ainda mais rico e mais diverso que a lenda
o  imaginara.  Explicam-se  freqüentemente  as  descobertas  pela
simultaneidade de dois factores, um histórico, outro técnico: o encerramento
das escalas do Levante e do Próximo Oriente, que forçou a procura de outras
vias de acesso às “ilhas de especiarias”, coincide com o aparecimento de
novos meios  técnicos:  a invenção da bússola:  (agulha magnética  chinesa
fixada sobre um quadrante graduado), do astrolábio (que, como a bússola,
não  é  uma  invenção  árabe)  que  permite  fazer  o  ponto,  a  caravela
(caracterizada por bordos elevados), e finalmente o leme fixo (que nasce no
século  XIII e se aperfeiçoa no século XV), permitem a navegação no alto
mar. Além do desejo de evangelização,  a  cristandade estava,  a  partir  de
1543, privada dos Lugares Santos; é possível que tenha havido uma espécie
de vontade de contornar o mundo árabe, de fazer junção com o Prestes João.

De Bartolomeu Dias que franqueou o cabo da Boa Esperança em
1484, ao regresso de Del Cano que,  único sobrevivente da expedição de
Magalhães, traz pelo Cabo uma das cinco caravelas, em menos de quarenta
anos  o  planeta  é  reconhecido.  Os  horizontes  geográficos  foram
desmesuradamente  ampliados;  a  América,  a  Índia,  a  Oceania  eram
identificadas e situadas nos portulanos. (...)” (POIRIER, 1982, p.07-10).

Os horizontes vão abrindo-se, e a mitologia, as pré-concepções, também se fazem presentes.

Algumas destas ainda sentimos suas nuances hoje. História é mito? Mito é história? Dos mitos se

fazem histórias e das histórias se fazem mitos? Elementos identificados por Poirier trazem algumas

das estruturas de pensamento simbólico do europeu medieval que entrou em contato inicial com os

habitantes autóctones da América ao seu tempo:

“O  contributo  do  Renascimento  pode  ser  apreciado  de  diversos
pontos de vista; a documentos recolhidos em boas condições misturam-se
elementos lendários tomados dos preconceitos e das idéias religiosas.

[...]  Podem classificar-se estes mitos deformantes,  destacados das
suas raízes simbólicas, nalgumas grandes espécies (que viriam a ter  uma
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longa  existência  e  das  quais  algumas  estão  vivas  ainda  hoje):  o  tema
teratológico, herdado das fabulações medievais, põe em cena um bestiário
humano ao qual se dava uma credibilidade incondicional; o tema do Bom
Selvagem, nascido em Itália e em França no início do século XVI, começa a
sua longa carreira esperando ser exaltado por Rousseau; muitos missionários
se lhe apegaram: através dele começa a por-se em causa a 'civilização'; os
temas mitológicos, ligados aos precedentes, da Fonte da Juventude, do El
Dorado e da Idade do Ouro,  pintam em cores idealizadas  um 'estado de
natureza' onde a cultura se perde em delícias; O Éden perdido e a felicidade
da “idade edílica” encontrar-se-iam no fim do mundo. Os diversos autores
colocaram-se numa ou noutra destas visões deformantes.” (POIRIER, 1982,
p.10).

Surgindo o “Novo Mundo” como horizonte aos europeus, surge o Outro habitante deste, e

este  torna-se  também  meio  de  pensamento  e  discurso  do  europeu.  Segundo  Woortmann,

aproximando “[...] o novo selvagem do homem antigo [...]”, localizou-se o “ameríndio” na grande

“cadeia  do  ser,  […]  transformando  uma  localização  no  espaço  em  localização  no  tempo”

(WOORTMANN, 2004, p.246). Assim constituiu-se sobre o outro, nativo da América “[...] ingressa

no quadro  mental  europeu […] uma visão do “selvagem” enquanto  “infância  da  humanidade”,

“instrumento  para  transformar  a  idéia  de  história,  que  começava a  ser  permeada pela  idéia  de

progresso” (WOORTMANN, 2004, p.246):

“McGrane  (1989)  indaga:  como  o  Outro  se  torna  objeto  do
pensamento e do discurso? O que deve ele ser para se tornar descritível?
Houve,  como  vimos,  vários  registros  pelos  quais  se  buscava  dar-lhe
inteligibilidade. No século XVI, o Outro é objeto de discursos, com Martire,
Vespúcio, Oviedo, Münster, Acosta, Las Casas e outros, que combinavam
vários tópicos: a loucura, o demoníaco, os antigos e o desinteresse pelo ouro.
Oviedo  comparava  os  indígenas  aos  antigos.  Com  Montaigne,  o  Outro
ameríndio  tem  um  sentido  especular.  As  observações  de  Colombo  já
registravam uma percepção do Ameríndio que seria fatal para sua relação
com  os  europeus:  um  suposto  desapego  à  propriedade  privada;  o
infantilismo; o atraso tecnológico.

Se  Francisco  de  Vitória  não  definia  os  novos  bárbaros  como
inteiramente loucos, ele,  contudo, aproximava-os da loucura ao proclamar
sua infantilidade [...]” (WOORTMANN, 2004, p.246).

Muitas vezes esse preconceito e essa estereotipia foi sentida com os kaingang em campo.

Aquelas  famílias  que  vivem  junto  as  cidades  são  sempre  desqualificadas  em  relação  a  uma

indianidade atribuída pelos “brancos”, que afirmam que “os índios que vivem na cidade não são

mais índios”. Da mesma forma, muitas vezes não-indígenas, sabendo de minha aproximação para

fins profissionais com os povos indígenas, perguntam-me se “trabalho na Amazônia”, e quando
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menciono que “não, mas no Norte do Estado (RS)”, a grande maioria exclama curiosa: “- Mas tem

índio aqui no Sul!?”. Assim como, possa parecer incrível, mas no Norte do Estado, muitas vezes

escuto tanto a expressão dos não-indígenas de que “- Os bugre (kaingang), não são mais índios”,

como “- Mas tu trabalha com os índio manso ou com os índio brabo?”, expressão que ouvi de um

capitão  da  Brigada  Militar  que  uma  vez  parou  para  averiguações  de  rotina  um  carro  onde

encontravá-mos, eu e três colegas de pesquisas: um outro não-indígena, pesquisador, Diego Eltz; e

dois kaingang, Aldo Pinto, o professor bilingue de educação infantil importante interlocutor neste

estudo, e mais uma liderança do conselho da comunidade a qual fazem parte. O próprio policial

militar arguiu, com seus conhecimentos locais, que tratavam-se de índios “mansos”.

O  estruturalismo  pensado  por  Lévi-Strauss  e  suas  relações  com  os  elementos  em  seus

estudos etnológicos são pensados também dentro de um pensamento que percebemos pela obra do

autor  que  está  imerso  a  percepção  de  um  mundo  em  constante  transformação  dinâmica

(LÉVI-STRAUSS,  [1955],  1986).  A partir  de  Lévi-Strauss  temos  que  “toda  sociedade  está  na

história”, e “muda” (2011, p.273):

“[...] as sociedades humanas reagem de maneiras muito diferentes a
essa condição comum: algumas aceitam-na de bom ou mal grado e,  pela
consciência que tomam disso, ampliam suas consequências (para si próprias
e para as outras sociedades) em enormes proporções; outras (que por essa
razão chamamos primitivas) querem ignorá-la e tentam, com uma habilidade
que subestimamos, tornar tão permanentes quanto possíveis os estados que
consideram “primeiros” em seu desenvolvimento” (LÉVI-STRAUSS, 2011,
p.274).

Pode-se também pensar nestas transformações como parte das dinâmicas no que se concebia

quanto ao futuro dos povos indígenas no início do século XX e meados deste, quando Lévi-Strauss

iniciou seu percurso acadêmico e intelectual;  quando se esperava que os índios acabassem por

serem extintos ou se extinguirem enquanto povos etnopoliticamente organizados pelo etnocídio ou

genocídio.  E por fim, no mesmo século e no início do século XXI, pensar na trajetória de um

Lévi-Strauss  que  percorreu  toda  uma carreira  profissional,  quando passou a  se  perceber  que  a

previsão “civilizada” do fim dos povos indígenas não se confirmou até os dias de hoje:

Segundo Lolli, o “problema do dualismo ameríndio” na obra de Lévi-Strauss, que denomina

“transformações  ameríndias”,  “[...]  alcançou  importantes  ressonâncias,  sejam  positivas  ou

negativas,  na  etnologia  sul-americana”  (2012,  p.81).  Lolli  argumenta  que  o  dualismo  de

Lévi-Strauss sofreu transformações “à medida que mergulha nas etnografias ameríndias.” (2012,
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p.82).

“A hipótese é que o problema do contínuo e do discreto passa da
lógica do tudo ou nada à lógica de grandezas variáveis. […] essa mudança
está  associada  a  uma  exigência  que  sobrevém  do  material  etnográfico
ameríndio  analisado  por  Lévi-Strauss.  Podemos  dizer  que  tal  problema
emerge num primeiro momento como uma questão metodológica e  passa
cada vez mais a ser uma questão etnológica. Por conseguinte tratar dessa
transformação é ressaltar a contribuição que o pensamento ameríndio tem na
formulação  de  Lévi-Strauss  em  relação  ao  problema  do  contínuo  e  do
discreto.  Do  mesmo modo,  permite  vislumbrar  como esse  autor  chega  a
definir  o  dualismo  ameríndio  em  perpétuo  desequilíbrio  (Lévi-Strauss,
1991).” (LOLLI, 2012, p.82).

Uma possível forma de perceber a possibilidade do velamento da colonialidade do poder, no

âmago de uma estrutura de pensamento gerada na relação entre oposição e atração, onde oposição, a

partir do pensamento de Lévi-Strauss, deve ser vista como algo que ao contrário de dificultar a

integração, também serve para produzi-lá (LOLLI, 2012, p.88).

As questões acerca do binômio opositor formado pelas noções de “tradição e inovação”, em

relação  a  percepções  pelos  não-indígenas  das  relações  entre  os  modos  de  vida  tradicional  dos

indígenas  e  do mundo “moderno” e  seus  elementos,  bem como acerca do binômio de posição

imagética “selvagens e civilizados” são vistas a partir do ponto central de início das reflexões de

Lévi-Strauss quanto as noções de contínuo e discreto, a partir da celebre distinção filosófica, tão

cara há séculos para a ciências humanas em geral - e porque não a ciência, e mesmo a vida da dita

“humanidade” em conjunto sobre a Terra -, entre “natureza e cultura” (LOLLI, 2012, p.82).

A partir  desta  percepção das reflexões  estruturalistas  de Lévi-Strauss,  temos que “[...]  a

questão da oposição natureza e cultura, contínuo e descontínuo se coloca sobretudo num sentido

metodológico.” (LOLLI, 2012, p.86). Além da proposição estruturalista situar-se em como perceber

os sistemas sociais de forma estruturada, também podemos pensar em uma forma de estruturar o

como pensar  em estruturas  de  pensamentos,  como em termos de  distinções  entre  “pensamento

selvagem” e “pensamento domesticado” (LÉVI-STRAUSS, 2011).

As noções de descontinuidade e continuidade passam assim de problema metodológico para

tornarem-se termos de um problema etnológico e ontológico (LOLLI, 2012, p.86). Lolli propõe essa

transição pelas relações entre as teorias de Lévi-Strauss e o pensamento indígena (LOLLI, 2012,

p.87).  A partir  daí  temos  uma noção  de  sistema  enquanto  “[...]  relação  global  entre  séries  de

diferenças” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p.117,  apud LOLLI, 2012, p.87). A série social apóia-se na

descontinuidade  da  série  natural,  representada  pela  diferença  interespecífica  para  construir  a
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descontinuidade interna a si mesma (LOLLI, 2012, p.87). Lévi-Strauss assim funde objeto e método

(LOLLI, 2012, p.88).

A partir destas idéias poderíamos pensar que não estão os indígenas em “estado de natureza”

conforme imaginado a partir das perspectivas do pensamento não-indígena etnocentrado, pensando

quanto a esta distinção entre natureza e cultura, mas em regramentos e elementos sociais e culturais

mais harmonizados - em relação aos não-indígenas - com regimes dos elementos que compõem a

considerada “natureza”.

Poderíamos  pensar  nos  povos  indígenas  a  partir  destas  reflexões  enquanto  “culturas  da

natureza”, um descontinuar no contínuo, pensando a “natureza” enquanto contínuo, e pensarmos

que os povos não-indígenas seriam a “cultura da cultura”, um descontinuar na descontinuidade. Mas

é preciso não concentrar-se apenas na oposição, mas na integração como “operação semiológica”

(LOLLI, 2012, p.88). O “[...] contínuo e descontínuo convertem-se em termos de uma dialética na

qual o pensamento está constantemente em tensão, e não em termos de origem e chegada de uma

passagem fundante” (LOLLI, 2012, p.89). O colonialismo e a colonialização que integra o sistema

pensado estruturalmente pelo binômio “índios e brancos” continua graças a uma contínua tensão

nas partes e elementos.

Podemos  depreender  a  constituição  da  “selvageria”  a  partir  dos  opostos  “civilização  e

barbárie”, uma forma da descontinuidade do processo civilizatório equacionar a continuidade da

aproximação da “natureza” dos indígenas com uma “vida selvagem”. A alteridade dos habitantes do

“Novo Mundo” pode ser vista a partir desta análise equacionada pela oposição entre a “Civilização”

sonhada para si mesmo, a “barbárie” em si mesmo negada, e a sequência da oposição das duas em

integração, a “selvageria”, terceiro termo, forma de conceber os novos humanos e encaixá-los no

sistema-mundo enquanto “índios”. Assim temos a “[...] representação do contínuum por sucessivas

oposições […]” e a “[...] continuidade, expressa no sistema, é feita de descontinuidade.” (LOLLI,

2012, p.91).

A questão parece circular também em relação das diferenças efetivas nos modos de vida e

nas e entre as relações de cada povo, dito “civilizado” ou dito “selvagem”, com os elementos ditos

“naturais” do espaço,  elementos  geofísicos e  elementos  de biodiversidade,  “nichos ecológicos”,

“biomas”, em termos atuais técnicos e científicos da “modernidade”. Mas a alteridade opositora

formada  pelos  esquemas  eurocentristas  constituiu  ao  longo  da  história  junto  a  uma  noção  de

separação entre pessoas e “natureza”, essa noção “branca” de que os indígenas “fazem” parte da

“natureza”, enquanto os “civilizados” estariam “fora” desta porque estariam no regime da cultura.
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Todos os seres vivos, inclusive todos os povos, pelos próprios esquemas de pensamento que se

apreende do dito mundo “civilizado”,  podem também serem percebidos como fazendo parte de

certa forma da “natureza”. E a antropologia ao longo de sua história contribuiu para os debates no

sentido de propor que todos os grupos comunitários humanos também fazem parte da cultura. As

relações  entre  as  diferenças  constituem  os  elementos  imagéticos  que  ancoram  os  sistemas  de

pensamento  e  regimes  de  interpretação  e  constituição  dos  fenômenos  e  do  social  enquanto

elementos alter-opositores.

Contínuo e discreto encontram-se, assim, vinculados sempre à ambiguidade da mediação

(LOLLI, 2012, p.97). Por isso o dualismo ser pensado enquanto uma teoria da relação (LOLLI,

2012, p.97). Daí para as questões neste empenho poderíamos depreender e propor um esquema

analítico ilustrativo:

Civilização ←--- –-> Barbárie

    \/

    Selvageria

A proximidade humana entre gentios - autóctones da América pré-colombiana - e europeus

não é suficiente para englobar a diferença, que cria a fronteira a partir da distância surgida pela

imagem  do  “selvagem”  em  contraste  a  pretensa  civilidade  imaginada  em  si  próprio  pelo

não-indígena. A oposição é geração, então a “civilização” só pode se colocar mediante algo para

além, mediante  a  imaginada “selvageria” descarregada sobre o indígena.  Isso ainda alimenta o

considerado “pensamento civilizado” que se constitui em oposição a um imaginado “pensamento

selvagem”.

Pensando então a partir de Lévi-Strauss “[...] a estrutura sempre está se defrontando com a

história” (LOLLI, 2012, p.97), uma consequência da relação entre os aspectos de continuidade e

descontinuidade. É nesse sentido que devemos perceber que “[...] o dualismo deve ser encarado

como um movimento” (LOLLI, 2012, p.97). A obra de Lévi-Strauss é marcada por esta reflexão da

relação entre etnologia e história (LOLLI, 2012, p.97). Afirma Lévi-Strauss que o problema é “[...]

onde acaba a  mitologia e  onde começa a  história?” (1987,  p.36).  Para o autor, haviam muitas

questões na relação entre os elementos de história ameríndia e “História científica”:

“[...]  a  oposição  simplificada  entre  Mitologia  e  História  que  estamos
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habituados  a  fazer  -  não  se  encontra  bem  definida,  e  que  há  um  nível
intermédio.  A  Mitologia  é  estática:  encontramos  os  mesmos  elementos
mitológicos combinados de infinitas maneiras,  mas num sistema fechado,
contrapondo-se à História, que, evidentemente, é um sistema aberto.

O  caráter  aberto  da  História  está  assegurado  pelas  inumeráveis
maneiras  de  compor  e  recompor  as  células  mitológicas  ou  as  células
explicativas, que eram originariamente mitológicas.
[…]
Quando  tentamos  fazer  História  científica,  fazemos  porventura  algo
científico ou adoptamos também a nossa própria mitologia nessa tentativa de
fazer história pura?
[…]
Não ando longe de pensar que, nas nossas sociedades, a História substitui a
Mitologia e desempenha a mesma função, já que para as sociedades sem
escrita e sem arquivos a Mitologia tem por finalidade assegurar […], que o
futuro  permanecerá  fiel  ao  presente  e  ao  passado.  Contudo,  para  nós,  o
futuro deveria ser sempre diferente, e cada vez mais diferente do presente,
dependendo algumas diferenças, é claro, das nossas preferências de carácter
político. Mas, apesar de tudo, o muro que em certa medida existe na nossa
mente  entre  Mitologia  e  História  pode  provavelmente  abrir  fendas  pelo
estudo de Histórias concebidas não já como separadas da Mitologia,  mas
como uma continuação da mitologia” (LÉVI-STRAUSS, 1987, p.40).

Para Lévi-Strauss, há uma analogia entre pensamento mítico e a imagem da expansão de

uma nebulosa.  A continuidade e descontinuidade seria  a  própria  matéria  do pensamento mítico

(LOLLI,  2012,  p.97).  E  o  lugar  da  “selvageria”  nas  histórias  (ou  continuidades  mitológicas?)

ocidentais?  Podemos  dizer  que  ela  se  encontra  nessa  mediação  entre  o  “Novo  Mundo”,  sua

“natureza”  e  o  “Velho Mundo” e  sua  “cultura”.  Podemos  pensar  que  a  partir  dos  movimentos

lógicos  opositores  e  integradores,  destrutivos  e  construtivos,  a  dinâmica  entre  continuidade  e

descontinuidade,  “cultura e natureza”,  “civilização e selvageria”,  se faz presente na colônia,  no

colonialismo,  na  colonialidade  e  decorrente  colonialização  enquanto  termos  de  uma  relação

estrutural. O colonialismo, a colonialização e a colonialidade vistos enquanto partes de um sistema

de operação lógico para “[...] introduzir a novidade dentro do sistema […] introduzir a diacronia na

sincronia, num processo virtualmente interminável de desconstrução e construção, que leva a uma

renovação do sistema tanto quanto a sua degradação” (LOLLI, 2012, p.91-92).  

Segundo ainda Lévi-Strauss, a história “[...]  procura representar a diversidade de formas

sociais de forma contínua [...]”. A prática da história negaria segundo Lévi-Strauss uma “ilusão de

continuidade da totalidade social” uma vez que a história seria feita de “escolhas e segmentações,

seja de espaços, seja de escalas temporais, seja de grupos humanos” (LOLLI, 2012, p. 94-95). O

processo de constituição do colonialismo como parte do passado poderia ser um elemento parte

destas segmentações do constituir de uma “História”.
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1.5  Colonialidade do poder, estruturas da conjuntura e fronteiras étnicas

A partir da antropologia refletindo junto a história, para Sahlins, as “sociedades tradicionais”

que  os  antropólogos  habitualmente  estudam  são  submetidas  a  “mudanças  radicais,  expostas

externamente pela expansão capitalista ocidental [...]” (SAHLINS, 2011, p.08). Por este ponto de

vista  do  autor,  as  interferências  do  colonialismo  e  do  imperialismo  das  nações  européias  e

consequentemente por outras nações, como hoje Estados Unidos e China, por diversas partes do

mundo, fizeram as comunidades tradicionais nos locais alvo da colonização terem de agir a partir de

novos elementos em seu cotidiano. Esse processo pode ser percebido a partir de uma conjuntura

histórica ancestralizada enquanto alteradora dos mundos ancestrais referenciais destas comunidades.

As  questões  da  relação  entre  práticas  indígenas  e  não-indígenas  e  as  alterações  nos

elementos  culturais  mantendo e  ou  transformando,  recriando e  inovando partes  elementares  de

noções de mundo e ou práticas, partem também nestes estudos da noção referida de Sahlins de

“estrutura da conjuntura” (2011). Ela é uma das bases para pensar os modos de vida etnografados

entre os kaingang enquanto práticas de agência cultural permeadas pela relação dos kaingang com

elementos de fora de seu sistema-mundo, elementos e práticas dos fog, externas a seus esquemas de

significação simbólica que partem de sua cosmologia ancestral.

Segundo  o  autor,  as  pessoas  organizam  seus  projetos  partindo  das  compreensões

preexistentes da ordem cultural. “A cultura é historicamente produzida na ação” (SAHLINS, 2011

p.07). Mas por outro lado, como diz o autor, “[...] as circunstâncias contingentes da ação não se

conformam necessariamente aos significados que lhe são atribuídos por grupos específicos, sabe-se

que os homens criativamente repensam seus esquemas convencionais”26 (SAHLINS, 2011 p.07). A

partir  das  ideias  de  Sahlins  e  dos  dados  de  campo,  percebemos  elementos  que  remetem  à

“transformações estruturais” ou “mudanças sistêmicas”, ou ainda a “permanências” nos elementos e

práticas culturais já tradicionais nas políticas indigenistas, e demais políticas públicas, referentes

aos direitos territoriais das comunidades tradicionais no Brasil.

A pesquisa social, em especial etnográfica, que trate dos poderes estatais perante os povos

indígenas,  recentemente na literatura antropológica indigenista no Brasil  foi  apontada por Lima

(2011)  enquanto  privilegiado  meio  de  percepção  de  poderes  num Estado,  segundo  este,  ainda

26 Grifo aqui que apenas não corroboro com o autor, ou, com esta linha de pensamento, em geral, que utiliza-se do
conceito universal “homem” para a espécie humana. Tendo sempre proximidade com as problemáticas de estudos
de  gêneros,  prefiro  me  referir  à  humanidade.  Também  podemos  usar  a  noção  de  “pessoas”,  mais  adequada
antropologicamente.
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“(pós)colonial”:

“Sem  negar  os  poderosos  agenciamentos  indígenas,  eu  buscava
etnografar o que via de modo privilegiado no exercício de poderes estatais
perante esses povos, mas antevia na ação estatal em face de muitos outros
segmentos desse Estado (pós)colonial que é o Brasil. Falava-se e ainda se
fala muito em descrever relações de poder, em que dominados e dominantes
seriam  analisados,  e  em  que  estratégias  de  luta  se  confrontariam  numa
mesma  etnografia  com  exercícios  de  poder,  mas  em  geral  as  análises
antropológicas descortinam as estratégias de lutas dos dominados e pouco ou
nada se aventuram em estudar os dominantes, salvo raros investimentos em
escala micro que, muitas vezes, deixa escapar onde muitas ações de fato se
engendram.” (LIMA, 2011, p.202).

Agentes não-indígenas, manipulando redes sociais estatais ou estatizadas (LIMA, 2011), e

redes corporativas coloniais-capitalistas hegêmonicas, como as redes do agronegócio ou as da mídia

de massa, estão imersos às estruturas apreensíveis a nível de Estado e da denominada e forjada a

ferro e a fogo “sociedade nacional”. Esta última insinuada e constituída enquanto ideologia, ideário

e modo de vida histórico e socialmente imposto pela opressão dos modos de vida tradicionais na

América e ao redor do mundo, imposta pela luta contra as sociedades tradicionais.  Os mundos

também são constituídos a partir dos localismos, nacionalismos e etnificações vivenciadas pelos

grupos sociais, em suas relações com o Estado a partir das relações com suas diretrizes, os sistemas

constituídos a partir deste enquanto elementos de ordenamento de mundo, suas instituições e seus

agentes. Busca-se perceber alguns elementos relativos as prerrogativas da Constituição (CF 88) e

seus desdobramentos no direito indígena e políticas indigenistas de Estado e de governo. Estas

agências de não-indígenas  são perpetradas  a partir  de ideários como “sociedade civil”,  “Estado

Nacional”, “urbano” ou mesmo “o índio”.

Mesmo  pensando  em  questões  de  políticas  públicas,  questões  de  educação  e  saúde

indígenas, por exemplo, essa reflexão é para relembrar que não existe escola indígena, ou mesmo

hospital, que vençam o colonialismo ocorrido. A existência destes hoje, a oferta destes, por mais

diferenciados que os nossos, por mais próximos dos sistemas sociais indígenas que o sejam, por

mais que sejam hoje “maus necessários” - em relação aos modos de vida tradicionais indígenas -,

num mundo destruído pelo colonial-capitalismo, a existência deles é da colonialidade do poder. Da

mesma forma,  a  necessidade  de  demarcar  terras  indígenas  é  um elemento  contextual  colonial,

sempre será.

Coloca-se a questão dos direitos das comunidades tradicionais no Brasil, da problematização
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dos termos inseridos numa discussão a respeito de um “projeto de nação” ou de “sociedade civil”

enquanto “sociedade nacional”. Somos “cidadãos de direito” ou elementos, indivíduos imersos e

sujeitos a estratégias políticas e econômicas  de mercado,  elementos em estratégias coloniais  de

domínio  de  mundo  por  determinadas  agências  e  práticas  de  indivíduos  detentores  de  poderes

específicos pretensamente hegemônicos? O diálogo entre estes elementos de percepção ancora-se

nas leituras a partir da Constituição brasileira contemporânea e seus marcos legais de direitos:

“A  Constituição  de  1988  é  um  marco  na  história  do
constitucionalismo brasileiro.  Expressão dos mais conflituosos anseios de
reforma social,  produto de uma demorada luta pela  redemocratização do
país, o seu texto revela a disposição do legislador constituinte de atender
simultaneamente às reivindicações de diferentes grupos de interesse.

Como costuma acontecer com um texto normativo oriundo de uma
discussão  marcadamente  democrática,  pautada  por  concessões,  acordos e
exigências de todos os tipos, a norma constitucional de 1988 não prima pelo
rigor  em  sua  sistematização.  Evento  com  grande  carga  simbólica,  o
momento  constituinte  representou  um  acerto  de  contas.  Pairava  na
consciência de todos que se engajaram naquele processo um dever moral de
emancipar os grupos desprivilegiados da história nacional, até então alijados
das condições necessárias para uma existência digna.  Esse sentimento se
constitucionalizou.

A Constituição de 1988,  neste espírito,  juridicizou um ambicioso
projeto de reforma social. Lançou de um conhecido mecanismo do estado de
bem-estar  que  se  multiplicou  na  segunda  metade  do  séc.  XX:  o  amplo
reconhecimento de direitos, somando às liberdades individuais os direitos
sociais e coletivos.

Aos juristas habituados ao raciocínio jurídico tradicional, impôs-se a
obrigação de construir técnicas diferentes de interpretação. Atribuiu-se nova
função ao direito em geral, e ao direito constitucional em particular. Ao lado
de disciplinar e estabilizar  as relações sociais,  caberia ao direito também
transformá-las  segundo  os  princípios  de  justiça  inscritos  na  norma
constitucional.  Essa  função  transformadora  teria  como  agente  central  o
Estado, obrigado a se reinventar para cumprir suas novas metas.

Encerradas  as  discussões  e  promulgada a  Constituição,  o  desafio
passou a ser o de concretizá-la, o de realizar materialmente o que já tinha
recebido um reconhecimento formal.

Qualquer pessoa que conheça genericamente os traços da formação
da sociedade brasileira e as regras que tradicionalmente forjaram seus laços
pode  imaginar  o  grau  de  resistência  e  dificuldade  que  esse  programa
constitucional se dispôs a enfrentar.” (SUNDFELD, 2002, p.17).

A possibilidade de “transformar”, através da “pacificação dos índios” (FREIRE, (org.) 2011)

nos  séculos  XIX  e  XX,  de  tornar  tênue  a  fronteira  entre  um eles  e  um nós,  entre  uma  mãe

Civilização e um filho, o indígena surgente das “selvas brasileiras”, do “sertão”, do “hinterland”, a

“localização  dos  trabalhadores  da  nação”  em  meio  aos  indígenas  (FREIRE,  (org.)  2011),
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encontra-se fundamentada na mediação e na constituição do elemento “selvagem” enquanto híbrido

entre  elo  perdido  do  passado  de  uma  alteridade  imaginada  ancestral  perdida,  a  do  “homem

primitivo”. 

O tema dos  opostos  alterizadores  -  ou não-alterizadores,  da “civilização”,  da “bárbarie”

englobada e da “selvageria” que escapa por uma via que parece sem conciliação com a “civilização

no singular” (TODOROV, 2010, p.37), a partir do que parece mais da parte da civilização que dos

pensados por esta “selvagens”, se evidencia nos episódios descritos enquanto parte dos processos de

colonialidade.  Passados mais de cem anos do advento de nossa “(in)disciplina antropológica”27,

continuamos a perceber parte dos arranjos das estruturas do sistema-mundo, de distintas instituições

e outros fenômenos e ou elementos sociais, imbricados em redes de relações em nada novas.

Os termos opostos alterizadores apareciam nas questões de política indigenista no Estado

brasileiro até pouco tempo atrás, antes da promulgação da última Constituição do país. Um livreto,

de 1982, do Gabinete Civil da Presidência da República, produzido pela Secretaria de Imprensa e

Divulgação,  contendo  diretrizes  e  instruções  para  a  efetivação  do  cumprimento  da  política

indigenista pública de levantamento e demarcação de terras indígenas aponta:

“A  Secretaria  de  Imprensa  e  Divulgação  do  Gabinete  Civil  da
Presidência da República, nos termos do decreto nº. 85.795, de 09 de março
de 1981, está promovendo, através de sua Coordenadoria de Divulgação, a
publicação da Exposição de Motivos nº. 062, de 16 de junho de 1980, que
“visa estabelecer uma sistemática capaz de melhor operacionalizar e agilizar
a análise das glebas destinadas a grupos indígenas, bem como o tratamento a
ser  dado aos  civilizados que,  por  qualquer  motivo,  habitam ou exploram
economicamente aquelas áreas”.” (POLÍTICA INDIGENISTA, 1982, p.03)

Assim,  antes  das  mudanças  ocorridas  a  partir  da  Constituição  de  1988,  na  referida

“Exposição de Motivos”, os não-indígenas presentes nas áreas indígenas a serem demarcadas são a

todo momento, em pleno fim do século XX, denominados enquanto “civilizados” em expressões

como “[...] a presença, ou não, de civilizados” em terras indígenas, enquanto trata-se da “presença

indígena” e de “[...] terras de ocupação dos silvícolas” (POLÍTICA INDIGENISTA, 1982, p.06). O

livreto  ainda  menciona,  em plenos  anos  80  do  século  passado,  enquanto  meta  da  apresentada

“Exposição de Motivos” de política indigenista “[...] garantir ao silvícola brasileiro a assistência e a

proteção necessárias à  sua integração à  sociedade nacional” (POLÍTICA INDIGENISTA, 1982,

p.03).

27 FELDMAN-BIANCO, Bela. Palestra de Abretura, 28º Reunião Brasileira de Antropologia, São Paulo, 2012.
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Para Baines, com “[...] o surgimento do movimento indígena no Brasil, na década de 1970, e

a sua consolidação nas décadas de 1980 e 1990, junto com a conquista de novos direitos para os

povos indígenas na Constituição Federal do Brasil de 1988, abriu-se a possibilidade de estabelecer

relações interétnicas menos assimétricas do que no passado” (2012, p.33). 

Por  sua  vez,  determinados  projetos  políticos,  ações  governamentais  e  capitalistas,  em

sistemas  de  aparatos  de  poder  em  redes  de  “relações  hierarquizadas  e  autoritárias  de

comando-obediência” (CLASTRES, 2003, p.32), no sistema social hoje solidificado pela junção da

máquina do Estado e das corporações mercantis capitalistas, sobrepõem-se diretamente por sobre os

territórios e demais direitos das comunidades tradicionais, e mesmo dos outros grupos sociais não

dominantes.  Estes  projetos  estão  em  confronto  direto  com  projetos  de  vida  das  comunidades

tradicionais,  afetando os  modos de viver  destas  comunidades.  Segundo Santilli,  é  preciso “[...]

colocar em questão os limites do atual ordenamento constitucional” (2011, p.50). Está se pensando

em esquemas de disputas, estruturados em conjunturas históricas sociais específicas (SAHLINS,

2011).

Em relação a máquina do Estado e a exploração, para Clastres a questão encontra-se para

além do Estado baseado nas divisões sociais. Para o etnólogo, essa divisão não aconteceu antes de

um surgimento do Estado, e este assim não pode ser visto enquanto consequência desta, mas sim

que  esta  encontra-se  no  próprio  gérmen  do  Estado.  Por  isso,  para  o  autor,  as  “sociedades

primitivas”,  as  sociedades  tradicionais,  são  vistas  enquanto  “sociedades  contra  o  Estado”

(CLASTRES, 2003).  O Estado funda a relação de poder e mando entre pessoas e a decorrente

exploração, ao contrário de ser apenas uma ferramenta para uma dominação surgente  a priori. É

importante perceber que Clastres menciona uma “teoria do Estado”, ou seja, como as pessoas veem

este, e não, “O Estado”:

“Então, o que vem a ser a teoria do Estado? É uma concepção instrumental
do  Estado,  ou  seja,  o  Estado  é  o  instrumento  da  dominação  da  classe
dominante sobre as outras; tanto na lógica quanto na cronologia, o Estado
vem depois, tão logo a sociedade é dividida em classes e há ricos e pobres,
exploradores  e  explorados.  A partir  de  pesquisas  e  de  reflexões  que  não
abandonam  o  terreno  da  sociedade  primitiva,  da  sociedade  sem  Estado,
parece-me que é o contrário que acontece; não é a divisão em grupos sociais
opostos,  não é a divisão em ricos e pobres,  exploradores e explorados, a
primeira divisão, aquela que funda afinal todas as outras; é a divisão entre os
que  comandam  e  os  que  obedecem.  Ou  seja,  o  Estado.  Porque
fundamentalmente  é  assim,  é  a  divisão da sociedade entre  os  que têm o
poder e os que se submetem ao poder.” (CLASTRES, 2003, p.234-235).
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Por  sua  vez,  pelo  ponto  de  vista  das  estruturas  sociais  enquanto  um  modelo  para

compreender  um  grupo  de  fenômenos  sociais  formado  a  partir  da  percepção  dos  elementos

constituintes no contato e confronto entre grupos sociais, entre agentes não-indígenas e grupos e

agentes indígenas, pensando acerca da questão do contato e mudanças culturais, é possível refletir a

partir  também  da  problemática  das  fronteiras  étnicas  e  suas  existências,  permanências  e

transformações. Quanto a estes contatos e mudanças culturais, expõe Barth:

“Trata-se de um processo que nas atuais condições tornou-se muito
generalizado,  conforme  a  dependência  dos  produtos  e  instituições  da
sociedade  industrial  se  espalha  por  todas  as  partes  do  mundo.  O  mais
importante é reconhecer que uma drástica redução das diferenças culturais
entre os grupos étnicos não se correlaciona de maneira simples com uma
redução na relevância das identidades étnicas em termos organizacionais ou
com  uma  ruptura  dos  processos  de  manutenção  de  fronteiras.  Isto  fica
demonstrado em boa parte dos estudos de caso.” (BARTH, 2000, p.59).

O não abandono da identidade, a manutenção das fronteiras étnicas mesmo em um sistema

social poliétnico industrial, a própria condição em manter-se e ser mantido “índio” em meio aos

socialmente não-indígenas, são os traços mais fortes das supostas aqui estruturas sociais coloniais e

colonializantes. Estes elementos, mantidos enquanto parte da ordem cultural, são sistêmicos para

além  da  imaginação  organizadora  diacrônica  produzida  pelos  discursos  positivistas  e

desenvolvimentistas que cristalizam o termo imagético “índio” como algo de um período passado e

o trazem para o presente, e a partir dessa “volta” é que o termo é sobrecarregado sobre os atuais

indígenas.  Por  isso  os  indígenas  sempre  são  alvos  de  críticas  por  usarem elementos  materiais

advindos da cultura dos brancos, como o celular ou veículos, ou mesmo, roupas. 

Quanto aos agentes, em suas idéias Barth menciona os “agentes de mudança” (2000, p. 59),

os agentes, “indivíduos”, que protagonizarão mudanças. Os interlocutores protagonistas políticos

kaingang,  nos  grupos  cosmopoliticamente  organizados,  enquanto  famílias  extensas,  grupos  de

parentelas e ou afins aparentados, os agentes do modo de viver dos antigos, dos troncos-velhos,

acionam os poderes que constituem a “luta pela Terra”, categoria de agência de mudança. Vendo

assim os protagonistas políticos kaingang enquanto agentes, como afirma Barth,

“Em sua busca por participação nos sistemas sociais mais amplos,
visando obter novas formas de valor, eles podem escolher entre as seguintes
estratégias  básicas:  (i)  tentar  passar  para  a  sociedade  e  o  grupo  cultural
industrial  previamente estabelecido,  incorporando-se a ele;  (ii)  aceitar  um
status de 'minoria' ao mesmo tempo que tentam se acomodar às deficiências
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relacionadas com o seu caráter de minorias e reduzi-las encapsulando todos
os  diferenciadores  culturais  nos  setores  em  que  não  há  articulação  e
participando do sistema mais  amplo nos outros  setores de atividade;  (iii)
optar pela ênfase de sua identidade étnica, usando-a para desenvolver novas
posições  e  padrões  a  fim  de  organizar  atividades  naqueles  setores
previamente  não  encontrados  em  sua  sociedade,  ou  que  não  eram
suficientemente  desenvolvidos  no  que  diz  respeito  aos  novos  objetivos
surgidos.” (BARTH, 2000, p.60).  

Segundo o autor, seguindo seu argumento, quanto às condições de mudanças culturais e as

questões  dos  grupos  étnicos  em  um  sistema  poliétnico  industrial,  suas  permanências,

transformações e manutenção ou não de fronteiras entre um determinado grupo étnico e outros na

situação de contato interétnico ou poliétnico, o que implica nas suas formas elementares derivadas

diacríticas e organizativas, cada caminho estratégico citado pode suscitar diferenças no modo de

vida das pessoas da etnia. A decorrente fronteira étnica derivada das escolhas ativas dos agentes em

relação  às  opções  entre  os  modos  de  vida  advindos  das  tradições  e  inovações,  dos  elementos

culturais  da  modernidade,  e  elementos  surgentes  do  modo  de  vida  dos  sistemas  industriais  e

industrializados em contato depende das variações nestes caminhos. A partir da etnografia entre os

kaingang interlocutores, percebe-se que muitos dos agentes e grupos cosmopolíticos da etnia optam

pela terceira estratégia citada por Barth. Os modos de vida relacionam-se diretamente à manutenção

da condição de indígena - em relação a uma identidade pessoal e comunitária em contraste aos  fog,

e da luta pela manutenção desta condição:

“Caso os inovadores culturais tenham sucesso na primeira  estratégia,  seu
grupo étnico perderá  sua fonte  de diversificação interna e  provavelmente
permanecerá  como  um  grupo  étnico  conservador  e  pouco  articulado  à
sociedade  abrangente,  situado  em  uma  posição  baixa  na  hierarquia  da
mesma. Uma aceitação geral da segunda estratégia fará com que se evite o
surgimento de uma organização poliétnica claramente dicotomizante e, dada
a  diversidade  da  sociedade  industrial  e  a  conseqüente  variação  e
multiplicidade  de  campos  de  articulação,  provavelmente  ocorrerá  com  o
tempo uma assimilação da minoria.  A terceira estratégia  gera muitos  dos
interessantes  movimentos  que  podem  ser  observados  hoje,  desde
movimentos nativistas até os novos Estados.” (BARTH, 2000, p.60).

O colonialismo e o colonial capitalismo, bem como a colonialidade do poder podem ser

vistos  a  partir  da noção de sistemas poliétnicos  de  Barth  (2000),  pensados enquanto  parte  dos

conjuntos de regras que estruturam as relações interétnicas entre os kaingang e os fog:

“Considero que a característica organizacional que deve ser geral em
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todas  relações  interétnicas  é  um  conjunto  sistemático  de  regras  que
governam os encontros sociais interétnicos. Em toda vida social organizada,
aquilo que pode ser tomado como relevante para a interação em qualquer
situação  social  particular  é  prescrito  (Goffman  1959).”  (BARTH,  2000,
p.35).

A partir das idéias do autor, percebe-se que a condição de índio, e a condição de colonizado,

e a de “índio colonizado” é prescrita nas relações interétnicas com o mundo dos “brancos”:

“Relações interétnicas estáveis pressupõe precisamente esse tipo de estrutura
de  interação:  um conjunto  de  prescrições  que  governam as  situações  de
contato  e  permitem  uma  articulação  em  alguns  setores  ou  domínios  de
atividades  específicos  e  um conjunto  de  interdições  ou  proscrições  com
relação  a  determinadas  situações  sociais,  de  modo  a  evitar  interações
interétnicas em outros setores; com isso, partes das culturas são protegidas
da confrontação e da modificação.” (BARTH, 2000, p.35).

Os  mundos  dos  índios,  e  o  mundo  dos  “brancos”,  pelas  relações  e  suas  prescrições,

constituiriam assim, junto aos outros mundos, um sistema social poliétnico (BARTH, 2000, p.35).

Pensando a “sociedade nacional”, mesmo enquanto “sociedade plural”, pela teoria das fronteiras

étnicas,  estes  construtos  abstratos  são  vistos  diluídos  em diversos  e  distintos  grupos  sociais  e

indivíduos, dentro de um macroterritório forjado pela imposição do “Estado nação” e suas fronteiras

artificiais e prescrições regulamentadoras impostas por um desses grupos para todos os demais:

“Evidentemente, é isso o que Furnivall (1944) retratou com grande clareza
em sua análise da sociedade plural: uma sociedade poliétnica integrada no
âmbito do mercado sob o controle de um sistema estatal dominado por um
dos grupos,  mas preservando amplos  espaços de diversidade cultural  nos
setores de atividade doméstica e religiosa.”  (BARTH, 2000, p.35).

As análises de grupos sociais e suas relações fazem também com que possamos nos livrar do

ilusório  modelo  societal  da  “sociedade nacional” para  percebermos as  vicissitudes  dos  arranjos

prescritos de elementos dispostos numa rede de relações sociais, que, pelos contatos entre grupos

distintos, acarreta a constituição e prescrição de elementos, os ditos elementos “culturais”, dentro de

um sistema social poliétnico.  Não se está em “sociedade” quando as disposições, e decorrentes

posições  sociais  e  de papéis identitários e  sociais  no sistema,  se  dão por conta de sistemas de

prescrições e restrições28. Em relação a “sociedade plural” e ideários teóricos similares e contíguos,

28 No estudo com os kaingang é importante etnografar empiricamente grupos sociais, num estudo baseado
metodologicamente na análise de relações sociais. Este método vai ao contrário de nossos modelos teóricos analíticos
que, a partir do mundo ocidental euroreferente, faz também com que a suposição da “sociedade nacional”, ou mesmo
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temos a idéia de Furnivall apresentada por Barth:

“O que os antropólogos posteriores não levaram suficientemente em conta
foi  a  possível  variedade  dos  setores  de  articulação  e  de  separação,  e  a
variedade de sistemas poliétnicos  que isso implica.
[…] Nada é ganho ao se juntar esses vários sistemas sob o rótulo cada vez
mais vago de sociedade 'plural', ao passo que a  investigação das diferentes
variedades de estrutura pode lançar  luz sobre as formas sociais e culturais.

Aquilo  que  no  nível  macro  podemos  chamar  de  articulação  e
separação corresponde, no nível micro, a conjuntos sistemáticos de restrições
com relação a papéis. Todos esses sistemas têm em comum o princípio de
que a identidade étnica implica uma série de restrições quanto aos tipos de
papel que um indivíduo pode assumir, e quanto aos parceiros que ele pode
escolher  para  cada  tipo  diferente  de  transação.  Em  outras  palavras,  se
considerarmos a  identidade étnica  como um status,  este  será  superior  em
relação à maioria dos outros status e definirá a constelação permissível de
status,  ou  personalidades  sociais,  que  um  indivíduo  com  uma  dada
identidade  étnica  pode  assumir.  […]  As  convenções  sociais  e  morais
componentes dessa identidade tornam-se ainda mais resistentes à mudança
ao  serem  agrupadas  em  conjuntos  estereotipados,  considerados
característicos de uma identidade singular.” (BARTH, 2000, p.37).

Os grupos cosmopolíticos  kaingang, os conselhos políticos autônomos, a artesania, a língua

própria, a educação das crianças junto a família e aos mais velhos da comunidade, os referidos

“troncos-velhos”, as ervas que curam, a vida no macro-território ancestral da etnia em meio a o

conhecimento  da  diversidade  de  espécies  vegetais  e  animais,  podemos  considerar  estes,  nas

perspectivas  de  fronteiras  étnicas  e  grupos étnicos,  elementos,  partes  da cultura,  protegidos  da

confrontação e da modificação?

Uma resposta quanto a estes questionamentos advém de um fato ocorrido no Lajeado do

Bugre. Para se tomar conhecimento de como é um cedro, um tipo de árvore, utilizada, entre outras

coisas, para a confecção das cruzes para sepultar os mortos da etnia, os interlocutores necessitaram

me descrever as características da planta, uma vez que próxima ao acampamento-aldeia não havia

nenhuma  árvore  dessa  espécie  para  ser  visualizada  por  mim,  devido  ao  estágio  avançado  de

destruição  ambiental  em  que  se  encontra  o  local.  Por  isso,  conforme  as  análises  do  material

etnográfico  por  Lévi-Strauss  para  várias  etnias  (2011),  percebeu-se  que  os  kaingang,  como os

grupos indígenas em geral, possuem um vasto conhecimento das espécies em sua região. Por isso,

às vezes parece que árvores nativas como o cedro um dia restarão apenas nas cosmologias kaingang

em termos que parecem mais técnicos antropológicos como “sociedade plural”, seja vista como um arranjo comunitário
orgânico - ou mesmo a possibilidade e a eterna construção de um. Neste modelo, este arranjo comunitário dota e obtém
de cada indívíduo - ao contrário de pessoas e identidades - sua parte e seu papel funcional correspondente, e a partir
disso, as instituições enquanto forjáveis num nível cultural orgânico ao contrário de coercitivo. 
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e transmissão dessas enquanto horizontes imaginativos. É uma violência lembrar de árvores que não

estão mais ali?

Temos total consciência que Barth traçou os esboços e escreveu suas argumentações em idos

dos anos sessenta do século passado, mas a pertinência ainda ativa de suas reflexões se mantém em

grande atualidade quando nos atemos aos já históricos e ainda, mais do que nunca, contemporâneos

processos étnicos levados a cabo pelos kaingang em meio a sua “luta pela Terra” e por direitos

diferenciados em diversos campos de articulação com o mundo dos fog. Como percebido, o latente

protagonismo político da etnia colaborou em muito, ao longo dos últimos anos, para o movimento

político de luta pela terra indígena visualizado cada vez mais nos dias de hoje, nacional e mesmo

internacionalmente, e as implicações desta nas problemáticas relativas à manutenção dos direitos

civis frente aos outros, que compõem a estabelecida a partir do Estado nação “sociedade civil”.

Pensando então nas relações sociais entre os povos indígenas e os “segmentos da sociedade

nacional”,  segundo Baines  (2012),  na  antropologia  no Brasil  foram “[...]  desenvolvidas  noções

como “transfiguração  étnica”  (Ribeiro,  1979),  “fricção  interétnica”  (Cardoso de  Oliveira  1964;

1976; 1978), e “situação histórica” (Oliveira Filho 1988) para abordar o contato interétnico entre os

povos indígenas e as populações nacionais.” (BAINES, 2012, p.32).

Segundo também Baines, apesar dos esforços para criticar os estudos de aculturação “[...] os

trabalhos de Ribeiro são mais descritivos que teóricos e se desvencilham pouco desta teoria” (2012,

p.32). Quanto a noção de  “fricção interétnica”, Baines aponta que Cardoso de Oliveira pensou esta

a partir do “estudo do contato” em relação “[...] crítica aos estudos da aculturação da antropologia

norte-americana e aos estudos de mudança social da antropologia britânica da época (2012, p.32).

Estes estudos advém de concepções teóricas embasadas nos processos de tentativa de dominação

total dos povos aos projetos civilizatórios, como sendo vistos na época como que em quadros e

tabelas  teóricas  evolutivas,  o  positivismo  tardio  no  projeto  de  “ascensão  dos  selvagens”  à

“Civilização”.  Menciona  Baines  que  Cardoso  de  Oliveira  “[...]  sob  a  influência  da  noção  de

“situação colonial  de [...]  Balandier, enfocou as  relações  sociais  de sujeição-dominação entre  a

sociedade nacional e as sociedades indígenas” (2012, p.32). Ainda segundo as noções de Cardoso

de Oliveira que Baines apresenta:

“Cardoso  de  Oliveira  caracteriza,  numa  matriz  de  sistemas
interétnicos,  as  relações  entre  índios  e  brancos  como  assimétricas  e  de
sujeição-dominação  (Cardoso  de  Oliveira  1976),  afirmando  que  a
possibilidade  de  relações  igualitárias  e  simétricas  entre  índios  e  brancos
'parecer  constituir  somente  uma  possibilidade  teórica,  uma  vez  que
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empiricamente não se pode dizer que ela se manifeste' (Cardoso de Oliveira
1976:58). Afirma que, apesar de existir uma 'ideologia igualitária', 'gerada
por certos setores da sociedade nacional, afastada do confronto direto com
os grupos indígenas, pois geralmente localizados nos centros metropolitanos'
(Cardoso  de  Oliveira,  1976),  esta  remete  a  contradição  entre  sistema
interétnico  e  ideologia  igualitária,  pois  os  que  não  vivenciam  relações
interétnicas  de  fricção  são  os  que  produzem  tal  ideologia  (1976:71).
Acrescenta  Cardoso  de  Oliveira  que  'não  viver  essas  relações  é  o  que
permite imaginá-las igualitárias (1976:70)'”. (BAINES, 2012, p.33).

   

Estudando etnografia  e  história  ticuna,  numa linha  de  “antropologia  histórica”,  Oliveira

Filho menciona o conceito de situação colonial de Balandier, uma vez que as relações que os povos

indígenas mantém com o que denomina “nações e Estados modernos” estão em “assimetria” e

“desequilíbrio” (1999, p.09).

1.6 Descolonizando o hinterland

Para além das apresentadas anteriormente fronteiras do horizonte imaginativo e as fronteiras

étnicas, temos as “fronteiras de expansão”, “fronteiras nacionais”, as “zonas de fronteiras”, vistas

aqui  enquanto  pontos  de  contatos  e  confrontos  entre  mundos  e  seus  ideários  específico  ou

manejáveis nestas zonas intramundo.

Para contribuições e reflexões quanto a questão da fronteira, e as “fronteiras no Brasil” em

seu estudo sobre os xavante, pode-se fazer uso do que diz Garfield (2011, p.12-13) . O autor em

suas análises também faz uso das noções de Massey quanto a espaço e conceitos subsequentes,

como território e territorialidade:

“As  fronteiras  no  Brasil  não  foram  demarcadas  nem  por  linhas
geográficas  nem por  limites  culturais.  Na  verdade,  foram salpicadas  por
zonas de múltiplas, intermitentes e complexas interpenetrações entre grupos
sociais dotados de um poder de conquista desigual sobre o espaço territorial,
a  distribuição  de  recursos  e  a  primazia  cultural.  Embora  construída  em
termos  binários  como  um  contraste  ideológico  para  áreas  centrais
(“civilização”  versus “barbárie”),  as  fronteiras  podem  ser  mais  bem
definidas em termos de redes de ligações e entendimento sociais, sendo que
uma  grande  proporção  dessas  relações,  experiências  e  significados
transcende  as  noções  delimitadas  de  lugar  (Massey,  1994,  p.154).”
(GARFIELD, 2011, p.12-13).

É  preciso  perceber  questões  emergentes  nas  noções  de  “progresso”  da  “História”,  dos

alargamentos das fronteiras do mundo conhecido e conquistável, e o surgimento, das ciências e as
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relações destas com as fronteiras de um mundo em constituição sobre outros mundos. Apresenta-se

a contribuição de Faulhaber, Domingues e Borges (2012):

“Dez anos após o fim da segunda grande guerra, Leo Waibel (1955) fez notar
a distinção entre fronteira demográfica e fronteira econômica, no âmbito da
geografia agrária, disciplina que toma por objeto a diferenciação social na
agricultura e é definida em relação à política econômica e agrária.  Desse
ponto de vista,  o 'homem de fronteira'  envolve uma definição sociológica
diferente da de 'pioneiro',  pois este tem o poder de  intervir  nas relações
sociais  dos  espaços  geográficos  conceituados  como  fronteira.  A  'frente
pioneira'  é  definida por  Waibel  pelas  transformações produzidas  sobre  as
áreas  geográficas  periféricas,  tais  como  os  fluxos  de  população,  o
desenvolvimento agrícola, a elevação rápida dos preços das mercadorias e da
terra,  a  devastação  de  florestas,  a  construção  de  casas,  ruas,  estradas,  a
transformação de tradições e valores das populações nativas e etc. (Waibel,
1955). As 'frentes pioneiras' estariam situadas entre a 'fronteira econômica',
que   separa  o  sertão  e  região  economicamente  dominante.  A visão  da
Amazônia  como  'a  última  grande  fronteira'  (Wagley,  1984),  tornou-se
corrente no Brasil pós-64, com os planos militares de ocupação da região
(Becker,  1986,  1990).  Muitas  abordagens  têm  reiterado  a  crítica  aos
processos  de  expansão  dos  Estados  nacionais  (Schmik;  Wood,  1984).”
(FAULHABER; DOMINGUES; BORGES, 2012, p.19).

A partir da noção de fronteira e sua constituição social ideário imaginativa junto às questões

étnicas elucidadas pelo pensamento de Barth,  temos um bom guia para pensarmos nas relações

entre os kaingang e os não-indígenas e a violência colonial capital do mundo dos “brancos” sobre o

“mundo dos índios”, em transformação devido a “frente de expansão”, o que traz  

“A acepção antropológica da fronteira como um 'fato social total' considera
para além da economia política, o terreno imaginário no qual este espaço se
constitui.  As  representações  sobre  limites  e  a  incorporação  de  aspectos
considerados ainda não plenamente estruturados por forças impulsionadas a
partir  de um 'centro'  propulsor  incluem-se nessa  definição como fases de
uma  mesma  moeda.  A própria  fronteira  é  concebida  como  uma  'região
central', considerando-se a interdependência dos  interesses dos atores que
representam  os  interesses  nacionais  nesses  espaços  (Chaumeil,  2000).  O
enfoque de fronteiras entre identidades e nacionalidades relativiza o 'mito
dos centros dominantes' (Sahlins, 2000, p.46), que informa a postulação da
construção  identitária  em uma série  de  círculos  concêntricos,  produzidos
sucessivamente  nos  termos  da  lealdade  à  nação,  à  região,  à  aldeia  e  à
unidade doméstica. Antes de círculos, observam-se segmentos e uma rede de
relações de oposição - manifesta ou virtual  -  em campos de força.  Essas
relações são  baseadas na percepção da diferença entre categorias sociais
(Faulhaber, 2001).” (FAULHABER; DOMINGUES; BORGES, 2012, p.20).

Assim  a  tese  versa  sobre  as  alterizações  colonializadoras,  sobre  as  relações  entre  os
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kaingang, dentro de um contexto e conjuntura historicizada, historicizável e contemporaneizável,

que se perpetuou, onde a imagem e a presença do “indígena” pertence a um conjunto imagético

euroreferente e hoje, no Brasil urbano29, que se constitui em oposição e aversão ao que poderíamos

denominar aqui como, para além apenas da imaginada “selvageria”, uma hoje “vida selvagem”30.

Voltando as frases advindas da estereotipia do “selvagem”, ouvimos muitas vezes também,

em campo, ou conversando sobre este, frases como “- Não são mais realmente índios”, “- Viver no

mato não é mais uma realidade”. Justamente relativas ao fato dos indígenas hoje “viverem em duas

culturas” como os interlocutores seguidamente nos dizem. Frases de impacto pejorativo sobre os

índios, advindas dos “brancos”, por sinal relativamente frequentes, são mais ouvidas no interior do

Estado (RS), área de maior concentração de grupos kaingang. Estas frases confundem-se com o

cunho político da violência intrínseca,  nas disputas de mundo entre os  fog e os indígenas.  Esta

violência se dá pela ocorrência de eventos que até os dias de hoje, se mostram, mesmo que menos,

em cada vez menos cotidianos e locais, ainda presentes, afirmando, assim, que o “panóptico dos

reis”, que se voltaram para contra os indígenas no passado, considerados “sem fé, sem lei, sem rei”,

não conseguiu transformar a tudo que via e tentava inserir em seu domínios de mundo31. 

O mundo dos “brancos” é protegido por uma ideológica “realidade”, construída enquanto

objetiva e funcional, que nega a existência de outros mundos possíveis. O mundo “real”, ainda se

confundindo com a “razão”, funcionam como dispositivos contemporâneos de evidências científicas

sobre o mundo, ou os mundos - numa perspectiva descolonializante de sentidos - termos que antes

de tudo também significam, politicamente, para os domesticados, um mundo dominado, antes, pelo

poder  dos  reis,  das  monarquias  absolutistas  e  por  uma,  contemporaneamente,  ao  tempo  de

substituíção dos reis, mas não das estruturas econômicas de exploração, razão de Estado.

Portocarrero apresenta uma percepção das ciências contemporâneas. A análise que a autora

29 Atualmente mesmo nas zonas rurais as referências de mídia de massa e de uma urbanicidade são latentes
nos sistemas sociais num mundo outrora mais “rural”. Podemos pensar a parir já do exemplo das crianças, que em um
processo estatal que extinguiu a maioria das escolas nas zonas rurais, passaram a pegar um ônibus em suas localidades e
irem estudar na zona urbana do município. Com certeza, ainda existem lugares, em questão de elementos de cultura de
massa, mais afastados da mass media propagada no meio urbano. Nas localidades do mundo dos kaingang onde se
deram os estudos, esta “realidade”, a zona rural, já possui muitos elementos advindos, cada vez mais, das zonas urbanas
mais próximas. Por isso, mesmo para as ditas e espacialmente em suas configurações “zonas rurais”, podemos pensar
em elementos urbanoreferentes encontrados em muita destas localidades.

30 Conceito hoje internacionalmente conhecido entre os “brancos”, “wild life”, “vida selvagem”, sugere uma
ramificação, uma derivação da noção de “selva”. É utilizado comumente para referir-se a “natureza”, aos seres vivos do
denominado nas redes de saberes técnicos e científicos destes enquanto “ecossistema”.

31 Assim foram descritos por Américo Vespúcio: “Desconocen la propriedad, em vez de eso, todas las cosas
son mantenidas en comunidad […] viven sin rey ni cualquier forma de autoridad, vivendo cada uno su propio señor
[...]” (Carta de Vespúcio, 1503).
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faz de Bourdieu e Latour, que pensam o campo científico, apresenta um panorama da questão da

objetivação, objetificação e racionalização da ciência, e sua conexão com lógicas econômicas. Para

Bourdieu, a autoridade científica resulta da interação competitiva, onde os cientistas disputam um

“capital  social”  (PORTOCARRERO,  1994,  p.228).  As  teorias  e  ideologias  de  mercado  são

utilizadas por Bourdieu para determinar o campo científico, no lugar de uma pretensa “comunidade

científica”, uma “recusa” do autor desta última noção, que seria “[...] um dissimulador da dinâmica

real da ciência” (PORTOCARRERO, 1994, p.210). 

Segundo Portocarrero, para Bourdieu a realidade imaginada pelos cientistas não condiz com

a “dinâmica real da ciência” (1994, p.211). Depreendemos que esse velamento acaba por fazer com

que muitos destes não percebam de todo que o mundo “real” é uma continuidade da exploração pela

economização  ideológica  do  mundo,  propiciada  pelo  pensamento  domesticado.  Assim,  pode-se

cruzar esta percepção da ciência apresentada por estes autores, a partir de uma descolonização da

ciência em relação aos elementos de um mundo euroreferente de significados, e ao estrutralismo de

Lévi-Strauss. Ainda trazendo Portocarrero, “[...] Bourdieu não faz apenas uma analogia do campo

científico com o mercado capitalista, mas, indo além, propõe que esse é mais um mercado particular

dentro da ordem econômica capitalista.” (1994, p.209). Para Bourdieu, a ciência é vazia no sentido

de  qualquer  conteúdo  especial,  e  “[...]  sua  base  não  é  outra  senão  a  crença  coletiva  em seus

fundamentos [...]” (PORTOCARRERO, 1994, p.212).  Por sua vez, Latour também defende que a

ciência se regimenta a partir  de uma “competição permanente” e “sendo assim, a disputa entre

cientistas, laboratórios e instituições se dará na fronteira do conhecimento,  em uma competição

muito  semelhante  àquela  do  pluralismo  político  e  do  mercado  econômico  capitalista.”

(PORTOCARRERO, 1994, p.215).

As discussões,  e a  partir  destas as  reflexões,  chegam ao tema das correntes  intelectuais

advindas no final do século XX nas ciências humanas vistas enquanto um movimento intelectual

relativo a um “pós-colonialismo”:

“Os estudos pós-coloniais não constituem propriamente uma matriz teórica
única. Trata-se de uma variedade de contribuições com orientações distintas,
mas que apresentam como característica comum o esforço de esboçar, pelo
método da desconstrução dos essencialismos, uma referência epistemológica
crítica às concepções dominantes de modernidade.
[…]
A abordagem pós-colonial constrói, sobre a evidência - diga-se, trivializada
pelos  debates  entre  estruturalistas  e  pós-estruturalistas  -  de  que  toda
anunciação vem de algum lugar, sua  crítica  ao processo  de produção do
conhecimento científico que, ao privilegiar modelos e conteúdos próprios ao
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que se definiu como a cultura nacional nos países europeus, reproduziria, em
outros  termos,  a  lógica  da  reprodução colonial.  Tanto as  experiências  de
minorias  sociais  como  os  processos  de  transformação  ocorridos  nas
sociedades  'não  ocidentais  continuariam  sendo  tratados  a  partir  de  suas
relações  de  funcionalidade,  semelhança  ou  divergência  com  o  que  se
denominou  centro.  Assim,  o  prefixo  'pós'  na  expressão  pós-colonial  não
indica simplesmente um 'depois' no sentido cronológico linear; trata-se de
uma reconfiguração do campo discursivo, no qual as relações hierárquicas
ganham  significado'  (Hall,  1997a).  Colonial,  por  sua  vez,  vai  além  do
colonialismo e alude a situações de opressão diversas, definidas a partir de
fronteiras de gênero, étnicas ou raciais.”  (COSTA, 2006, p.117). 

É  preciso  para  pensar  o  mundo  kaingang  ir  muito  além  do  imaginado  colonialismo

encerrado num passado pelo  tempo-espaço,  ainda  e  muito  de  raízes  iluministas  e  modernistas,

construído nos livros didáticos de História para escolares. O colonialismo, a colonialização continua

a partir do capitalismo, que mantém a colonialidade do poder, que podem ser vistos como peças de

uma estrutura já reordenada. Este empenho não tem como busca primária se inserir no conjunto dos

conhecimentos “pós-coloniais”, uma vez que não foi traçada uma trajetória mais aprofundada a

partir  destes.  O  colonialismo,  o  capitalismo  e  a  colonialidade  enquanto  fenômenos  sociais  se

apresentaram  antes  de  tudo  nas  etnografias,  e  após  uma  estudada  definição  teórica  de  uma

colonialidade do poder, fizeram estes dois movimentos com que na trajetória de pesquisas e estudos

se encontrasse os estudos pós-coloniais e sua crítica à “modernidade” e “pós-modernidade” e seus

movimentos culturais e intelectuais como um todo:

“Recusa-se,  contudo,  o  pós-modernismo como programa teórico e
político,  visto  que,  para  o  pós-colonialismo,  a  transformação  social  e  o
combate a opressão devem ocupar lugar central na agenda de investigação
(Appiah, 1992; Gilroy, 1993, p.107).
[…] boa parte da crítica pós-colonial tem como destinatário não o conjunto
da teoria  social,  mas uma escola teórica  particular, qual  seja,  a teoria  da
modernização, e se assemelha a objeções levantadas por cientistas sociais
que nada têm a ver com o pós-colonialismo.” (COSTA, 2006, p.118).

Estes  elementos  coadunam-se  as  questões  da  constituição  da  noção  de  “moderno”

(LATOUR, 1994). Se percebe a questão do projetar através das redes sociais estatizadas enquanto

“nação”, e a partir das redes corporativas hegemônicas, projetar enquanto economia de mundo de

mercado, com a criação de um “mercado global” formado por “mercados locais”, e a problemática

da antropização monista de mundos alhures propiciada pelo mundo da “Civilização”, do mundo da

ideologia econômica dos fog, da “modernidade”. A antropização é considerada “riqueza” “material”
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(INGOLD, 2012) para os não-indígenas.

Este  mundo relaciona-se em choque com um projetar  de vida social  kaingang enquanto

comunidades de parentes e afins, enquanto economia de mundo baseada na relação de convivência

e  modos  de vida  junto  e  em meio  aos  elementos  de  uma “natureza”  do  cosmos fundante  que

possibilita um maior holismo entre as pessoas e os outros seres do mundo, aqui uma cosmopolítica

kaingang, comparável enquanto noção de mundo entre os “brancos civilizados” a “vida selvagem”,

salvo no que está noção carrega de confusão e sinônimia a noção de “vida barbára”.

Em relação aos seus modos de vida ancestrais, os povos indígenas, a partir da ambiência na

floresta, viviam em um regime de economia da “abundância” (SAHLINS, 1996) em relação aos

recursos materiais do ambiente: água, frutas, raízes, tubérculos, caças, ervas, folhas, insetos, uma

infinidade de formas alimentares e de outras ordens materiais, como fibras vegetais, madeiras e

cipós, resinas, ossos de animais, sementes, pedras.

Para os “civilizados”,  em sistemas de percepção do pensamento e interação formados a

partir  da ambiência  no deserto,  em terras  áridas,  ou nos  ambientes  de  frio  e  neve,  montanhas

rochosas da Europa, em um regime de economia de escassez em relação aos recursos elementares

do  ambiente,  recursos  não  dispostos  em tamanha  abundância  em regimes  ambientais  fora  das

florestas do hemisfério sul e a diversidade de elementos ditos “naturais” destas últimas.

Essa  reflexão  coloca  em evidência  a  já  discutida  questão  por  Clastres  (2003)  em seus

estudos do contraste do poder político entre os habitantes das “terras altas da América”, Altiplanos

Andinos,  que  viviam em ordens  sociais  piramidais  hierárquicas,  em questão  ao  modo de  vida

anárquico dos habitantes autóctones das “terras baixas da América”, formadas do fim da Cordilheira

dos  Andes  em direção  ao  oceano  Atlântico,  uma  gigantesca  bacia  hidrográfica  muito  rica  em

biodiversidade. A hierarquia social em forma de poder e as desigualdades entre as pessoas, entre os

líderes  políticos  e  os  outros  das  formações  sociais  baseadas  em  regimes  de  mando  de  elites

dominantes e dominados, teriam suas bases nos regimes de ordens sociais humanas surgidos em

ambientes de escassez de recursos materiais para os modos de vida. Temos a impressão que Clastres

e Sahlins estavam percebendo os mesmos processos a partir dos estudos dos povos tradicionais.

A partir da “modernidade”, os sistemas civilizados administrariam, por este ponto de vista,

as aproveitadas escassez de recursos propiciadas pelos sistemas de vida destrutivos incipientes à

conquista  de  terras  enquanto  riquezas  “naturais”,  constituíndo  riquezas  “materiais”  (INGOLD,

2012) disputáveis e produzidas,  de modo a não contemplar  nunca à todos.  Partes fundantes de

preceitos políticos que já conhecemos como o de “dividir para conquistar”. 
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Em  relação  a  estes  espaços  “naturais”,  refere-se  ao  antigo  e  já  extinto,  para  além  da

Amazônia remanescente e salvo algumas ínfimas ainda outras áreas no país e por igual na América,

e talvez pelo mundo, “sertão”, uma referência antiga, e hoje um ideário já quase extinto, caindo em

desuso mesmo na academia, a  hinterland  (CRAPANZANO, 2004), mas não apenas por conta de

revisões e reflexões paradigmáticas, mas proponho que pela própria extinção física da possibilidade

ideária enquanto horizonte imaginativo das pessoas em pensar e referenciar a partir deste. 

O uso deste termo, hinterland, e sua dimensão e sua versão em língua portuguesa, “sertão”,

está desaparecendo dos arcabouços ideários de mundo “moderno”. Com a maioria das pessoas, de

amplos  espectros  sociais,  para  quem  ultimamente  apresento  estes  termos,  quando  não  soam

totalmente desconhecidos, quando minimamente conhecidos, em sua maioria pelo menos o termo

“sertão”,  seu  sentido  atríbuido  pelas  pessoas  automaticamente  é  propiciado  por  uma  confusão

midiática histórica com o nordeste do país, que virou “o sertão do Brasil”32.

 Todas  as  áreas,  os  espaços  que  percebia-se  que  ia  se  conhecendo  enquanto  vastidões

espaciais  do  mundo,  eram  vistas  enquanto  superfície  geográfica  a  se  conquistar,  “territórios”,

“terras”, na época também denominadas “paízes de gentis”, conquistas pelo mundo de reinos que se

expandiam, em meio a uma “realidade” que se expandia imaginativamente enquanto horizonte. Ou

seja, tudo enquanto espaço e todos que estavam para além deste panóptico de poder, para além

destes reinos europeus, e para além do conhecimento exploratório geográfico destes povos europeus

e pelos colonizadores não-indígenas do Novo Mundo, era visto como terras desconhecidas, não

exploradas. Explorar, enquanto descobrir, e enquanto exploração barbára, já se confundem a muito

tempo, ou sempre se confundiram.

 Sertões estão para além das cercanias de um reino, ou de uma “colônia”. Por isso também

se colocar nesta escrita enquanto profissional e insurreto, nestes termos, devido a alterificação com

a “não-realidade” possível, nos termos deste “mundo real” “moderno” enquanto continuidade da

colonialidade de reinos por sobre os indígenas, buscando uma percepção para além da “realidade”,

onde  busque escapar  do  panóptico  do  “mundo  real”  e  busque  constituir  a  narrativa  como um

navegar em outros ainda possíveis horizontes imaginativos, cosmopolíticos e ambienciais. 

A partir do processo colonialista e colonializante dos “sertões”, dada as formas diferenciadas

32 O primeiro local de ocupação dos “brancos” em forma de relação de colonialismo extrativista, no período
do início na América da acumulação primitiva de capital,  da inserção de colônias militares  e  de povoamento dos
“brancos” nos territórios habitados nesta época pelos autóctones. O que hoje é visto enquanto nordeste do país, naquela
época, salvo os aglomerados humanos não-indígenas e as poucas terras já na época asenhoradas por estes no entorno
destes seus aglomerados de colonização, eram vistos enquanto “sertões”,  uma vez que estavam para além das,  em
português antigo, segundo os relatos históricos, “cercanias” da colônia. Enquanto “cercanias do reino” contíguo aos
reinos territoriais físicos na Europa,  compreendiam as áreas de domínios destes  reis,  as terras compreendidas e  já
referidas pelo poder panóptico do rei.
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e progressivas de antropização, na medida em que as “matas e campos”, antes “sertões”, hoje mais

comumente  “áreas  naturais”,  estão  desaparecendo  aos  olhos  e  sentidos  dos  ditos  “brancos

civilizados”, os “sertões” enquanto ideários de mundo, enquanto mundo ainda fora da “realidade”,

enquanto  possibilidades  de  formas  de  vida  diversas  ao  modo  dos  “brancos  civilizados”,  estão

também desaparecendo dos ideários e das ideologias “brancas” “modernas”. Muitos destes sentidos

já não são mais nem perceptíveis em sua maioria para os “brancos” por não mais que uma rápida

imagem, “uma olhada”, uma “admirada”, ou uma repulsa, uma aversão, sentida às vezes em um

local ou outro33.  Os tempos são outros. Os espaços estão sendo tornados “progressivamente” pelo

“desenvolvimento” em outros. Mas a guerra etnografada continua a mesma.

33 A mídia de massa e nos meios discursivos intelectuais denunciam o avanço deste processo de expansão da
“Civilização” pelos seus elementos como a anunciada “morte” da “vida selvagem” do planeta.
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Capítulo 2 - Etnografia entre wãre: vivendo em acampamentos

Neste  capítulo,  serão  apresentados  alguns  elementos  etnográficos  quanto  a  esta

particularidade apresentada do modo de vida kaingang, o acampamento junto a porções de matas

nativas, seus elementos e afluentes naturais de água, a vida buscando a vivência junto aos elementos

da  Terra,  pelo  visto  uma prática  ancestral  mantida  pela  etnia,  bem como as  práticas  de luta  e

reivindicação  da  etnia  de  seus  direitos,  uma  prática  pelo  percebido  em campo  ancestralmente

mantida pelos grupos cosmopolíticos da etnia até os dias de hoje.

A narrativa  nos  leva  por  algumas  das  especificidades  do  campo  junto  a  comunidades

presentes tradicionalmente e reivindicantes no Morro Santana, Porto Alegre/RS, na localidade de

Carazinho/RS, em Lajeado do Bugre/RS e na localidade de Viamão/RS, localidades relacionadas a

histórico e presença de  wãre da etnia. Os estudos de campo foram executados a partir do ano de

2010, ano de ingresso no doutorado.

2.1 “Luta pela Terra”: “- […] até agora é terra do índio”

Seu  Hortêncio  Constante  Kanheró vivia  em  Iraí,  na  Terra  Indígena  Kaingang  nessa

localidade,  quando  conversamos  no  ano  de  2010.  Possui  fortes  relações  com a  área  territorial

kaingang do Rio Pei-kar, o Rio da Várzea, onde está estabelecido até hoje. Por isso, em uma das

pesquisas  de  campo,  buscando  informações  sobre  os  territórios  ancestrais  e  seus  históricos,

conversávamos sobre o Lajeado do Bugre, e no meio deste diálogo Seu Hortêncio exclamou que “ -

[…] até agora é terra do índio”. Seu Hortêncio me explica que o lajeado ainda é “terra do índio”

por conta do histórico de acampamentos dos parentes na localidade através do tempo. Como quase

todas as localidades de territorialidades ancestrais e presença atual da etnia, o Lajeado do Bugre é

mais uma das tantas localidades de presença de wãre kaingang sem reconhecimento de uma Terra

Indígena.  Como todo “tronco-velho” que pode nos  contar suas histórias e as de seu povo, e nos

ensinar muito sobre polítca kaingang e “luta pela Terra”, seu relato é carregado pela violência do

encontro com os brancos, a luta pela vida em meio a um mundo junto aos fog.

-Me dou com um parente seu antigo, o João Carlos.
-Ah o João Carlos, aquele não é João Carlos, aquele é João kanheró.
-Kasu?
-É, o Kasu, é João Kanheró. Mas ele diz outro nome, ele não bota o nome
do pai dele. Eu não, eu sempre digo o nome do finado meu pai né?
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-Kanheró.
-Kanheró.
-O senhor é filho do Jango?
-Não, do Chico Kanheró.
-Do Chico.
-É. Chico Kanheró. Francisco Kanheró, o posto dele que existe aqui no rio
da Várzea, ali que ele existia, esse   finado meu pai. E posto é posto. Então
no tempo que eu era pequeno ele dizia pra mim, eu era mais ou menos oito
anos e ele dizia, “ó meu filho, com o tempo vai ficar um posto aqui pra
vocês”.
-[…] Ah um posto.
-Posto indígena no rio da Várzea. Então ele me disse, lá que é o posto do
finado Francisco. Ele não é legítimo meu pai, ele não é, mas ele me criou
quando eu era bem pequeno, então chamo ele de pai, e peguei o sobrenome
dele como pai.
-Sim. Seu Chico não teve filhos legítimos né?
-Não teve.
-Pra ser guerreiro forte né?
-Pois é, tinha só eu, mas por criação né? Por criação. Eu morava, eu tive
tempo morando lá, me criei naquela área lá e depois vim pra cá, agora está
fazendo seis (6), sete (7) anos que estou morando aqui, mas eu sempre tem
recordação, eu não posso deixar aquela terra lá, terra muito boa. Aquela
terra não é igual a terra aqui, aqui é terra de muita pedreira, lage, lá não,
lá o cara planta mas colhe bem, feijão, milho, trigo, soja, cansei de plantar,
tem meu filho […] trabalhava lá para  nós  […]  mandava  eles
trabalharem, plantar. Cada ano sempre levava um caminhonada cheinho,
desses caminhão grande né. Pro comércio […] a precisão que a gente tem
em casa né? Com o produto a gente pegava alguma coisa.
-Sim. É, viemo aí com seu Aldo né. Estamos fazendo o trabalho da terra lá
do Lageado do Bugre Seu Aldo disse que é muito importante conversar com
o senhor, ouvir a história.
-É,  eu  sei,  não  sei  muito  bem,  mas  sei.  O  finado  meu  irmão,  meu
primo-irmão  morreu  lá.  O  nome  dele  chamava  Augusto  Canharó.  […]
Naquele tempo, mais ou menos eu tinha mais ou menos oito (8) anos já, sete
(7) ou oito (8) anos já.
-Teu irmão isso?
-É, aquele tempo quando o finado meu mano morreu, meu mano morreu por
causa que disparou uma bala. É que esse vício da piazada né, andavam
brincando, e o pai daquele rapaz tinha saído, então ele foi mostrar, primeira
coisa eles  foram jogar baralho,  “vamo jogar baralho?” “Vamos”.  E de
repente ele […] diz “será que teus pais não compram revólver?” “O pai
anda com vontade de vender um revólver”, diz ele, “um revólver 32”. E ele
então queria mostrar “vamo ver então”. Daí o finado Augusto, ele deu pra
ele né? Deu o revólver, daí ele perguntou se não tinha bala dentro, ele diz
“não, o revólver não tem bala”. Um revólver 32, revólver antigo né? Daí
começou  mechendo  na  pingueta,  de  certo  uma  daquele,  o  pinguelo  do
revólver chegou bem perto da bala né? Dai ele deu pro rapaz aqui, porque
gostavam muito de brincar de revólver […] aquele tempo, daí ele foi, deu o
revólver pra ele, daí o rapaz mecheu no pinguelo também, mas foi lá no
cano do revólver do rapaz né? Mas uma daquele estorou, uma bala, tinha
uma bala dentro, uma bala 32. Estorou, pegou lá nele assim, a bala foi ficar
aqui.  Levaram  ele  em  Palmeira  e  em  Palmeira  quando  ele  chegou  no
hospital  terminou a vida dele.  Naquele tempo índio era brabo,  tinha um
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sogro meu... um sogro não, um cunhado meu, ficou brabo né? Afiou bem a
faca dele, “eu vou fazer a vingança do meu cunhado”. Daí os velho ficaram
pensando, pensando, não, deixemo assim que vão fazer que ele morreu de
doença, por causo que se não os homem vão mandar vim brigadiano aí,
essas polícia e vão terminar com nós. Então deixemo assim, só vamo fazer
assim, eles pagam o processo pra nós né? Vamo cobrar a morte do rapaz,
daí cobraram. Não sei quantos cobraram. Daí o prefeito de Palmeira, o
delegado usaram esse tanto de dinheiro né, decerto vai pro finado meu pai
né? Pegaram o dinheiro e... e um daqueles tando mais ou menos uns vinte,
trinta dias eles vão pra casa, vão pra nossa terra, vão deixar o homem aí.
Daí eu sei tudo bem o cemitério do finado meu irmão, mas o cemitério dele
fica um pouco pra cima, não sei se agora a cidade tá ali, mas é pouco pra
cima da cidade, que ele era um colono né? Ele criava muito gado, então
naquele tempo fomos descascar naquele pau bugre que dizem né, que aquele
diz que dava tinta,  não sei  que tinta dá,  daí  eles mandavam nós tirar e
colher erva também, naquele tempo é no tempo de ervas né? Daí nós tivemo
colhendo, uma daquele […] do tempo que eu era pequeno, terminemo de
colher a erva e o finado já tinha ido já. Daí fiquemo lá durante uns vinte,
trinta dias, daí os finado meus pais disse “vamo sair daqui porque não tá
bom aqui agora, não fica muito bom agora”. E” essa terra fica pra nós
agora, porque ficou o cemitério do meu sobrinho, então essa terra vai ser
do índio”, disseram assim. Naquele tempo do finado meu pai e ficou até
agora né, até agora é terra do índio. Então conheço tudo aquela terra lá,
aquela terra lá é separada para o índio, para o índio ficar. Sobre aquela
terra, depois, diz que morreu uma índia também, uma índia de Guarita. Que
tem dois cemitérios de índio lá, aquela também ficou lá. Então eu sei que
essa terra é muito […] para o índio né? Que aquela terra é grande, não é
tão pequena. Pegando a terra e fazendo a medição, que vê, olhar as divisas
da terra e ver onde que ela vai, se não me engano dá […] de hectare de
terra. Pega todo Lageado do lado de cá, pega... naquele tempo tinha mato,
tinha  bastante  pinheiro,  mas  lá  os  colono,  […]  cortaram  tudo  aquelas
madeira,  então  aquilo  ficou  […]  pinheiro tinha,  pinheiro tinha,  pinhão,
quando  dá  pinhão,  mas  dava  […]  de  pinhão  naquele  tempo  né?  Então
aquele eu sei tudo, que as divisa corre ali pra cima, faz reto ali em cima
onde tá o cemitério né? Ali faz a divisa com o cemitério, pega quase toda
aquela cidade lá,  a área.  A gente  fazendo medição,  entrando […] daí  o
prefeito,  disse  o  finado  pai,  diz  “aquela  terra  vocês  não  podem deixar,
porque morreu teu sobrinho, aquela terra vai ficar para vocês agora. Não
tem lero-lero, até nós que somos prefeito fiquemo sabendo que aquela terra
ficou para o índio. E até agora, mas ninguém procurava aquela terra na
época, quem procurou foi o Vilson, ele tem todo o documento da terra, ele
não mostrou pra vocês?
-Ainda não, nós vamos lá.
-Ele tem, ele tem os documentos, ele tem todos os documentos.
-Importante.
-Então ele também sabe, porque no tempo quando ele foi pra Brasília ele
falou com esse presidente, Lula, que era presidente naquele tempo, mas ele
disse  “vocês  não  ocuparam  aquela  terra  ainda  índio?”  Cacique,  que
naquele tempo era cacique. Diz “não senhor”, mas pra ver como ele não
sabia aquela terra, mas ele já sabia que aquela terra foi demarcada para o
índio. […] Ele mostrou “ó, o mapa daquela terra tá aqui ó. Vocês não quer
uma mapa dela? Um documento das terra, o governador, presidente o Lula,
disse “aquela terra lá é de vocês,  vocês não ocuparam aquelas terras”.
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Não, mas eu não sabia, dizer que não sabe, mas ele não sabia. Daí ele disse
“quer que eu faça um documento pro senhor? Daí o senhor leva.” Ele tem
todos os  documentos,  esses  tempos ele  me mostrou o documento,  é uma
mapinha pequeno. Aquilo lá é do índio, pra falar a verdade é do índio. Era
pra ter saído aquela área, mas o índio não se interessava que era pra fazer
esse trabalho a favor daquela terra ali. Senão o índio tinha ganhado aquela
terra, fazia dias que o índio tinha ganhado. Como esse meu cunhado, ficou
lá, coitado, mas tem um que ajuda ele, dá uma ajuda pra ele que daí a terra
faz  tudo.  Desde enfermaria,  hospital,  tem que sair  tudo […] como aqui
também. Daí o índio pode ficar até quando quiser, já que é terra do índio
né? Desde o Lageado, no tempo que eu era pequeno pescava lá, pescava
traíra, jundiá, tinha bastante peixe naquele tempo, periga ter ainda, porque
tem  muitos  caçador,  muitos  pescador  que  pescam  um  pouco  né?  Mas
naquela época era tudo do índio, hoje já demarcaram. Demarcaram não,
agora falta o índio entrar, um que sabe, como vocês tão trabalhando a favor
da terra, precisa um de vocês lá, demarcar a terra lá, junto com nós, eu vou
dizer. Daí aquela terra fica pronta para o índio. É só fazer as casas para o
índio,  botar  enfermaria,  posto de saúde,  hospital,  que fica tudo prontito
para o índio né? Não tem lero-lero nada, isso eu sei tudo, que sou sabedor
de tudo né? Até esses aí eu conheço, que eu fiz demarcação esses tempos
atrás com eles aqui. E diz que vai sair mais um pedaço de terra aqui em Iraí
né?
-Sim.
-Não sabe quando ainda né?
-Não sabemo quando,  ampliação né? Por  isso que nós tivemos aqui  ano
passado.  (Entrevista  com  Hortêncio  Kanheró,  tronco-velho  kaingang,
setembro de 2010).

2.2 Algumas cosmologias kaingang 

Wãre, como já vimos, é o “acampamento”, um local onde é possível, uma ou mais famílias e

amigos kaingang, pararem entre uma e outra andança. O fogo e sua fumaça espantam os espectros

do numbê, o que seria algo como “Terra dos mortos”, e talvez outros espectros maléficos, e assim as

crianças de uma comunidade ou de uma casa estão protegidas. As casas kaingang possuem junto a

estas uma “casa de fogo” (Imagens 04 e 05), ou são, as próprias casas, apenas casa de chão batido

com o fogo no meio.  Os velhos estão sempre que podem junto a estes fogos, e vemos sempre

crianças junto destes, por exemplo, cuidando do fogo desde cedo. 

Nas matas vivem os  iangré, os animais e seus espectros, suas forças vitais, suas energias,

por assim dizer, sua parte no xamanismo, na espiritualidade do mundo kaingang, os animais e seus

espíritos, aqueles que se tornam ao longo da vida irmãos guias das pessoas, junto as plantas e outros

elementos das matas, como ka, as “madera”, as árvores. As plantas são, junto aos animais, comida,

lenha e espíritos, “substâncias”34, possuem propriedades em todas as instâncias, para além de uma

34 Cf Saldanha 2009, p.14.
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distinção utilitarista entre  alimento,  remédio,  matéria-prima,  etc,  valores que só “funcionam”, e

forçosamente, nas cosmologias brancas.

E existe  goj,  água. Existem os “perau”,  “perais” de pedras,  grandes paredões de pedra,

existem as outras pedras, as “dobra da terra”, o relevo,  goj, os rios, os “córrego”, os córregos, os

“lajedo”, os “lajeados”, formações de água corrente que cortam as terras kaingang. Conheci um

menino chamado  Goj  em um dos acampamentos de estrada pertencentes ao território kaingang

Segu, próximo ao território kaingang Serrinha. E existe goj fá, água forte. Esta veio do mundo dos

fog. Mata, devagar. Cachaça, um veneno bom. Amansadora de índio bravio. Ou então, bebida que

deixa bravio, índio manso.

Hoje em dia existe a goj fá e o “Deus” do mundo dos fog entre os kaingang. É como que se,

além dos “bárbaros”, também chegou “Deus”, que antes estava longe. Veio para proteger as “tribos

do  senhor  Jesus  da  ira  da  Babilônia”  (Kaingang  de  Lajeado  do  Bugre  em oração,  Templo  da

Comunidade,  setembro  de  2010,  GT  FUNAI,  a  partir  de  um  versículo  da  Bíblia,  do  Velho

Testamento), que também chegou, e trouxe os fog, as estradas, as colônias, as lavouras, as vilas, os

trems, os “empreendimentos”, as cidades, os carros, os caminhões.

Mas quando você fala de sua terra natal, ou de sua terra presente, ela é sua terra porque os

umbigos dos seus foram enterrados ali quando estes nasceram. Onde existe umbigos enterrados é

território kaingang. Mas os kaingang tinham respeito aos raios, e onde cai um destes pode, por

muito  tempo,  não  ser  boa  morada.  Mas  mesmo  em  um  terra  que  cai  um  raio,  a  noção  de

pertencimento a esta, ao local onde seu umbigo foi enterrado, permanece. Os kaingang pertencem a

terra, saíram desta, tem raízes nesta, vivem como filhos desta e voltam para esta.

Os matos são uma matriz de significados de mundo, e os kaingang dão significados às fibras

vegetais escolhidas entre as existentes em seus territórios, para fazerem nascer de suas mãos, ou

brotar, como estes, e tudo o mais, segundo seus conceitos, brotam da terra, artesanias, cestos em

cipós e taquaras,  como conhecemos nas  regiões  dos  levantamentos  de campo a planta  também

chamada bambu. Surgem de suas mãos também, manuseando os elementos das matas, fortes arcos,

velozes  flechas,  cestos  e  outras  armações  de  pesca,  assim  como  grandes  e  fortes  “porretes”,

bordunas para eventuais necessidades no campo da luta pela vida ou pela poesia da vida,  pelo

drama do conflito entre elementos do todo.

Os kaingang também fazem brotar de suas hábeis mãos, hoje em dia, figuras representativas

dos  animais  das  matas,  e  assim vemos  tatus,  peixes,  cervos,  pássaros,  e  tantos  outros  animais

trançados com fibras vegetais. Hoje também confeccionam muitas outras coisas, “as modas dos fog,
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como dizem, e como estes, segundo os kaingang, gostam, belezas decorativas, ornamentos para

salas de estar. “- Alguém sempre lembra do índio e compra um arranjo natural, seu Jota, alguém

sempre  precisa  do  natural  ainda”  (Ivo  Galles,  liderança,  Acampamento  Kaingang  Carazinho,

novembro de 2013).

Tudo isso muitas vezes acontece em trinta metros de beira de estrada federal ou estadual por

alguns, com sorte, meio cento de metros. Os acampamentos kaingang encontram-se cada vez mais

sem espaços, físicos e imagéticos, ou mesmo o espaço social, cada vez mais constrangidos pelo

(des)envolvimento do mundo dos fog por sobre os espaços ainda ditos, entre estes e hoje também

entre  os  kaingang,  em  língua  portuguesa,  “naturais”.  Estes  são  sempre  as  áreas  preferidas

cosmopoliticamente pelos kaingang para efetivarem seu wãre. 

Non gá. “Somos raízes da Terra”. Toda a cosmologia dos kaingang advém destes relatos em

relação a sua saída do chão, sua divisão entre metades exogâmicas e suas relações com os seres da

mata e da “natureza” como um todo a partir de suas distinções entre pertencentes a grupos distintos,

cada qual de uma dupla de irmãos originários. Esta narrativa foi colhida por 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. 59).

Este mito faz parte das cosmologias de mundo dos kaingang, relacionadas a sua pertença a

Terra e suas relações com um mundo de domínio dos irmãos fundadores. Assim, percebemos neste

mito kaingang a relação entre os clãs advindos de cada irmão, as categorias atribuídas a cada ser

96



ordenando e conformando o espaço territorial  kaingang. Podemos perceber as conexões entre a

ambiência  kaingang,  a  espacialidade  kaingang  e  a  territorialidade  em  meio  as  coisas  e  suas

disposições no cosmos, e por consequência, a partir da pertença e dos entendimentos de mundo, a

cosmologia que funda os sentidos deste. A questão das categorias e das espécies nas formações

mitológicas, e no ordenamento do mundo foi colocada por Lévi-Strauss: “as categorias específicas e

os mitos a elas ligados podem servir também para organizar o espaço, e observa-se, então, uma

extensão territorial e geográfica do sistema classificatório.” (2011, p.194). Vemos esta extensão na

abrangência do mito kaingang em englobar os seres do espaço conhecido e ocupado ancestralmente

pelos grupos da etnia. 

2.3 Etnografia em wãre. Acampamento Kaingang pró-retomada territorial do Morro Santana

No ano de 2010, um grupo kaingang formado por famílias presentes na localidade do Morro

Santana,  em Porto  Alegre  acampam junto  as  áreas  de  mata  do  morro.  Um dos  objetivos  era

proporcionar um bom acampamento nas férias, para as crianças, e assim estas terem as “- […]

vivência da natureza” (Dona Tereza, liderança, Acampamento Kaingang Morro Santana, fevereiro

de  2010).  Outros  objetivos  era  também  de  “-  […]  visibilizá  a  reivindicação  pra  avançar  no

reconhecimento do território” e “- […] ajudá a defendê as mata, defendê das ocupação dos branco,

toda essas vila  aí  que cresce dia  a  dia” (Eli  Fidelis,  liderança,  Acampamento Kaingang Morro

Santana, fevereiro de 2010). Este evento tornou-se mote do início dos estudos de campo relativos ao

período de doutoramento.

2.3.1 “NON GA”: “SOMOS RAÍZES DA MATA”

Dia 23 de fevereiro de 2010. Fazem poucos dias do início da presença kaingang em área do

Morro Santana na forma de um acampamento tradicional da etnia, sempre relacionados a busca de

matérias-primas vegetais e outras substâncias das localidades próximas e contíguas a estes. Chego

ao acampamento, passa das 16:00 horas, [...] na primeira tentativa de entrar pela trilha onde a frente

está o carro de Fagundes, servidor técnico da prefeitura de Porto Alegre para assuntos indígenas na

cidade, que está próximo a uma venda ambulante de caldo de cana [...] voltei à Avenida Protásio

Alves,  antiga estrada Caminho do Meio, que levava do Guaíba à feitoria de Jerônimo de Ornelas,

onde encontrava-se a comunidade do Cacique Jary, e rumei à portaria da Universidade que levava
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para dentro da área do morro em domínio desta. Laytano (1983), traz dados históricos quanto a

“origem da propriedade privada no Rio Grande do Sul”. Nestes dados há menção ao “Morro de

Santana”, onde hoje é Porto Alegre:

“Jerônimo Dornelas, em 1740, obtém uma sesmaria, onde mais tarde
se erguerá Porto Alegre, ficando no Morro de Santa´Ana, limitando-se ao
norte com o tenente Francisco Pinto Bandeira e a divide o Rio Gravatái, e ao
sul, com o Tenente Sebastião Francisco Chaves que a divide o Rio Jacareí,
do oeste às praias do Atlântico.” (LAYTANO, 1983, p.23).

 Não encontrei a área do acampamento pela trilha, é normal um não-indígena perder-se em

trilhas no mato, mesmo dentro da grande Porto Alegre. [...] os kaingang estão a uns cerca de 500

metros  acima  da  cancela  da  Universidade,  a  esquerda,  numa  área  relativamente  degradada

ambientalmente,  que  combina  campo,  muitos  pinnus35 se  alastrando em um sub-bosque e  uma

cratera de erosão do solo - ou - ex-saibreira para obras talvez da própria Universidade, uma vez

ques nesta face do morro se encontra uma área e entrada secundária da Universidade, em verdade

sua sede encontra-se na outra encosta do morro, voltada ao Sul. Acima da entrada logo avista-se

também à esquerda áreas mais preservadas de matas nativas e campos, uma rede mais humilde que

a pública de eletricidade, que deve ser para a casa de seguranças lá em cima do morro, que já sei

previamente que existe, e o observatório astronômico. 

Uma  faixa  plástica,  com um  letreiro,  amarrada  entre  dois  pinnus,  no  acampamento  de

barraquinhas triangulares de lonas pretas e galhos de árvores amarradas entre dois pés de  pinnus

cada, algumas barracas, mais ou menos quatro, cinco, vejo estas ainda de 50, 70 metros para além

da estrada de saibro por onde subi... [...] logo vejo um campinho de futebol muito bem feito, duas

goleirinhas pequenas, espaço pequeno, o caimento do campinho para um dos lados - o terreno é

formado por pequenas colinas e barrancos, também de um pouco de erosão - não é certamente o

importante... A faixa plástica diz, “SOMOS RAÍZES DA MATA”, “NON GÁ”, e o desenho de uma

índia e um índio a cada lado (Imagem 06). [...] a faixa foi mandada confeccionar, como de costume

como tenho encontrado, como na festa do ano anterior no Morro do Osso. Em meio às barracas,

logo deparo-me com a bandeira, entre dois pinnus, do Movimento Resistência Indígena (MRI). Em

“idioma”, ga, é utilizado para referir-se a “terra”. Pela faixa vemos que talvez, no dia a dia da etnia,

mata ou terra são de certa forma similares enquanto horizonte imaginativo. 

Eli Fidelis, liderança de uma das famílias protagonistas do  wãre vem me receber, Jaime

35 Pinheiros de corte industrial, árvores exóticas invasoras da área em relação as outras vegetações.
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Alves também, outro importante protagonista político kaingang na região de Porto Alegre, fico na

espera, mulheres ao chão sobre panos, cobertas e lonas, tecem bolinhas de cipó marrom pequeno , o

que chamamos São João,  (Imagem 07),  [...]  Sento com Fidelis  e  Jaime...  [...]  Jaime pega meu

número  de  telefone  logo  no início,  armazena  no  celular. Me traz  cópias  de  reportagens  sobre

“invasão” no Morro Santana, veiculada por estes dias da constituição do acampamento, no Jornal

porto alegrense Correio do Povo. [...] Traz também uma cópia de uma reportagem do jornal Zero

Hora datada do ano de 1996, [...] num tempo onde uma cidade ainda sem toda visibilidade indígena

contemporânea,  que  imprimia  duas  páginas  neste  jornal  sobre  o  que  denomina  o  repórter  “os

verdadeiros porto-alegrenses” [...]  aos idos de menos de quinze anos,  uma Porto Alegre sem o

considerado por  alguns  “problema” indígena,  contemporaneizado sobre  pressão  da  especulação

imobiliária  na  cidade,  proclamava  índios  do  passado  breve,  históricos,  “verdadeiros

porto-alegrenses”... muito diferente das reportagens difamatórias contra os indígenas após os fatos

ocorridos com a presença permanente kaingang na área do acampamento e constituição da Aldeia

Kaingang  Tupen  Pó no  Morro  do  Osso  (2004)36.  [...]  chegam  mais  meia  dúzia  de  pessoas

interessados a nossa presença ali, jovens, “Seu Bento”, que se apresenta a mim, mais dois kaingang

de idade ao menos média. Chimarrão, “TE” (o cigarro de Eli Fidelis hoje) um “paiero” da marca

“beija  flor”...  antes  do “paiero”  Fidelis  diz  para  mim fumar um cigarro  (dos  seus,  um cigarro

pronto), fumo, vou ouvindo. Chegaram quarta, Fidelis comenta perguntando “por onde tu andava

Jota, que não estava pela cidade?” [...] Continuamos a importante e despreocupada conversa. 

Chegaram quarta-feira, procuraram água, acharam, trouxeram também um pouco. Depois já

chegou um senhor, trouxe água a eles (o mesmo que à tardinha, no escurecer, quando comíamos a

janta, chegou para dar uma olhada se precisavam de água, e como estavam). Eli Fidelis conta de

Ângelo  Pró-Reitor  PRO-REXT/UFRGS,  que  veio  com  mais  dois  seguranças  com  ele,

demonstrando que estava “tudo tranquilo”, mas ainda conta que Ângelo fez [...] “um drama” sobre

“a UFRGS fez tudo ao alcance dos indígenas”. [...] “Ângelo no lugar dele”, diz Elis Fidelis,  que

compreende que Ângelo fez o que tinha que fazer no seu lugar, e que por sua família, parentes,

36 Jaime me apresentava a reportagem enquanto material que este dizia que seria importante para o processo
de demarcação de uma Terra Indígena no Morro Santana. Mas também conversávamos, sobre as reportagens, e sobre a
presença indígena na cidade de Porto Alegre, esta questão da reportagem ser produzida por tratar-se de um período
anterior as “lutas” que nos últimos anos os indígenas na cidade, os kaingang, os guarani, e os charrua, vem travando
com os agentes políticos em prol de seus direitos territoriais. Após os indígenas reivindicarem direitos territoriais em
locais  na  cidade,  as  reportagens  onde  apareciam  os  índios  passaram  a  tratar-se  de  reportagens  indiretamente
anti-indígenas, os textos traziam elementos que poderiam fazer seus leitores menos informados na questão questionar a
presença dos indígenas na cidade (SOUZA-PRADELLA, SALDANHA, (2008), SALDANHA, (2009)). Os índios em
Porto Alegre eram “bons” espacializados num passado, estancados num tempo anterior ao cotidiano atual, onde os
povos indígenas reclamam direitos territoriais e outras políticas públicas.
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Jaime e todos kaingang com ele, fizeram o que estava “no seu lugar”. Continuou: “- Nóis sempre

que temo aqui, os kaingang utilizaram o que oferecia as natureza do Morro Santana, sempre se

utilizaram [...] não importa a UFRGS, o Estado... que importa o Estado! Importante é as mata do

Santana, seus mato... suas vegetação nativa e os campo de erva... agora é tempo de fazê o que é

obrigação”, diz Fidelis: “- viver na natureza que me trouxe até hoje. Cuidá, respeitá”, agora é tempo

de Eli e os seus “honrarem” como disse, através de sua presença “a ocupação indígena do morro”,

tornarem “legítimo”, como comenta Jaime, deixarem de viver a margem do que “a Constituição

ampara”.

No acampamento foram montadas barracas minimamente eficientes com muito pouco, uma

cozinha, vejo que esta é o mais importante, tem telhas de amianto em cima (ou fibrocimento) e uma

parede só, o fogo junto dela, uma parede de lona, sabem de onde vem o vento, a parede é perfeita

em sua posição contra o vento para o fogo, uma só parede. Fogueiras, uns três focos, duas acesas,

uma é a da cozinha, outra está mais ao fundo de onde sentamos. Pedras no entorno do fogo, círculos

de pedras, duas fogueiras acesas. [...] as mulheres, [...] no tecer as fibras vegetais de cipós colhidos

ali mesmo no morro, sentadas ao chão, pernas retilíneas ao chão, [...] Dois Senhores também estão

lidando com artesanato,  mais  ao fundo da  cena,  sentados  ao chão (Imagens 08,  09,  10  e  11).

Caminhamos eu, Eli e Jaime um pouco pelo entorno. Dali vemos ocupações não-indígenas privadas

- casas dos moradores das áreas de moradia existentes no interior da área da Universidade - ao lado

esquerdo  de  onde  estamos,  que  avançam  morro  acima...  [...]  De  volta  ao  acampamento,  nos

sentamos, junto aos outros. Uma dupla de colegas do curso de ciências sociais da Universidade está

fazendo filmagens. O menino da guarapa, caldo de cana, que estava vendendo-o em frente à trilha

que dá para a Avenida Protásio Alves, próxima à entrada da Universidade que dá acesso ao morro,

chegando pela trilha que me indicou certa, mas difícil, para moto. Agora ele tem o jaleco aberto,

traz dois litros de caldo de cana em uma garrafa PET de Coca-Cola reaproveitada - isso no meio do

tempo que fiquei lá...  senta com Eli  Fidelis,  num banquinho de tábuas e  pedras,  pergunta se é

filmagem para TV, digo que talvez, “...um dia” (Imagens 12 e 13). 

Enquanto isso, rolou um futebol dos meninos kaingang presentes no acampamento, e a filha

novinha de Eli Fidelis está entretida com outro menininho, também de cabelos compridos, com um

boné, que não joga bola com os mais velhos, que quando chegaram deram um tempo atrás de nós

nos bancos, sentados ao chão (isso logo que cheguei)... descarregaram dois cachos de butiá semi

maduros, um grande, um pequeno... Eli Fidelis roeu um butiá ou dois, não nos ofereceram, coisa de

indígenas, tudo muito deles, fizemos coisas o dia inteiro em automatismos; se eu tivesse pedido,
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certo tinha me dado. O menino e a menina de Eli Fidelis passaram o tempo todo entretidos com

aqueles butiá, brincando e comendo sem veneno, subia o menino na árvore, pendurava os cachos

(num pinnus), a menina puxava os cachos, as vezes caia algum, discutiram um pouco, há um tempo

a avó da menina, como expressou-se, “retrucou”... em um momento ficaram a balançar-se em uma

rede numa barraca mais ao fundo... bem, esse tempo das crianças e jovens durante toda cena, a

“pelada” de meia hora dos jovens ia rolando no campo íngreme, com goleirinhas pequenas, para

partidas sem goleiro, a cena transcorre... 

Jaime diz que querem o que sobrou, os matos que sobraram, os campos, só isso, não querem

a UFRGS nem mexer com esta. [...] já está escurecendo e “vem a bóia”: “galinhada” [...] feijão tipo

de minha avó, tipo de fogão à lenha, [...] muito boa comida, dois pratos é suficiente para mim, é

escuro, a noite chega, os kaingang não precisam de lanternas para acampar...  durante a janta, a

senhora mais velha, (uma delas, que depois soube que era Tereza) pergunta-me “- Tu é antropólogo

da Martina?” digo, “- Sim, sou, mas ainda sou assistente da antropóloga da Martina”... isso vejo

que não importa a eles, vejo que o que importa a ela é me mostrar contente que Martina (Dona

Martina, de  Sê Gu Goj) é sua sobrinha-neta, e esse momento lembra-me logo quando cheguei, e

Jaime mostrou-me as reportagens - junto também há um texto da página do Conselho Missionário

Indigenista (CIMI) sobre a presença kaingang no Morro Santana - e Eli Fidelis me traz as fotos de

Martina,  seu  Lourenço  e  outros  que  ainda  não  conheço...  é  brecha  para  comentar  dos

desentendimentos em Sê Gu Goj, e Eli Fidelis comentar mais baixo e rindo daquele jeito, “mas se

vamos lá, logo damo um jeito nesses” - sei que fala possivelmente do grupo de Nelsinho, que se

encontrava  à  época  na  Terra  Indígena  Serrinha.  Volto  agora  ao  relato  da  janta,  deixar  o

acampamento é o próximo passo após um breve momento de descanso pós-janta [...].

Eli Fidelis me explica uma máxima da percepção indígena sobre seu encontro com o mundo

dos  fog:  “[...]  só  muda  uma letra,  uma palavra:  terra,  guerra”.  [...]  Jaime  sabia  algo  sobre  os

acontecimentos da retomada de Nonoai (RS) (fim da década de 1970). Jaime relatou-nos que seu

pai falava sobre a perda da terra, que havia perdido um irmão nessa guerra, e mencionou também,

que na  posterior retomada da mesma, atuou a importante figura,  para os  kaingang, de Nelson

Xangrẽ, que  tive  a  oportunidade  de  entrevistar  junto  a  Cinthia  Rocha,  colega,  também

antropóloga37.

No meio da tarde temos uma chuva espessa e breve, que tomou o acampamento, mais ou

menos na metade do tempo em que estávamos lá, a “correria”, como disseram aos risos, foi que os

37 Colega de etnologia indígena e indigenismos, durante o campo de julho passado (2009, ainda no mestrado,
já envolvido nos processos de  demarcações de terra indígena) no GT Rio da Várzea, Iraí e Novo Sê Gu. 
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kaingang salvaram nossos pertences da chuva  [...]  minha pasta de folhas, minha mochila, enquanto

corriam às barracas - eu só coloquei a capa de nylon  [...] que trazia comigo sobre meus apetrechos

[...]  repousados sobre uma sombra de pinnus. 

Antes da chuva, no pátio do acampamento - Pergunto para Jaime o que vem a ser para estes

a  “tradicionalidade”,  Jaime  responde  sem pestanejar:  a  “ambulância”  -  até  hoje  eu  não  havia

pensado da onde vinha esse termo.  Já na barraca,  bem deitado, enquanto sentados eu,  Eli,  sua

esposa, Jaime explica [...]  que mesmo as terras consideradas  [...]  “tradicionais”, foram há um

tempo  ocupações  para  onde  se  levou  indígenas  para  os  retirarem  do  caminho  da  expansão

colonialista imperialista... assim, logo Jaime lembrou a diferença entre  Nonoai e  Condá, segundo

ele, este último, um cacique que entregou uma terra indígena para virar “cidade dos brancos”.

Esqueço na hora de ir embora uma pasta com muitos materiais da pesquisa. Volto, desde casa, 33

km em média, para buscar a pasta, pois não posso responsabilizar os kaingang por esta durante, por

exemplo,  uma retomada violenta  do território por parte  do Estado,  no momento ameaça muito

possível e constante de acontecer. Surpreendo um pouco os kaingang acampados ao regressar mais

de onze da noite ao local. Desculpo-me, Eli explica: [...] “- nós estamos em uma guerra, não temos

hora para acordar, Jota”.

Logo que ingressei no doutorado, no início do ano de 2010, tive como parte do início dos

empenhos  de  campo desta  etapa  dos  estudos  para  tornar-me  um antropólogo  acompanhar  este

acampamento  do  grupo  cosmopolítico  kaingang  organizado  a  partir  de  famílias  e  grupos

comunitários presentes no passado próximo e contemporaneamente no Morro Santana. Este grupo

efetivou o wãre em área do Morro atualmente “pertencente” a União, como explicado, na forma da

“área federal” onde está instalada a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na Zona

Leste da cidade de Porto Alegre.  Este acampamento,  já a princípio,  não é aceito pelos agentes

dirigentes da Universidade, e estes acionam a Justiça Federal para exigir a “reintegração da posse”

da área. Para os kaingang presentes no acampamento, as terras são de uso tradicional, e, além de

tudo, em sua perspectiva, estão em sério risco de serem devastadas por completo, já que, mesmo em

poder do Estado através da Universidade, se encontram atualmente em estado de relativa devastação

enquanto áreas refúgio da “vida selvagem”.

Efetivamente, o território em questão é de uso tradicional dos kaingang presentes atualmente

no Morro Santana, tanto quanto hoje uma grande parte desta área também é de uso da Universidade.

Efetivamente, “as terras” do Morro Santana das quais falam os kaingang estão em sério risco de

serem devastadas.  Em parte,  pela  antropização urbanocêntrica (SANTOS, 2007),  o crescimento
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descontrolado e desenfreado das construções, habitacionais ou comerciais,  ou mesmo exploratória

dos  fog do  espaço  compreendido  enquanto  “Morro  Santana”.  Em  parte  também,  pela  própria

máquina do Estado implantada e dotada de poder por sobre estas terras, a Universidade Federal, na

forma de poder servir como máquina de controle de poder de ação por parte de agentes que se

interessarem em transformar estas terras em espaço antropizado,  colonizável,  enfim,  que virem

nestas  alternativas de expansão da infra-estrutura universitária.  Este  processo de destruição das

áreas verdes do Morro Santana está mesmo sendo perpetrado por alguns setores da Universidade.

Um dos  motes  da  entrada  dos  kaingang  no  Morro  Santana,  dessa  vez  com um acampamento

montado para ser publicizável como bandeira de luta, foi a destruição de uma considerável parcela

de matas nas barrancas do morro junto a um dos acessos do Campus do Vale pela Avenida Bento

Gonçalves, ao outro lado de onde residem os kaingang e de onde haviam alicerçado as bases de seu

acampamento pró reivindicação política. Há época, segundo Eli Fidelis, informado por seus irmãos,

Nerlei e Odirlei, há época estudantes na Universidade, esta mata havia sido destruída por conta de

um processo de criação de um “parque tecnológico” na Universidade, mais um investimento da

“racional” ciência ocidental em “tecnologia”38. Será que devemos esperar que neste espaço tenha

um espaço de tecnologias indígenas? Havia, mas cortaram o mato, terraplanaram mais uma vez,

destruiram este espaço da tecnologia indígena. Segundo reportagem de Jornal do Comércio de Porto

Alegre, divulgado no sítio na Internet da Universidade, quanto ao Parque Tecnológico, consta:

Um parque tecnológico no qual a âncora não será uma empresa de 
destaque no mercado mundial, e sim a própria universidade. É dentro 
desse conceito que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(Ufrgs) trabalha a concepção do seu Parque Científico e Tecnológico. 
A ideia de reunir em um único espaço laboratórios da instituição, 
incubadoras e centros de pesquisa de empresas é antiga, mas o projeto
atual foi aprovado somente no primeiro semestre do ano passado. O 
parque da universidade será construído em duas etapas, cada uma 
prevendo a ocupação de duas áreas próximas, cada uma com 15 
hectares.
A primeira delas já começou, no terreno localizado no Campus do 
Vale, no bairro Agronomia. A universidade irá investir R$ 6 milhões, 
do seu orçamento próprio, na infraestrutura urbanística e preparação 
do terreno para receber os prédios. A terraplanagem, inclusive, já 
começou.
Dois dos seis prédios previstos para o local, que irão abrigar 
laboratórios da universidade, estão em construção. Isso é possível 

38 Um ideário subproduto interno aos civilizados, algo que significa de fato “tecnologia civilizada”, ou seja,
tecnologia “nativa”,  apenas,  dos  fog,  em verdades,  dos agentes corporativistas empresariais capitais-coloniais,  e  os
“cientistas” subjugados a estes no mundo dos fog.
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porque parte da área já tinha o licenciamento ambiental, solicitado há 
alguns anos. 
São laboratórios de pesquisa nas áreas de polímeros, combustíveis, 
corrosão de materiais e de redes de telecomunicações, alguns com 
parceria e investimentos da Petrobras e outros para os quais a 
universidade ainda irá buscar recursos federais, através do Ministério 
da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI). Os investimentos necessários poderão chegar a R$ 15 
milhões.
Além dos laboratórios, existe uma reserva de área de quase 7,5 mil 
metros2 onde será instalada a sede administrativa do parque, com 
restaurante, estacionamento e uma incubadora multissetorial. Os 
investimentos para isso devem ser um pouco inferiores a R$ 12 
milhões. Nesse espaço também ficarão os grupos de pesquisa das 
empresas que realizarão projetos em parceria com a universidade. A 
expectativa é que essa área do parque possa estar em operação entre o 
final de 2013 e 2014. Os laboratórios, porém, começarão a operar 
antes. 
Todos esses recursos deverão ir sendo detalhados ao longo do ano, 
bem como a busca dos recursos. O parque também ficará responsável 
pela Rede de Incubadoras Tecnológicas, coordenando todas as 
incubadoras de base inovadora da universidade.
O diretor do Parque Científico e Tecnológico da Ufrgs, Flávio Rech 
Wagner, revela que a instituição de ensino também vai procurar atrair 
empresas de peso para participar desse ambiente. E, nesse caso, o foco
não serão operações de desenvolvimento de produtos ou fábricas. "A 
Ufrgs é uma instituição pública de excelência e o nosso modelo de 
parque prevê a atração dos centros de pesquisa das companhias", diz o
diretor. 
Segundo ele, já estão acontecendo conversas com players nacionais e 
internacionais. Outro pré-requisito é que as empresas tenham ou 
venham a criar algum tipo de parceria com a universidade.
Como a Ufrgs é uma instituição pública, a instalação no local poderá 
se dar de duas formas: ou ocupando espaços construídos pela 
universidade e que seriam, então, alugados; ou participando de editais,
tudo dentro da Lei de Licitações. 
Wagner admite que, como instituição pública, o trabalho de atração de
empresas pode ser um pouco mais burocrático que o dos demais 
parques, como Tecnosinos e Tecnopuc. Entretanto, diz que os 
caminhos para isso já foram desbravados pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). "Eles são a nossa referência, pois já 
conseguiram captar mais de R$ 500 milhões de investimentos, tudo 
dentro da Lei de Licitações", observa, acrescentando que a Ufrgs está 
buscando se inteirar do modelo adotado pela UFRJ.
Wagner comenta ainda que, embora formalmente a figura de parque 
seja algo recente, ele será construído em cima de uma competência 
cientifica e tecnológica pela qual a Ufrgs é reconhecida há décadas. 
Atualmente, empresas como Petrobras, Braskem, Datacom, Altus, HP 
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e Microsoft realizam projetos em conjunto com a universidade.
Jornal do Comércio - Patrícia Knebel (Extraído de: 
http://www.ufrgs.br/parque/noticias/mais-noticias/universidade-federa
l-prepara-parque-cientifico-e-tecnologico acessado em dezembro de 
2014)

O local onde as informações dizem que seria instalado esta parte do parque  “no terreno

localizado no Campus do Vale, no bairro Agronomia”, para os kaingang em geral envolvidos na

“luta  pelas  terras  indígenas”,  e  para  os  kaingang  presentes  no  Morro  Santana  envolvidos  no

episódio  do  acampamento  no  morro,  caracterizava-se  por  áreas  para  a  preservação  da  “vida

selvagem”. Englobadas na cosmovisão kaingang, no vivido e imaginário horizonte imaginativo dos

grupos da etnia, o espaço do morro faz parte das “terras”, constituídas pelas “matas”, “matões”,

“capoerias e capoeirões”, “campos e perais”, “riachos”, “córregos”, “fio d´água”, “lajedos”, e outras

formações reconhecidas em sua cosmopolítica.

Essas paisagens, como visto nos estudos de campo, são espaços de vivências de tradições da

etnia. O acampamento propiciou a motivação dos velhos do grupo comunitário, em uma tarde em

que fazia visita ali, a pintar e adornar corporalmente as crianças com as marcas duais  kamé e ou

kayru (Imagens 14 e15) e convidar as crianças para dançar os cantos que haviam sido ensinadas,

cantos de guerra, uma espécie de dança de guerra (Imagem 16). Os movimentos das crianças eram

muito usuais a outras apresentações que pude presenciar ao longo do período de estudos de campo

junto a interlocutores da etnia.

Ao revés, para a quase totalidade dos agentes e grupos sociais não-indígenas envolvidos na

luta  pelo  domínio  do  uso  das  áreas  “verdes”  como  as  ainda  existentes  no  Morro  Santana,

conhecidos “redutos” da vida selvagem nos meios midiáticos gerais dos não-indígenas, essas áreas,

englobadas ao horizonte imaginativo urbano, são espaços considerados pelos fog, não acostumados

a uma vida em meio a “natureza”, ou mesmo a alguns até acostumados também a esta, considerados

“vazios”,  “desocupados”,  onde “terras” são convertidas  conceitual  e fisicamente em “terrenos”,

“lotes”,  “porções  ideais”  e,  assim,  são  fisicamente  transformadas  em meios  espaciais,  recursos

“materializáveis” para o antropizador empreendedorismo “branco”. 

A  Universidade,  assim  como  qualquer  instituição  dos  “brancos”  também  encontra-se

“globalizada”  e  também,  principalmente,  em  muitos  elementos  inseridos  nesta,  liberalmente

globalizada. Entre todas suas ramificações atuais, dentro desta também alguns núcleos de pesquisa e

extensão  ligados  a  empreendimentos  capitalistas  hegemônicos  estão  interessados  em conseguir
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espaços dentro da Universidade. A proposta do referido “parque tecnológico” gerou polêmica na

Universidade entre suas redes sociais e agentes, e alguns destes mostraram-se mesmo contrários ao

projeto. Segundo ainda página na Internet do Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculdade de

Direito da Universidade, podemos perceber o teor de disputa que o empreendimento trouxe as redes

internas de interesses divergentes na Universidade entre seus diversos grupos distintos:

Aprovado o Parque Tecnológico da UFRGS

Pelo  retumbante  placar  de  59  x  04  com  02  abstenções,  o  Conselho
Universitário (CONSUN) da UFRGS aprovou na manhã da sexta-feira, 9 de
abril,  o  projeto  de  instalação  do  Parque  Científico  e  Tecnológico  na
Universidade.  O  Parque  caracteriza-se  como  um  novo  mecanismo  de
transferência do conhecimento instalado na Universidade para o benefício da
Sociedade no âmbito das tecnologias e da inovação. Há muito a UFRGS tem
contribuído para o desenvolvimento social e econômico gaúcho e brasileiro
através de parcerias com o Estado, o setor industrial, o setor primário e os
demais  órgãos  da  Sociedade  Civíl.  O  Parque  irá  disponibilizar  espaços
diferenciados e demais instrumentos inerentes a um Parque Tecnológico e
permitir  instalação  de  laboratórios  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de
instituições de base tecnológica no interior do seu campus universitário. Tal
decisão  deverá  consolidar  a  longa  e  eficiente  história  de  interação  da
UFRGS com a Sociedade, integrando, sob a tutela do Parque, o que já vem
sendo  feito  nos  laboratórios  e  grupos  de  pesquisa  e  nas  Incubadoras  de
empresas  de  base  tecnológica  em  termos  de  DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO. O Parque recém aprovado permite  que
empreendimentos  de  qualquer  porte  e  que  apresentem  interação  com
laboratórios  ou  grupos de pesquisa  da  UFRGS voltados para  a  inovação
possam nele se instalar, desde que atendam ao interesse social, que sigam os
preceitos básicos da ética, bioética e bio-segurança e que apontem em seus
projetos os caminhos para viabilizar a necessária sustentabilidade de médio
prazo em sua área de atuação. Esta aprovação tem significado especial para
o Diretório Central de Estudantes (DCE). Desde que a primeira tentativa do
projeto foi lamentavelmente barrada por manifestantes contrários à idéia, no
dia 11 de março, o DCE em parceria com setores da Universidade (como a
SEDETEC,  Secretaria  de  Desenvolvimento  Tecnológico)  e  entidades  da
sociedade  civil  organizou  o  Fórum  em  Defesa  do  Parque  Tecnológico.
Certamente, esta iniciativa foi fundamental no processo de aprovação deste
projeto que trará inúmeros benefícios para a UFRGS, seus estudantes e para
sociedade  gaúcha.  Ficou  estabelecido  que  no  prazo  de  90  dias  serão
detalhadas  questões  relativas  à  implantação  do  Parque  Tecnológico,  que
ficará situado no Campus do Vale. Compilação de textos por João Thiago
Campos  Lopes,
Acadêmico  do  3º  semestre,
Diretor de Assuntos Jurídicos do DCE-UFRGS / Gestão Livre 2009-2010.
(Extraído  de:  http://www.ufrgs.br/caar/?p=2906 acesso  em  dezembro  de
2014).

No  início  de  2010,  os  agentes  interessados  no  “parque  tecnológico”  enquanto
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empreendimento estavam já a destruir a floresta nativa que existia no local escolhido dentro da área

da União administrada pela Universiade Federal e suas instituições, mas até maio deste ano (2014),

ao menos, não havia nenhum “parque tecnológico” ainda sendo construído. Aquela mata, aqueles

elementos vegetais, aqueles animais ali, aquela parte da biosfera, aquele nicho e ecosistema, foi

destruído,  tomara até agora para nada.  Segundo os kaingang interlocutores no acampamento no

Morro Santana, Eli no Declarou nos dias que fizemos saídas de campo pelo local: “Nós precisamo

dessa mata,  não precisamo de  mais  tecnologia,  emprendimento,  indústria,  “coisa  de  branco”.

Dessas coisa o mundo já tá cheio, já temo disso demais” (Eli Fidelis, Morro Santana, Abril de

2010). De nossa parte, ou seja, de alguns agentes instalados no interior da própria Universidade,

nossa crítica também pode compactuar com a crítica kaingang.

Esta área destruída ambientalmente no sentido de seus elementos ditos de ordem “natural”,

as  matas  nativas  existentes  no  local,  não  encontra-se  dentro  da  área  mínima  estabelecida  pela

legislação  ambiental  de  preservação  ambiental  dentro  dos  domínios  da  Universidade  e  das

ocupações  em geral  dos  fog existentes  no  Morro  Santana.  Entre  os  interessados  nas  questões

ambientais  da  ordem “natural”  existe  nesta  área  ainda  uma denominada  e  conhecida  área  não

antropizada urbanisticamente, ocupada por formações vegetais nativas, uma reconhecida legalmente

“cota  100”,  relativa  aos  últimos  cem metros  das  terras  do topo do morro,  que,  no  Brasil,  são

consideradas áreas de preservação permanente.

Mesmo não estando dentro da estabelecida “cota cem”, esta área, na forma da mata nativa

devastada ambientalmente, uma área de poucos hectares, possuía a referida biodiversidade nativa

que poderia ser preservada por sua raridade nos dias de hoje em relação a antropização dos espaços

pelos não-indígenas. Um elemento importante a ressaltar é o fato de que a área da União no Morro

Santana de domínio da Universidade é relativamente grande, tem cerca de 500 a 600 hectares, mas

nem todas as terras desta área possuem matas nativas. Poderiam haver outros espaços destinados

para o “desenvolvimento” de um parque tecnológico, não tão importante ambientalmente no sentido

da preservação dos elementos da biodiversidade, dentro da área da União no Morro Santana? Esta é

uma questão que fica até hoje em aberto para posteriores reflexões, uma vez que a Universidade

engloba diversos grupos distintos que compartilham diferentes pontos de vista.
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2.3.2  Etnografia.  Wãre Morro  Santana.  Territorialidade  indígena  versus e  também  pela
“justiça dos brancos”

O acampamento kaingang no Morro Santana foi erguido no dia 17 de fevereiro. As famílias

envolvidas  na constituição do  wãre  vivem nas  vilas localizadas  também no pé do morro,  e há

muitos anos vinham reivindicando este como reconhecido território tradicional da etnia. Conforme

relatou Eli Fidélis, uma das lideranças da parentela kaingang que constituiu o wãre junto à outras

famílias afins, a presença no morro a partir do wãre se deu com o objetivo de “cobrar um direito de

seu  povo”.  Outros  pesquisadores  da  própria  Universidade,  vinculados  às  áreas  de  biologia,

arqueologia e também outros colegas da antropologia e ciências sociais, efetivaram estudos nos

quais consta que a área vem sendo ocupada tradicionalmente pelos kaingang presentes na localidade

Morro Santana, bem como na região de Porto Alegre em geral, tanto para o manejo de cipós e

taquaras, utilizados na confecção do artesanato, quanto na coleta de lenhas, frutas nativas, ervas

medicinais e outras substâncias importantes da mata dentro dos costumes da etnia (SOUZA (1998),

SILVA (2001), FREITAS (2006), SALDANHA (2009)).

Segundo as lideranças e demais interlocutores, o acampamento no Morro Santana, além de

constituir-se enquanto um hábito tradicional da etnia nos locais tradicionais onde “se campeia” os

recursos à manutenção da vida, as áreas “naturais”, a constituição deste wãre tinha como motivação

principal o objetivo de marcar um posicionamento firme na defesa dos seus direitos, e através desta

presença  permanente  em área  do  morro,  os  kaingang  pretendiam exigir  do  Estado,  através  da

FUNAI, a criação de grupos de trabalhos (GT´s) para a execução dos estudos antropológicos nas

áreas há décadas reivindicadas pela etnia. Além de acompanhar o processo de constituição do wãre,

pude também acompanhar diligências  de técnicos da FUNAI ao acampamento.  Em uma destas

visitas a área, explica Eli Fidélis ao técnico da referida instituição, João Maurício, também meu

colega nas ciências sociais, que “Cansamos de esperar, por isso resolvemos ocupar a área e cobrar

providências da FUNAI. Cobramos respeito aos nossos direitos” (Eli Fidélis, fevereiro de 2010).

Logo após a presença efetiva permanente na área pelas famílias kaingang através do wãre, a

UFRGS entrou na Justiça Federal com uma ação de “reintegração de posse”,  e em seguida foi

concedida uma liminar para que os kaingang se retirassem da área. Instrumentalizados legalmente,

os kaingang, junto ao Ministério Público Federal entraram com um  “agravo de instrumento”,  junto

ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgava o caso. Nos documentos da vara federal

quanto ao processo, consta que:
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“[...] se for confirmada a tese levantada pela Comunidade, oportunamente o
seu direito será garantido, sendo-lhe conferida a posse do imóvel. A situação
que ora se apresenta merece tratamento diferenciado apenas no que tange à
possibilidade de acesso dos índios à área em questão, o que já ocorria antes
da invasão,  inclusive com a concordância da UFRGS. Dela são extraídos
vegetais  para  confecção  de  artesanato,  que  é  sabidamente  atividade
desenvolvida pela comunidade indígena e fonte de seu sustento. Nisto reside
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação da proibição absoluta de
ingresso  nas  terras,  ao  passo  que  serão  privados  de  seu  ofício,
impossibilitando a sua subsistência”. 
(Disponível  em:  http://www.jfrs.gov.br/processos/verifica.php,  mediante  o
preenchimento do código verificador 5604766v23 e, se solicitado, do código
CRC 7CA9FB74  Acesso em junho de 2010 [conforme anexo 03]) .

Estava em jogo neste momento da contra-retomada movida pela Universidade na justiça

federal contra a comunidade kaingang presente no Morro Santana a retirada do acampamento, mas

diferente do que já é comum nestes processos, a juíza permitiu a possibilidade de acesso a área

mesmo após uma reintegração a ocupação  wãre  pela Universidade, frisando que a desocupação

kaingang na forma do acampamento não poderia acarretar no impedimento posterior da utilização

da área uma vez que provou-se nas audiências a  utilização tradicional  da área do morro pelas

famílias da etnia para fins de modo de vida e sustentabilidade. A ressalva de não impedimento da

utilização da área pelos kaingang, mesmo após a desocupação forçada legalmente da área em que

encontrava-se  o  wãre em litígio,  foi  formalizada  pela  juíza  a  partir  da  fala  do  procurador  de

assuntos indígenas do Ministério Público Federal há época do litígio, que bem argumentou a juíza

em uma das audiências que pude participar, que os kaingang presentes no Morro Santana deveriam

continuar tendo assegurado o direito de seu uso e manejo das áreas de matas e campos do morro,

mesmo estas sendo de posse da Universidade. Em resumo, se o Ministério Público Federal não

intercede-se pelos kaingang em relação ao livre acesso a área para fins de manejo e coleta, estes

seriam impedidos  também,  além de  estabelecer  wãre,  de  circularem pelas  terras  da União  em

domínio da Universidade, terras estas onde há mais de trinta anos fazem-se presentes na forma das

atuais parentelas da etnia que vivem na localidade.

A sutileza da questão coloca-se nos termos de uma historicamente atestada sobreposição de

interesses entre terras do Morro Santana em relação a utilização da área pela Universidade e pelas

comunidades e famílias kaingang presentes nestes.

Ambas utilizações do espaço, áreas dominiais indígenas, e áreas dominiais de instituições

públicas, no Brasil, são preferencialmente, do ponto de vista jurídico legal e formal, apropriadas

enquanto áreas da União.     
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O acampamento kaingang organizado a partir do grupo parental Fidelis e demais grupos

parentais kaingang presentes no Morro Santana, e aliados nessa estratégia política pró “retomada”

indígena de áreas de mata e campos do morro pode ser, a partir das etnografias já executadas com

os grupos cosmopolíticos  desta  localidade kaingang,  relacionado pelo menos a  uma história  já

mapeada desde idos de meados da década de 1980, época da chegada de algumas famílias das redes

de parentelas extensas kaingang contemporâneas na região de Porto Alegre, que se instalam na

região da Agronomia, especificamente Lomba do Pinheiro e no Morro Santana.

A localidade trata-se de área de morro, com aproximadamente 600 hectares, ainda com forte

predominância de matas e áreas de campos nativos ainda relativamente preservados, sendo que as

encostas o lado ao Sul do morro pertence ao município de Porto Alegre e as encostas ao Norte

pertencem ao município de Viamão. Na porção norte temos a localidade populacional denominada

Índio Jarí, onde encontram-se vilas populares de ambas as cidades. Segundo relatos históricos, Jari

teria  sido  um  cacique  indígena  de  um antigo  aldeamento  Guarani.  Para  ser  lembrado,  minha

hipótese é que este aldeamento pertencesse à área da feitoria de Jerônimo de Ornelas, no morro, na

época, na região denominada Campos de Viamão.  Esta hipótese ainda necessita de maiores estudos

históricos. Como já mencionado, grande parte da área do morro - e aqui se dá destaque para frisar

que  grande parte  das  áreas  também ainda  preservadas  como  habitat das  vidas  selvagens ainda

presentes na localidade - está de posse da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ou

seja, em detrimento ainda da União, terras públicas e de interesse público.

Nas imediações do morro, principalmente junto as vilas populares que se estabeleceram, em

sua  grande  maioria  de  forma  irregular  nas  enconstas  e  no  pé  deste,  residem  várias  famílias

Kaingang com suas parentelas, como na Vila Safira, Vila Protásio Alves, no Passo do Dorneles e no

bairro  Índio  Jarí  as  famílias  Fidelis,  Silva  e  Padilha,  tendo  como  importantes  lideranças

protagonistas políticos entre estas famílias Eli Fidelis, o casal João Padilha e Iracema Nascimento,

Seu Bento da Silva, Dona Teresa, mãe de Eli Fidelis e seus dois irmãos mais novos, à época da

retomada através do acampamento, eram estudantes cotistas da Universidade, já tornando-se jovens

protagonistas políticos. Tais famílias são originárias de ancestrais onde atualmente se encontram as

aldeias de Nonoai e Borboleta, nas localidades de Nonoai/RS e Planalto/RS e Salto do Jacuí/RS.

Estes grupos parentais e de afins extensos familiares estão presentes permanentemente na

localidadede ao longo das gerações das famílias e manejam de maneira tradicional a área do Morro

Santana para a sustentabilidade e exercício de sua cosmopolítica, por meio da coleta de fibras de

cipó e outras formações vegetais e plantas medicinais,  há cerca de mais de trinta anos pelo menos,
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segundo  relatos  dos  interlocutroes  da  etnia,  bem  como  segundo  estudos  etnográficos  já

mencionados, como pesquisas como a de Freitas (2005). A partir ainda da interlocução com Eli

Fidelis e a sua mãe, Dona Tereza Lopes, percebe-se que as narrativas destes remontam a presença

de indígenas na localidade do Morro Santana de uma forma contínua no tempo, mesmo que nem

sempre na forma de um esperado aldeamento. 

Conforme relatos de Eli Fidelis, atualmente com 40 e poucos anos, filho de Dona Tereza

com aproximadamente  70  anos  e  de  José  Fidelis,  atualmente  também beirando  os  70  anos,  a

presença indígena em Porto Alegre ultrapassa as noções estatais e civilizacionais de “aldeamentos

de índios”. Seguem também relatos de Dona Tereza e Seu Bento da Silva, com cerca atualmente de

60 anos, nascido em Nonoai, filho de Eufrásio da Silva e Virgilina Caetano Eufrásio, kaingang,

também morador  do  Morro  Santana,  na  Vila  Safira,  presente  neste  permanentemente  com sua

família, um exímio artesão nas cestarias e outras artesanias com fibras vegetais e aliado da parentela

Fidelis no processo de retomada das matas e campos ainda presentes no morro. Estes relatos foram

obtidos com auxílio de João Maurício, colega da ciências sociais na época, e colaborador técnico da

FUNAI/Porto  Alegre.  Os  relatos  mencionam  as  narrativas  orais  dos  indígenas  em  relação  a

ocupações indígenas na localidade de Porto Alegre e em particular nas imediações do morro:

“- [...] o finando pai da minha mãe, meu avô, dizia que quando vinha para
Porto Alegre tinha outros índios na região e que sua mãe relata que quando
era criança tinha vindo com seu pai  várias vezes de Nonoai para Porto
Alegre, inclusive uma vez veio para dar entrevista a uma rádio [...]” (Eli
Fidelis, Morro Santana, 2010).

“- Meu pai morreu com 84 anos, vinha e ficava com os índios que moravam
na região do Morro do Santana.  Meu avô era João Lopes e meu pai  se
chamava  Francisco  Lopes  e  minha  mãe  Francisca  Eufrásio.  Meu  avô
contava  pro  meu  irmão  mais  velho,  João  Pedro  Lopes,  as  histórias  de
quando ele vinha pra cá e vendia os balaios deles, vinham de Nonoai a pé
pra cá... e aonde que tinha rio passava com canoa, meu irmão mais velho
vinha junto [...]
Minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos, vim com meu pai pra cá quando
tinha uns 7 anos.  Uma vez  vim fazer  uma entrevista,  vim com Floriano
Nascimento, era um primo meu, tio da dona Iracema Nascimento.
Quando  vinham  pra  esta  região  encontravam  outros  índios  por  aqui,
vinham uns e iam outros. Naquele tempo a região era que nem colônia...
tinham poucas casas e várias fazendas onde é hoje a Vila Safira, o Jarí e
Morro Santana. Meu avô morreu com 108 anos, ele vinha pra cá e convivia
com os outros índios por aqui.
Quando fiz a entrevista na rádio, tinha uns 20 e poucos anos, trouxe minha
filha que tinha um ano e meio. Hoje ela tem uns 40 anos”.  (Dona Tereza,
Morro Santana, 2010).
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“- O pai dela trazia os filhos pra cá e também o avô já trazia os filhos bem
antes. Então eles vinham já faz mais de 100 anos e nunca param de vir. E,
por aqui  encontravam outros  índios  e conviviam com eles  uns  tempos e
faziam balaios também por aqui. Paravam uns tempos por aqui, vendiam
balaios pra levar coisas lá pra Nonoai”. (Eli Fidelis, Morro Santana, 2010).

“- Tive 8 filhos nascidos em Nonoai e tive 5 irmãos e mais 2 depois que
minha mãe faleceu, pois meu pai casou de novo. Nós queremos conservar
nossa  cultura,  as  matas,  ter  ervas  medicinais,  nosso  material  pra
artesanato. E, desde aquela época até agora os índios pegam material ali
no morro”. (Dona Tereza, Morro Santana, 2010).

“-  Aqueles  espaços  sempre  foram  ocupados  pelos  índios,  mas  depois
quando  ficaram  como  propriedade  de  alguém  particular  ou  da
universidade,  eles  passaram a proibir  a  nossa  entrada,  davam tiros  pra
espantar os índios da li.  Depois,  mais tarde,  a universidade inventou os
crachás pra gente entrar. Então não é o uso só de 20 anos... é muito mais
tempo, a gente nunca parou de usar, às vezes a gente entrava escondido
quando eles proibiam”. (Eli Fidelis, Morro Santana, 2010).

“-  Os  índios  vinham  pra  cá...  ficavam  tempo,  paravam  nas  casas  de
colonos...  perguntavam  se  tinha  serviço,  faziam  balaio  e  trocavam  por
comida... faziam peneiras para os colonos [...]
Meu pai tinha cavalo e vinha pra cá... comprava coisas e levava com sua
égua...  e  eu ia em cima,  chegava no rio...  botava as  coisas  na canoa e
atravessava a égua caminhando ao lado da canoa.
Quando eu vim pra cá, a Safira e o Jari já tinha bastante índios... tanto que
a ANAI {ONG indigenista da década de 1970 e 1990} comprou uma casa de
passagem para os índios que vinham do interior para Porto Alegre. Tinha
uma época que ali na volta da Safira e Morro do Santana que tinha mais de
50 famílias de índios Kaingang por ali...”. (Dona Tereza, Morro Santana,
2010) (texto em {} grifo meu). 

“- A partir da li que foi criada a Lomba do Pinheiro, porque o projeto da
Lomba {área para Kaingang} nasceu a partir da cabeça da mãe. Ela o Zílio
e o Vicente foram no Ministério Público, porque tinham assaltado a casa
dela e daí o Dr. Marcelo {MPF,} recebeu eles.
Daí o governador Olívio e o prefeito Raul passaram a incluir os índios no
orçamento participativo e depois veio o Tarso e o Verle para a prefeitura e
daí a gente conseguiu a área da Lomba do Pinheiro através do apoio da
Prefeitura”. (Eli Fidelis, Morro Santana, 2010)  (texto em {} grifo meu).

“-  A  gente  foi  recebida  no  gabinete  da  primeira  dama,  esposa  do
governador Olívio, para nos ouvir... nossos pedidos”. (Dona Tereza, Morro
Santana, 2010). 

“- Meu avô falava que vinham a pé de Nonoai pra Porto Alegre, vinham
caçando passarinho e tatu também. Faziam caíco {espécie de canoa, grifo
meu} pra passar pelos rios e vir pra cá falar com os governos.
Os índios velhos passavam de canoa pra cá e deram o nome da cidade de
Porto Alegre. Foi o finado meu avô que contava esta história.
Naquele tempo tinha muito pinhal,  nesse tempo a gente ajuntava pinhão
com meu avô... só com um pinheiro a juntava três sacos de pinhão. Depois
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que  meu  avô  faleceu  as  novas  lideranças  destruíram  os  materiais  de
Nonoai, as matas. Agora só tem quase granja por lá.
A dona Iracema Nascimento é irmã de minha ex-esposa, a falecida Noemi
Nascimento.  Tenho  três  filhos  aqui  na  Safira  e  uma  filha  na  Aldeia  da
Serrinha”. (Bento da Silva, Morro Santana, 2010)  (texto em {} grifo meu).

Na face ao Norte do morro está localizado o Campus do Vale, onde localizam-se várias

faculdades e institutos da Universidade, e também esta face de encosta possui ainda vastas áreas de

matas  e  campos  nativos,  locais  muito  usados  para  manejo  cotidiano  das  parentelas  kaingang

presentes na Vila Jari e Vila Safira. Atualmente podemos contabilizar aproximadamente um número

populacional kaingang em torno de 50 pessoas, distribuídas em cerca de 20 famílias, sendo três

famílias de parentelas extensas e afins presentes permanentementes na localidade do reivindicado

Morro,  as famílias da parentelas Fidelis, dos Padilha e Nascimento e da família extensa Silva.

Este acampamento no Morro Santana durou pouco tempo,  cerca de um mês,  um mês e

meio39. Os kaingang deixaram este uma vez que não iriam, segundo Eli Fidelis, “- […] esperar a

ordem de um juiz fog de mandar um contingente de oficiais da Brigada Militar, ou Polícia Federal,

retirarem dali indígenas de um território que lhes pertence de direito” (Eli Fidelis, maio de 2010,

Morro Santana). Mais uma vez um cotidiano de sofrimentos pelos quais passam a etnia através do

contato e conflito com o mundo dos  fog. Mas as famílias das parentelas presentes na localidade

continuam usando suas matas e campos e outros elementos até a atualidade. 

Esta ocupação ainda se efetiva não por receberem o “direito” desta por vias da “justiça dos

brancos”.  Com certeza,  isso facilita  suas  vidas,  ao menos nos  sentidos  de poder  diminuir  com

possíveis perseguições dos guardas e outros servidores da Universidade, que diminuiram quando

receberam  da  UFRGS  “carteirinhas”  de  identificação,  mas  ainda  muitas  vezes  os  seguranças

abordam os kaingang na área.  Mas enquanto pela morosidade e descaso público em relação as

questões  territoriais  indígenas  não  repararem  as  perdas  indígenas  minimamente,  as  famílias

kaingang no morro continuarão a ver o avanço da destruição de parcelas de áreas “naturais” deste, a

morte e diminuição dos grupos não-humanos nativos presentes nestas, e nada de oficial ou legítimo

podem fazer, a não ser novas “retomadas” denominadas pela “justiça”  fog enquanto “invasões” e

“ocupações”, mesmo em uma área que já seja “federal” ou da “União”, como as terras indígenas. 

Historicamente, os kaingang habitavam o que denominavam os fog como “terras devolutas”,

39 As visitas ao acampamento kaingang efetivado no morro Santana no verão do ano de 2010 foram feitas por mim e
colegas do LAE/UFRGS (Laboratório de Arqueologia e Etnologia/Universidade Federal do Rio Grande do Sul), além
de outros pesquisadores e colegas do Curso de Ciências Sociais.
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e  ou  “terras  públicas”,  e  hoje  para  estes  as  “terras  da  União”,  principalmente  áreas  ainda

possuidoras de matas e campos nativos, são de possível ocupação indígena, pois estas são áreas que

já pertencem aos domínios federais da União. Por sua vez, as Terras Indígenas também fazem parte

das terras da União. Ainda mais quando também resguardam a existência de elementos do mundo

tradicional indígena. Trata-se de um contrasenso, uma contradição da “justiça dos brancos”. Mas,

por enquanto, aqueles que se criaram, e vem criando filhos e netos nas encostas ainda verdes do

morro, necessitam de uma “liberação”, de uma “autorização” da “justiça dos brancos” para viverem

nos matos que sempre viveram. 

A questão kaingang no Morro Santana se apresenta enquanto fenômeno na forma de um

contemporâneo conflito de territorialidade e de percepção. Este conflito é percebido a partir  da

etnografia das ações de protagonismo político de grupos sociais kaingang e ações de não-indígenas

frente às relações com os kaingang.

Em redes  de agências  municipais,  estaduais  e  ou mesmo federais,  fiscais  municipais  de

comércio, agentes de conselho tutelar, policiais, secretários de governo, juízes federais, promotores

e oficiais de justiça, entre outros agentes, ainda não são capazes em sua maioria de perceber as

especificidades  das  questões  indígenas,  agindo  como  se  o  lugar  dos  indígenas  fosse  a  ideal

“reserva” longínqua que funcionasse como um campo de concentração para indígenas, a “redução”

afastada  dos  meios  populosos  dos  não-indígenas.  A  pergunta  inicial  encaminhada  por  estes

normalmente aos indígenas é unânime: de onde vocês vêm? Os “índios” nunca são “dali”.  Por

serem vistos como “problema”, são sempre “vindos” de outro lugar. Em Porto Alegre nunca foi

diferente,  mas  os  kaingang  agem,  fazendo  “guerra”.  E  chegaram  aqui,  até  o  “hoje”,  fazendo

“guerra” e, muitas vezes, vencendo barreiras contra seus objetivos. 

Por ter  se tornado mais uma guerra kaingang, a continuidade da questão Morro Santana

kaingang na forma do acampamento organizado por Eli Fidelis e os que com ele estavam naquele

momento propicia este objetivo etnográfico. Ancorado na percepção da situação legitimada pelo

poder  público  como  “ocupação  ilegal”,  a  presença  kaingang  no  Morro  Santana,  em  áreas  de

domínio da Universidade, áreas da União, é vista aqui partindo-se de uma antropologia da guerra

(ALMEIDA, 2004), uma vez que lidamos com disputas de interesses entre grupos sociais distintos e

suas ações partem de motivações litigiosas e ou litigiáveis.

Assim,  a  presença kaingang no Morro Santana  insere-se no conjunto percebido de uma

presença kaingang em Porto Alegre e para além, a presença kaingang neste morro, no espaço da

cidade,  remonta  ao  estabelecimento  das  atuais  parentelas  na  cidade  contemporânea,  é  falar  da
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presença kaingang em toda complexidade no espaço desta. Por sua vez, não temos como perceber a

presença kaingang nestes espaços, “o morro” e “a cidade”, se não percebermos o que seus sinais

têm de mais diacrítico, de mais elementar no que concerne à problemática indígena em relação à

aceitação e efetivação dos direitos e dos espaços indígenas pelos não-indígenas.

O  “morro”  e  “a  cidade”  são  vistos  aqui  enquanto  espaços  em  constantes  disputas  de

territorialidade, presença e usufruto entre grupos sociais distintos. A especificidade do problema

indígena no morro em questão é que este espaço é onde também se imprime, acima de tudo, a

paisagem e as fronteiras da e na cidade, e em si mesma no confronto com a paisagem não “urbana”.

Uma das especificidades dos referidos modos de viver indígena que perpassam a presença

kaingang no Morro Santana é a  relação entre  manutenção de práticas artesanais de cestaria (O

´NEALE (1987), TOMMASINO (1998), FREITAS (2006), SALDANHA (2009)), e outras formas

de confecção de objetos a partir do manejo de matérias primas brutas da biota do meio (elementos

de flora), e as formas de manutenção do viver dos grupos e famílias. Dentro disso, traz-se aqui

etnograficamente a prática do “fazer balaio”, muito difundida entre os kaingang presentes na cidade

e no Morro Santana. Esta prática constitui-se como um dos elementos na etnografia de agência

cosmopolítica kaingang (SALDANHA, 2009).

A confecção de cestaria, principalmente o “balaio”, enquanto um elemento de troca com os

não-indígenas por artigos e por dinheiro, é uma agência que mantém-se a longa data entre muitos

kaingang e, entre estes, os kaingang presentes no Morro Santana. A atual presença kaingang na

cidade e no Morro Santana assim relaciona-se a atual presença destes em espaços eleitos como de

oferta  de seus produtos aos não-indígenas.  Entre  estes  espaços,  em que os kaingang no Morro

Santana expõem seus produtos, temos hoje a Praça da Alfândega (no centro da cidade) e o Brick da

Redenção (situado no Parque Farroupilha, entre o Bairro Bom Fim e o Bairro Cidade Baixa, região

central  da  cidade)  (SALDANHA,  2008).  Estes  espaços  também  são  elementos  da  etnografia

trazidos aqui para visualizarmos as questões expostas. O uso destes espaços pelos kaingang é visto

dentro da temática da cosmopolítica kaingang.

Esta confecção de cestaria é, junto a outros elementos, relacionada ao viver kaingang na

cidade, e em particular no Morro Santana em sua relação com as “áreas verdes”, as matas e campos,

e principalmente nos morros, ainda presentes nos espaços vistos enquanto na cidade. Estas relações

serão vistas aqui principalmente em suas importâncias na prática da cestaria kaingang e sua oferta

na cidade aos fog. Serão trazidas de forma sucinta outras relações cosmopolíticas que os kaingang

tem com estes elementos do espaço.
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Em relação aos elementos de etnografia, e vistos relacionados aos aspectos da percepção das

especificidades da presença kaingang no Morro Santana, temos a questão das moradias kaingang,

de suas configurações e as relações destas no contexto das referidas “áreas verdes”, dos “morros” e

das “vilas” nestes, em especial o Morro Santana.

Estes seriam aspectos trazidos em relação ao modo de vida dos kaingang presentes no Morro

Santana e que são percebidos a partir do contexto de uma “tradicionalidade kaingang”. Esta ora está

carregada por elementos com caráter de sinal diacrítico (BARTH, 2000) demarcadamente indígena,

ora está carregada por elementos do modo de vida kaingang que são considerados pelo que se

denominará por sua vez de “sinal não diacrítico”,  ou “atributo não alterizador” em relação aos

não-indígenas.

No caso da presença kaingang no Morro Santana e na região de Porto Alegre, como em

outros lugares, deve-se ainda acrescentar um outro elemento de discurso não-indígena a análise, e

associamos  a  questão  à  temática  dos  “índios  na  cidade”.  A urbanidade  e  seus  elementos  é

cotidianamente  apontada  por  não-indígenas  enquanto  um  atestado  de  “não-indigenicidade”  e

também de “aculturação”, ou de “não tradicional”. Por isso necessita-se discorrer etnograficamente

e antropologicamente quanto a “cidade” na paisagem para os kaingang, e a percepção dos kaingang

do que não se quer ver “na” cidade pelo fog: o “sertão”, a hinterland (CRAPANZANO, 2004). A

constatação da existência da  hinterland em Porto Alegre, da configurada reconhecida “paisagem

kaingang” ou,  para  além,  “paisagem indígena” na cidade  traz  uma amostra  da vida tradicional

kaingang na  Porto  Alegre.  Um espaço com paisagens  onde se  é  possível  “caminhá”,  “campeá

mato”, “fazê wãre” e “fazê balaio”. Há muito, sabe-se entre os kaingang que fazer balaio, é “vender

balaio”,  para  além  da  utilização  na  aldeia,  no  cotidiano  da  vida  kaingang  enquanto

artefatos-utensílios para tarefas diárias, bem como outros objetos de cestaria e de outras formas de

manufatura de matérias primas vegetais e outras. Vender artesanias aos não-indígenas, aos fög por

excelência,  os contra-relacionais com quem também se vive,  a partir  de constantes distâncias e

aproximações.  As relações  de negociações entre  kaingang e  fög são elementos  tradicionais  dos

modos  de  vida  kaingang  em  meio  à  civilização,  e  fazer  negócios  é  aproximar-se  mantendo

distâncias, é tornar-se em alguns momentos parte do universo contra-relacional, tornar-se parte da

“civilização”, mantendo-se no fazer indígena e articulando seus materiais em troca dos recursos

necessários do sistema para a manutenção da vida.

Nesse contexto do negociar, do viver perto-longe, encontramos os espaços de exibição de

produtos oferecidos pelos kaingang, e entre estes a cestaria e outras peças de confecção com fibras
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vegetais.  Temos  entre  estes  espaços  principais  os  referidos  Praça  da  Alfândega  e  o  Brick  da

Redenção,  na  região  central  da  cidade  de  Porto  Alegre,  mas  nos  últimos  anos  os  kaingang

ampliaram seus espaços habituais de oferta de produtos na cidade, tendo atualmente também pontos

de venda na Zona Sul da cidade principalmente pelos grupos kaingang presentes no Morro do Osso.

A presença do comércio ambulante kaingang nas cidades remonta ao início da colonização

do Planalto  e  da  Serra  Geral.  Desde  o  surgimento  das  estâncias,  dos  povoados,  das  vilas,  das

freguesias coloniais, grupos kaingang tanto quanto grupos de indígenas de outras etnias visitavam

estes  locais  oferecendo  suas  cestarias  (BECKER,  (1995);  LAROQUE,  (2000)).  Os  kaingang

também tiveram relações com os não-indígenas durante o tempo da colheita de erva-mate nativa,

tempo dos ervateiros (BECKER, 1995). É comum em relatos históricos às relações de indígenas

kaingang  e  aglomerações  de  não-indígenas  (TAUNAY,  1931,  p.84).  Essas  relações

indiscutivelmente fazem parte a longo tempo dos modos de vida kaingang. 

Dessa  forma,  sua  aproximação  aos  sugeridos  “Toldos  Indígenas”  foi  pensada  pelos

colonizadores  para  que  se  criassem  as  míseras  “reservas”  de  terras  indígenas  que  restam  aos

kaingang  e  aos  outros  grupos  indígenas  (SEEGER  &  VIVEIROS  DE  CASTRO,  (1980);

LAROQUE (2000);  LIMA (1995)).  Se  continuassem espalhados  como a  grande  parte  de  seus

parentes que assim o fizeram, poderiam ter sucumbido à submissão na totalidade pelas relações com

os modos de vida dos não-indígenas. Não iriam mais morar preferencialmente com os parentes, por

exemplo. Mas vemos que se possível, os grupos familiares kaingang cada vez mais se espalham em

detrimento  de  um  sistema  que  mantém  uma  distância-aproximativa  entre  parentes,  afins  e

contra-afins. É aqui que podemos colocar as contemporâneas parentelas kaingang em Porto Alegre e

seus  modos  de  vida,  trajetórias-deslocamentos-realocamentos,  acampamentos  e  aldeias.  Porto

Alegre um dia, para a atual geracionalidade kaingang presente na cidade, foi um wãre. Agora, Porto

Alegre é uma “aldeia”.        

A partir da agência nestes espaços, os kaingang conquistaram um público apreciador de suas

cestarias e de seus produtos em geral e, com isso, a cidade engloba as lógicas ou cosmológicas,

pela  cosmopolítica  indígena.  A cidade  pode  ser  vista  para  os  kaingang,  que  nela  exercem seu

poder-corpo, enquanto uma “inovação tradicional”. Uma vez que seus espaços e a paisagem como

um todo  estavam sendo  progressivamente  reduzidos,  quando  não sumindo,  os  kaingang  foram

constituindo estratégias de manutenção de seu modo de vida para além do cotidiano da mata, dos

campos e cursos d´água. Só que este processo começou a cerca de trezentos anos. 

Estas  especificidades  inserem-se  no  cerne  das  questões  das  relações  entre  indígenas  e
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não-indígenas.  No  interior  da  cidade,  auxiliando-a  a  constituir-se  junto  aos  outros  humanos

enquanto ícone da potência destes, os kaingang englobam-se a esta através de sua agência indígena

no oferecer para adornar corpos com colares e outros adornos corporais e a citada arte da cestaria,

muito  apreciada  pelos  citadinos  (SALDANHA,  2008).  A cidade  recebe  os  indígenas  e  suas

cosmológicas. No conjunto de aceitação, onde “comprar é receber os kaingang”, comprar é dádiva,

reciprocidade, circularidade. Esse acionamento de regras, sistemas dos fog para a inserção no todo

que é a cidade e sua rotina é a cosmopolítica kaingang enquanto estratégia para entrar/também

constituir junto aos outros um sistema não-indígena a partir de agência indígena. Aqui pensa-se

“sistema” enquanto modelo perceptivo descritivo analítico40. 

Percebe-se  na  etnografia  essa  “ancestralidade  na  contemporaneidade”.  O  caminhar,  a

diáspora constante,  os fluxos de idas e voltas pelos caminhos,  o tecer da cestaria,  a vida entre

parentes,  são elementos,  os  caminhos abertos  pelos  ancestrais  na arte  de obter  recursos  para  a

manutenção dos modos de vida indígenas. São percepções possíveis na rotina etnográfica junto aos

indígenas na cidade, e aqui em particular no Morro Santana. Percepções para a “tradicionalidade na

inovação” e a “inovação tradicional” no modo de vida indígena. Fórmulas para a diluição de um par

categórico que há muito já devia ter sido esquecido. Os elementos combinados percebidos em todas

comunidades etnografadas, as conexões entre wãre, rede de parentesco e convivência em afinidade,

confecção de cestaria, comércio desta com os  fog e reivindicação de direitos políticos dão o tom

desta relação desta “ancestralidade na contemporaneidade”.  

As famílias integrantes do  wãre Morro Santana efetivado em 2010 em áreas de posse da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), como outros grupos e famílias kaingang,

residem no Morro Santana há pelo menos trinta anos. Entre seus membros encontram-se exímios

artesãos que viram nas áreas verdes do Morro a possibilidade de adquirir o sustento dos membros

da família a partir de um exercício de prática tradicional, em meio à mata, morando ainda próximo a

esta, e o mais importante, tendo a oportunidade de passar esses saberes e estes modos de vida aos

mais jovens, aos filhos e netos.

Durante  este  período,  os  grupos  familiares  presentes  no  Morro  Santana  foram  se

constituindo e se mantendo através  do manejo dos seres  elementares da mata,  um dos cosmos

prioritários  kaingang,  na transformação desses  elementos em cestarias  e  outros bens artesanais.

40 Os “sistemas sociais” são vistos enquanto coleções de agências,  constituídos por fluxos e refluxos de
agências em redes,  controles e incontroles,  dinâmicas e organicidades.  Pensando nas políticas e cosmopolíticas,  os
sistemas sociais constituem-se nas tentativas de sistematizações, estruturações, ou seja, para além dos movimentos dos
cosmos, estes são orquestrados por organizações, regimentações, ordenações, ritualizações, ou sejam, formações sociais
com que os agentes interagem e são submetidos à interação.
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Como acontecia no planalto, nas áreas por onde já tinham passado e vivido antes os mais velhos

desses grupos, não tardou a descobrirem quem estava de “domínio” daquelas áreas do morro por

onde andavam, encontrando-se com seguranças da Universidade em meio às matas e campos em

suas incursões. 

No início,  ainda  nos  anos  1990,  os  seguranças  tentavam uma vez  ou  outra  reprimir  os

kaingang, mas com o passar do tempo foram se acostumando com os indígenas, e percebendo que o

que os interessava mesmo era o cipó para seus balaios. Nesse tempo, a convivência dos kaingang

em meio às matas e campos no Morro Santana tornou-se evidenciada por professores do Instituto de

Biociências (ICBS/UFRGS) da Universidade, que começaram a questionar o uso dos elementos da

mata pelos artesãos kaingang. Muitos profissionais das áreas das ciências ambientais contestam a

presença humana nos espaços ditos “naturais”, alegando, de forma geral, que os seres humanos

“não fazem (mais) (ou nunca fizeram) parte da natureza”. 

Por esta época, aconteceram debates, eventos, reuniões e combinações entre os professores

de antropologia etnólogos e outros do Departamento de Antropologia e do Instituto de Filosofia e

Ciências  Humanas  e  entre  professores  do  Instituto  de  Biociências.  Após  estas  discussões  os

professores e demais pesquisadores com conhecimentos na questão definiram que não se restringiria

o uso pelos kaingang das áreas verdes do morro em posse da Universidade. Na ocasião, percebeu-se

com  as  discussões  dos  eventos  que  a  princípio,  mesmo  da  parte  de  alguns  dos  técnicos

ambientalistas, não se considerava nocivo o uso e manejo das áreas verdes pelos indígenas. Assim,

os kaingang continuaram a fazer indistintamente uso das áreas verdes do Morro como um todo,

como já era de seu costume. Assim, nesta época, foram emitidas as referidas “carteirinhas”, uma

espécie de identificação enquanto “artesão indígena” para ser apresentada em eventuais encontros

com  os  seguranças  da  Universidade  e  mesmo  outros  servidores  e  ou  técnicos,  para  evitar

constrangimentos aos indígenas enquanto permaneciam nos espaços-morro em domínio da UFRGS.

Desde então, os kaingang continuaram a exercer sua prática de manejo dos cipós, taquaras e

outras fibras e ou madeiras do Morro Santana, bem como a fazer usos dos “remédios do mato”,

plantas medicinais que utilizam nas áreas verdes do Morro.

Os kaingang organizados no acampamento do Morro Santana encaminharam uma carta ao

procurador  da  república  encarregado  das  questões  das  comunidades  tradicionais  no  Ministério

Público  Federal/RS  mencionando  que  “[...]  nos  sentimos  lesados  e  desrespeitados  em  nossos

direitos originários coletivos [...]”, para pedir a “[...] Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

que interceda junto ao Tribunal Regional Federal para que o desembargador analise e se manifeste
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imediatamente na defesa dos direitos humanos à nossa territorialidade tradicional”. Este documento

encontra-se nos anexos (Anexo 02). Encontram-se em anexo em relação a questão uma carta  de

Souza (LAE/UFRGS), apontando a situação kaingang à Universidade (Anexo 05), e uma notícia da

época (Anexo 04).

Os kaingang acamparam na Universidade para serem vistos por nós.  Porque sabem que

podem perder o uso do espaço do morro propriedade da Universidade e assim da União, a qualquer

momento, pois nesta época, no início de 2010, um muro de concreto, que já havia sido iniciado em

outros perímetros do campus, continuou a ser feito, vindo a cortar a área verde que habitualmente

transitam. Percebendo a transformação eminente do espaço, os kaingang ficaram preocupados com

o desmatamento provocado pela concretização do muro. A partir do acampamento decidem declarar

aos não-indígenas que também vivem na área. A partir de então, permaneceram em áreas da União,

áreas da Universidade no Morro até sofrerem o resultado do processo jurídico empreendido contra

sua ação por agentes da Reitoria  da Universidade,  o que considero uma forma institucional de

repressão encontrada pelos agentes da Universidade para “resolver” o “impasse”: Repressão da

Universidade, repressão do Tribunal Regional Federal, repressão do Estado. Nada mais usual na

conduta dos agentes de Estado normalmente envolvidos em reivindicações de direitos territoriais de

terra: Os indígenas acampados no Morro Santana sofreram um processo jurídico a partir do início

do acampamento. 

O acampamento  é  mantido  por  quatro  meses,  de  fevereiro  a  maio  de  2010,  até  que os

kaingang conseguem manter seu direito a usufruir da área em questão, pois a partir do processo que

visava sua retirada - processo mantido pela justiça e que os kaingang cumpriram - contou-se nos

autos que estes continuariam a poder utilizar-se da área da Universidade.

No  dia  09  de  junho  do  ano  de  2010,  a  Quarta  Câmara  do  Tribunal  Regional  Federal

“autorizou” formalmente  a  comunidade kaingang a utilizar  o  “imóvel”  da  Universidade  para  a

coleta de matéria-primas para a confecção de artesanato. No documento (Anexo 03) ainda fica claro

que  os  kaingang  não  devem  estabelecer  moradias  no  local,  e  que  ainda  não  há  atestada

“tradicionalidade” indígena na área - o que é necessário para identificação e demarcação de terras

indígenas. A partir de então, os indígenas não podem ser privados do uso que fazem da área uma

vez que os agentes de Estado envolvidos com a decisão judicial manifestaram que consideraram a

área importante para a manutenção das formas de vida da comunidade indígena. A ação política

protagonista  kaingang,  dessa  forma,  trouxe  visibilidade  a  sua  questão  no  Morro  Santana,  e  a

princípio parece que o acampamento enquanto fato social político fará com que os kaingang - e a
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questão indígena no Morro e nos outros espaços verdes na cidade - passem a ser considerados e

respeitados em relação aos destinos das áreas verdes do Morro.

Por esta época do acampamento kaingang no Morro Santana, os kaingang também sofriam

ataque na mídia e nesta os comerciantes ambulantes de artesanato da etnia na cidade eram ditos

“camelôs  indígenas”  pelo  Jornal  Zero  Hora.  Repressão  e  difamação  da  parte  de  determinados

setores da cidade, agentes do setor imobiliário e setor de mídia que atua enquanto instrumento de

ideologia e manejo de opinião pública, do setor comercial, setor ambiental, dos grupos de artesãos.

Havia à  época em alguns dos meios sociais  e institucionais que lidam na cidade com a

questão ambiental, uma discussão sobre a preservação e manejo das áreas verdes dos morros da

cidade. Se discute essas questões aos olhos da implantação de sistemas institucionais estatais de

conservação de aŕeas de preservação, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e o

Sistema  Municipal  de  Unidades  de  Conversação  (SMUC).  Muitos  dos  ambientalistas  e  outros

agentes  sociais  que  lidam com a  questão  estão  tentando  barrar  a  utilização  destas  áreas  pelos

indígenas.  As comunidades indígenas presentes em Porto Alegre estavam sendo excluídas desta

discussão e tentativa de implantação política dos sistemas. Isto tudo estava sendo sobreposto aos

espaços de territorialidade indígena, estes últimos sendo os principais agentes em termos de relação

cosmológica com estas áreas. É preciso refletir sobre as possibilidades de englobar sistemicamente

as modalidades de agência indígena nestes percursos insitucionais por sobre seus espaços e seus

modos de vida. É preciso perceber o espaço para além da “natureza” e sua visão constituinte pelos

“brancos”, para além do sentido cartesiano racional convencional.

É preciso perceber espaço enquanto rede de convívio, a partir das possibilidades de diálogo

e percepção perspectiva de um pensamento indígena. O espaço não é um banco de recursos e ou

plano de paisagem apenas, que é o pensamento surgido a partir do não-indígena euroreferente e ou

citadino.

O não-indígena é em sua maioria um agente sem relação com este espaço para além da

apreciação distante de um quadro, de uma foto, de um plano de imagem. O espaço aqui é sempre

outro,  jogado  para  o  além.  Para  os  indígenas  o  espaço  é  relacional  -  espaço  e  paisagem são

ambiência - é uma circular relação com o espaço aldeia, é espaço parte externa do interno - torna-se

infinito ao longo da agência relacional ambiencial, sempre conjugação, transformação, passagem,

volta, ciclo.

Os  modos  de  vida  indígenas  assim  englobam as  questões  de  recursos  e  território  para

obtenção  destes,  e  estes  e  suas  formas  são  perpassados  pelas  especificidades  cosmopolíticas
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kaingang. Assim são os domínios territoriais arranjados por famílias, e a formação de lideranças e

protagonismos políticos a partir também dos arranjos familiares. 

As categorias de espaço são estritamente relacionais a cada grupo social e aos contextos. É

importante notar a diferença entre “espaços” existentes em um mesmo espaço, a partir da percepção

de distintos pontos de vistas. Temos o morro como ícone desse espaço plural, uma vez em que ele

assume distintas categorias na medida em que é visto dentro de cada ponto de vista. Temos o Morro

Santana espaço da cidade, temos o Morro Santana enquanto “área verde”, a partir deste temos o

Morro Santana  “área  de  preservação ambiental”  e  temos  o  Morro  Santana  enquanto  “imóvel”,

enquanto propriedade, e enquanto “área federal” e “área da União”.

Se os índios foram vistos  enquanto inoportunos por  agentes  de uma instituição pública,

instaurada  em  áreas  federais,  em  áreas  da  União,  em áreas  inalienáveis  é  porque  “eles  ainda

precisam” ser  expulsos  dos  matos  e  campos  em que se estabelecem,  ou assim pensam muitos

brancos (MABILDE, 1983; LAROQUE, 2000). 

Se  os  “índios”  não  cumpriram  com  o  que  determina  a  lei  e  secundária  a  esta  justiça

civilizada, mais uma vez, como no tão acionado “passado”, é porque eles não foram “civilizados”?

Estamos num “presente” vivendo como nos apresenta os dados sobre um “passado”? O que se

chama “passado” quando as coisas não passam, quando elas não deixam de acontecer como elas

sempre aconteceram?

A ironia parece acompanhar os questionamentos, informações que se cruzam, divagações e

proposições,  mas  o  mundo  etnografável,  tal  como se  percebe,  é  sempre  irônico,  contraditório,

incongruente, de sentidos múltiplos, variados e intersubjetivos. Há quem pense que para Eli Fidelis

a terra no Morro Santana não é tradicional, pode tratar-se de um oportunismo do pós “vinte anos da

constituição”  (documento  público  do  juiz,  Anexo  03),  mas  esta  terra  é  o  lugar  primordial  da

vivência tradicional das crianças, o local que seus responsáveis mais velhos podem e optaram por

lhes  oferecer. A questão  da  “tradicionalidade”  ganha  novos  elementos  perceptíveis  quando nos

deparamos com a situação das crianças indígenas. A “justiça” não pode dizer ou qualquer outro

segmento que se manifestar e deve se manifestar na questão que a área em litígio no Morro Santana

não é tradicional para aquelas crianças. É onde elas estão a aprender, através das formas descritas os

elementos descritos no próprio artigo 231 como aspectos de uma “ocupação tradicional indígena”.

Uma lógica que nasce das incoerências mais que dos planejamentos,  mas também foi e

continua sendo manipulada mesmo que por meios ideários impessoais dos agentes, por possíveis

ímpetos que misturam percepções de futuro, de passado, de presente.
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Muitos  kaingang  ainda  vivem e  procuram viver  em meio  as  matas  e  campos  ditos  de

“natureza”, áreas verdes. Sendo assim, toda e qualquer área verde, deveria ser aberta e livre ao

usufruto dos indígenas dentro dessa sua própria e ancestral forma de vida. Por que isso é ocupação

tradicional,  não  uma busca  pela  “mais  sensata”  construção de  passado num dito  “presente”.  A

história tal qual é administrada pelos poderes estatais e outros poderes “civilizatórios” constituídos

é um artefato eurocêntrico. Uma área com butiás, chá de bugres, pitangas, aroeiras bravas, e tantas

outras  plantas de manejo indígena,  e mesmo kaingang,  sempre vai  ser um território tradicional

indígena  amparado  pelo  artigo  231  (CF  88).  Ou  seja,  não  é  uma  coordenada  cartesiana  ou

cientificizada e certificada historicamente que atesta uma territorialidade indígena, mas sim uma

determinada configuração espacial que os indígenas priorizam. 

O direito é originário, portanto, toda e qualquer área que possua uma configuração espacial

que  apresente  minimamente  nestas  os  bens  materiais  primordiais  a  vivência  das  coletividades

indígenas, é um território indígena, onde estes ainda se identificam e transitam com conhecimento

de fatos e destreza. 

O que os indígenas começaram a temer foi a eminente possibilidade da destruição das matas

do morro pela própria Universidade a partir de seus projetos de expansão. Quando os indígenas

estão em meio a mata, ou nos campos que as circundam e que as vizinham e disputam o espaço para

crescer  com estas,  e  quando  esta  relação  com um espaço,  que  agora,  é  o  da  “natureza”  -  ou

biodiversidade nativa - parecesse minimamente permanente no passar do tempo, por questão de

lógica, este espaço já é o espaço indígena, portanto, já é o território indígena. É anti-lógico buscar

constituir um passado de sentido para um território, e dentro desse, territórios, e uma decorrente

população e dentro dessa, populações, que se gerou e se manteve a partir de conquistas bélicas,

deslocamentos migratórios forçados, conflitos físicos, disputas, extermínios, raptos de mulheres,

escravidão, servidão, pestes, epidemias, etnocídio, e derrotas atrás de derrotas, como no caso das

populações indígenas. 

Estas  formações  configuracionais  espaciais  não  se  enquadram  nas  categorias  estatais

usualmente pensadas por agentes como constituintes dos territórios destinados para “comunidades

tradicionais”. Mas o que se apresenta mais e mais forte é o fato de que as últimas áreas verdes ainda

remanescentes talvez venham a desaparecer perante os empreendimentos imobiliários e industriais e

empresariais em geral que proliferam desordenadamente, ou ordenadamente a malha urbana. Os

indígenas em luta pela terra também lutam pelo não fim dos sertões, e sua vida em ambulância de

local em local de considerada “natureza” é um elemento exemplar para mapearmos esta perspectiva.
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É  importante  compreendermos  que  o  litígio,  ou  o  conflito  entre  interesses  espaciais

indígenas  e  interesses  espaciais  da  Universidade  perpassa  diferentes  instâncias  de  valores,

significados, compreensões e interesses. O conflito que gerou a disputa jurídica pela “posse” passa

assim por sentidos formados pela instância ordenadora máxima dos sistemas humanos, a instância

jurídica, o que se mistura com uma instância política.

Compreender  minimamente as relações  entre os elementos apresentados para formar um

quadro coerente com as  especificiades  da questão da presença kaingang no Morro Santana,  ou

mesmo em outras áreas ainda “verdes” da cidade necessita de nossa parte um exercício de perceber

elementos sociais que ultrapassam tempo e espaço. Tempo, uma vez que compreender as múltiplas

faces das contemporâneas territorialidades indígenas nos diversos espaços em que está é manifesta,

e espaço, porque as questões kaingang ultrapassam os sentidos de uma “pertença territorial” no

sentido  pessoal  ou mesmo coletivo que conecte  de forma estanque os  kaingang com o espaço

“Morro  Santana”.  Isso  porque  os  kaingang  presentes  neste  não  são  “os  kaingang  do  Morro

Santana”, mas sim, os kaingang “no” Morro Santana. Da mesma forma, o espaço do Morro não é

“da” Universidade,  mas onde esta atualmente “está”, onde se encontra uma boa parte desta,  no

denominado “Campus do Vale”.

Este caso foi singular pois colocou em oposição “terra pública” contra “terra pública”. A

Universidade,  assim,  foi  colocada  contra  os  indígenas  dentro  de  uma  idéia  de  que  mesmo  as

comunidades tradicionais são perigosas. O maior problema é que esta parte do Morro Santana, terra

da União e de uso da Universidade que pertence a esta União encontra-se, até hoje, devastada. A

mata nativa destruída, não pelos kaingang mas por aqueles que lucram com a natureza, não foi

recuperada havendo prejuízos da fauna e da flora. Este fato mostra o quanto estamos distantes de

um entendimento de que as populações indígenas, em suas práticas tradicionais, podem constituir-se

em protetores da “natureza” e não inimigos dela. Mostra também o quanto estamos longe ainda de

um diálogo que contribua para clarear e estabelecer as bases deste entendimento. Ainda mais que

isso afeta a todos pois, afinal de contas, também somos em parte indígenas, segundo Batalla, todos

na América são “miscigenados” (BATALLA, 1992).

2.4 Wãre de verão

As experiências de campo com interlocutores kaingang presentes em Viamão na rodovia

RS-040  que  dá  acesso  ao  litoral  mostraram-se  também  profícuas  em  relação  a  percepção  de
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questões  relativas  as dificuldades das  famílias  e grupos de parentelas  da etnia  em manterem o

cotidiano tradicional da prática do  wãre e da circulação territorial nos dias contemporâneos, em

meio a espaços e ambiências cada vez mais em disputa com os elementos da civilização e pela

destruição que estes causam nos elementos do mundo indígena tradicional. Essas experiências de

campo com os grupos dos wãre na RS-040 acontecem mais assiduamente nos últimos cinco anos,

mas se intensificaram nos últimos três anos, compreendendo também umas das interfaces de campo

etnográfico  com os  kaingang  somada  as  outras  experiências  já  consolidadas  junto  aos  grupos

interlocutores da etnia.

2.4.1 Relato etnográfico, wãre de verão

Sábado,  11  de  fevereiro  de  2012.  Visita  ao  acampamento  kaingang  na  RS-040,

aproximadamente nove da noite. Somos dois a chegar, estou acompanhado de uma colega que a

esse tempo estudava História na Universidade. Lá estão Claudio e Terezinha, que informou-me que

é sobrinha de Seu Amândio Vergueira (antiga liderança kaingang, presente atualmente em Serrinha)

e de Zé Lopes (Liderança em Nonoai, terra indígena ancestral kaingang na região do Rio Uruguai).

Tomamos chimarrão na fogueira. Claudio e Terezinha vieram da Aldeia Kaingang da Lomba do

Pinheiro,  na zona sul de Porto Alegre,  para acampar junto a estrada que vai para o litoral,  em

Viamão, uma vez que no verão esta estrada está sempre cheia de veículos com não-indígenas indo

passar o verão na praia. Claudio e Terezinha sabem que os fog gostam de artesanatos, e sabem que

ali poderão acampar e tirarão o sustento da família durante o acampamento, sustento deles e os

filhos  pequenos  que  os  acompanham.  Os  quatro  filhos  do  casal  estudam,  mas  estão  de  férias

escolares, como os filhos dos fog.

A  Aldeia  onde  Claudio  e  Terezinha  vivem  com  a  família  é  pequena,  tendo  espaço

praticamente apenas para as casas, uma escola, um posto de saúde, salão de festas e os caminhos de

acessos a estes. Possui uma pequena área de matas, tudo isso numa área em torno de dez hectares,

obtida a partir de reivindicações de kaingang habitantes de Porto Alegre junto a prefeitura. Nessa

pequena área indígena, os kaingang ali presentes possuem apenas o espaço das casas e do “limpo”,

da  aldeia,  não  possuindo  áreas  para  extração  de  recursos  como grandes  matas.  A maioria  das

famílias produzem artesanato para seu sustento, mas precisam andar pelas matas do entorno da

localidade para isso. Ao contrário de algumas das atuais áreas indígenas kaingang no interior do

Estado demarcadas, a área indígena da Lomba do Pinheiro não possui espaços para cultivo, para

agricultura.  
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Conversamos sobre o assunto que mais nos une, sobre “andanças” e acampamentos. Claudio

desabafa: “- […] é que eles [índios] não tão guentando mais”. Menciona o fato de, na sua opinião,

sobre a questão dos indígenas não aguentarem mais a vida de acampamento, “- [...] agora eles tem

casa e “tudo” em casa”. Complementa Claudio sua ideia. A “sazonalidade”, para os kaingang, o

“campeá”  é sempre um grande assunto.  Dessa vez também é assim. As palavras de Claudio e

Terezinha conosco falam de economia familiar e vivência. Claudio menciona “os índios” enquanto

“eles”, porque fala das famílias que não mantém a prática do acampamento, num sentido de “eles”,

os que não acampam mais, os kaingang que se acostumaram a “ter tudo em casa”.

Pergunto de Marcelino, que vive também com sua família na Lomba do Pinheiro kaingang,

e  que  junto  com a  família  havia  vindo acampar  com Claudio  e  Terezinha  em Viamão no ano

anterior. Claudio responde que está  em uma  “temporada de trabalho”.  Marcelino,  cuja família

extensa encontra-se parte em Nonoai e parte na  Lomba do Pinheiro, foi direto do acampamento de

artesanato aqui da estrada RS-040, onde estava com ele (Claudio) para Caxias do Sul/RS, na serra

gaúcha, para a colheita da uva41. Os kaingang normalmente são empregados pelos  fog em muitas

tarefas braçais, recebendo pagamentos por seus serviços em temporadas de trabalho.

Conversamos sobre as vendas de artesanatos aos  fog. Conversamos sobre a “natureza”, os

elementos “naturais”, mais sobre plantas e animais, sobre preservação e sobre o cuidado de plantas

em casa,  cuidadas pelas pessoas,  e as plantas que vivem no mato.  Conversamos também sobre

“obra” (construção civil), sobre “pegar serviço de pedreiro” e sobre as andanças pelos lugares.

Em torno de dez horas da noite, ou menos, chegam duas das crianças do casal, Lucas (mais

velho) e Luan, Sór (mais novo que Lucas). Sór, em idioma kaingang é a preá, um tipo de pequeno

roedor que vive nos campos e matas aqui no Sul.  Sór é o menor da casa, a pessoa mais nova, o

menor de todos, então é Sór, o “preazinho” da casa. Um nome de afeição. Chegam os dois meninos

e estão felizes.  Foram vender  “casinhas”.  Feitas  preferencialmente de “cipó marrão” (marrom),

Também chamado pelos fog de cipó São João, são pequenas casinhas de por nas varandas das casas,

penduradas, para passarinhos fazerem ninhos. Os meninos nos cumprimentam pouco encabulados,

nós que cumprimentamos eles primeiros. Vão até a barraca atrás de nós e logo voltam com sua

“caça”, salgadinhos Elma Chips. Dão o pacote de “Pingo D´ouro”, um dos salgadinhos - estes dos

mais industrializados impossíveis -  para minha colega e vão comendo um Doritos. Ficamos todos,

com exceção de Terezinha, comendo Elma Chips e tomando chimarrão. 

Entre todos na cena, kaingang e não-indígenas, Terezinha é a kaingang mais velha de todas

41 Esta é uma região de imigrantes italianos, de cultivo de uva e de indústrias de vinho e outros derivados desta.
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as pessoas ali,  beirando uns cinquenta anos, duas  “flor de taquara” quase já vividas. Terezinha

criou-se os primeiros anos de sua vida no interior do Estado, nas antigas reduções kaingang. Por

isso Terezinha não comeu aquele alimento fog industrializado. Certas coisas dos fog não interessam

a ainda uma grande parte de pessoas entre os kaingang.

Claudio  menciona  que  foi  convidado  para  ir  morar  em  Serrinha  com  os  parentes  de

Terezinha,  com a irmã desta  e sua família.  Iriam dividir  a terra  com eles e dar um trator  para

Claudio trabalhar. O cunhadismo, entre os outros movimentos cosmopolíticos kaingang, é uma forte

relação. O companheiro de sua irmã virará algo como que quase seu irmão também. Você e seu

cunhado, seu  iambré,  passam também a serem afins. Mas Terezinha explica que não quer nada

dado, que depois os parente podem cobrar. Claudio diz que “prefere trabalhar pelas coisas”.

Conta que esses dias “botou um piso” (atividade na construção civil), cobrou dez reais o

metro colocado, “deu mais de 30 metros colocados”. Disse que tem idéias de fazer alguma coisa na

Escola da Lomba (Aldeia), que pensa em criar uma horta na escola, ou um galinheiro comunitário

na Lomba.

Contam que Claudio foi “lá no assentamento, no pedágio” de bicicleta buscar umas galinhas,

aí  comeram uma,  deram umas risadas  contando,  e  logo ouvimos o barulho destas  em cima da

árvore, Claudio havia feito já, com ripas cortadas de taquara, um “puleiro”, uma espécie de escada

junto ao tronco da árvore para elas subirem nesta para dormir. Uns dez quilômetros distante na

mesma estrada há um posto de pedágio e um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais

Sem Terra. Claudio contou que foi “- lá naquele mato que tá vindo na ponte, lá no pedágio”, pegou

um ônibus e foi no mato buscar cipó. Próximo a este pedágio há uma ponte velha e abandonada

muito próximo a atual estrada.  Um dia a estrada passou ali,  mas hoje um mato está crescendo

novamente e tomando conta do local. A expressão de Claudio do “mato que tá vindo”, refere-se a

regeneração de uma mata nativa no local abandonado, visitado vez ou outra por, além dos indígenas

como Claudio e a família, alguns pescadores amadores não-indígenas e pessoas do entorno. Com a

troca  da  estrada  e  a  nova ponte,  este  pequeno  pedaço  de  terra  onde  está  a  velha  ponte  virou

novamente um local de manejo de elementos das matas para os kaingang no seu wãre de verão.

Sobre os projetos na Aldeia de Lomba do Pinheiro, diz que queria “- arrumar alguma coisa

pra  ficar  por  lá,  um  salário”,  relacionado  a  essas  suas  idéias  da  “horta”  e  do  “galinheiro

comunitário”.  Fala sobre o tempo quando estava de liderança com o “cumpadre Preto”,  que se

incomodou com um processo por causa da apreensão do carro da Fundação Nacional de Saúde

(FUNASA), um ativismo político perpetrado pela comunidade. O “cumpadre Preto” de Claudio era
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um  jovem  liderança  kaingang,  que  estava  nos  últimos  anos  no  posto  de  “cacique”  para  a

comunidade, e no ano de 2012, em abril, faleceu vítima fatal de um acidente de trânsito a caminho

de uma reunião com outros indígenas e agentes de Estado, em relação a saúde indígena e políticas

públicas.

Claudio  mencionou  a  questão  do  ensinar  artesanato  e  a  “lida”  -  o  que  chamariam  os

civilizados o “ofício”, ou “a arte” - aos filhos. Desabafou, percebia-se o tom, não de repreensão ou

total insatisfação, mas com um pouco de lamento falou que sua filha, de treze anos, “quer só estudar

e dormir até tarde”.  Que está na oitava série,  e que quer ser médica.  Então Claudio conta que

questionou ela sobre o tempo de estudos para se ser médica e as dificuldades, ele nos diz que ela lhe

falou: “pai, são só seis anos que tenho que estudar”. Disse então a eles que agora tinha as cotas na

universidade para ela.

Claudio inclusive disse que “- eu até tentei fazer ela desistir, mas ela não quis”. Sim, Claudio

sabe o quanto é difícil para uma indígena, e em geral, as pessoas consideradas “pobres”, as pessoas

empobrecidas  pelo  sistema,  tornarem-se  médicas,  bem  como,  talvez  lamente  porque,  a  filha

tornando-se  médica  pode  ser  mais  difícil  seguir  o  caminho  que  considera  prazeroso  da  vida

indígena, a vida de acampamento, de andanças junto a família. 

Como normalmente, não só entre indígenas, mas nas relações mais convencionais também

entre  os  fog,  ao  terem  mulheres  e  homens  em  uma  cena  há  uma  tendência  a  polarizarem-se

conversas,  mesmo  havendo  uma  comunicabilidade  entre  todos  mais  generalizada,  havendo

conversas cruzadas e momentos de diálogos apenas entre as mulheres, e entre os homens. Então é

sempre interessante a diferença que surge na configuração das interações quando estas se tratam

apenas entre homens, ou apenas entre mulheres, ou quando chegam só homens fog na visita, mesmo

que pessoas pouco mais próximas,  como equipe de estudantes, mas mesmo assim se percebe a

diferença nas posições que as mulheres kaingang passam a ter. Todas essas diferenças são nuances

nas relações de gênero. Então neste dia percebe-se que Terezinha está cansada do acampamento e

com vontade de voltar para casa, entretanto, o que a motiva a ficar no acampamento é o marido, “-

se não ele fica aí  sozinho, né?”.  No fim da visita,  porém, Terezinha afirma “- tomara que não

apioreie [piore] a minha perna, se não vou voltar.”, voltar para a Aldeia da Lomba do Pinheiro. 

Para Claudio o acampamento, entretanto, eram “suas férias”, já que trabalha o ano inteiro na

construção civil. Claudio fala que a alegria da vida para ele é fazer as andanças e conhecer “os

lugar”. Claudio passou a viver com os kaingang a partir de um certo momento em sua vida. Claudio
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é remanescente de uma localidade que passou por um processo de etnocídio, invisibilidade étnica,

famílias “misturadas” (OLIVEIRA FILHO, 1999), ou que se deslocaram dos grupos cosmopolíticos

dado a violência colonial.

2.4.2 Etnografia em Wãre. Voltar para a Aldeia, manter a política

Meados de janeiro de 2014. Tenho um profícuo diálogo com Cláudio, kaingang, atualmente

com sua família em presença permanente na Aldeia kaingang da Lomba do Pinheiro, já um amigo, a

certo tempo, e interlocutor, há mais certo tempo. Conheço Claudio desde idos de 2004 ou 2005. 

O episódio narrado aqui está marcado por de manhã, em torno de oito e meia, Cláudio e seu

filho mais novo, Sór, me procurarem para levarmos seus pertences de acampamento de volta para

Aldeia Kaingang da Lomba do Pinheiro, por conta de “problemas de política” que declara ter em

relação a estar fisicamente longe da aldeia, e da organização da aldeia, pois é um participante desta

última. Protagonista político ativo na comunidade da Lomba do Pinheiro, Claudio quer, e pelo que

me relata, pelo que entendo, tem que voltar à aldeia por conta da política nesta e sua forte relação

com esta.  Comento sobre o fato de ele  ter  conseguido participar  tão ativamente da política na

Aldeia, uma vez que Claudio seria uma pessoa assimilada, um próximo, um afim da etnia. Claudio

um dia foi  um não-indígena.  Pois  é,  Claudio um dia foi  um não-indígena? A estas  alturas das

reflexões, podemos pensar de formas muito diversas quanto a indianidade latente em Claudio e

tantos outros “não-indígenas” por aí nem tão fog (não-indígena, ou fog, até hoje não sei bem, e acho

que não devo saber, porque penso que os kaingang talvez acham que eu não deva saber) assim.

Agora, a anos vivendo entre os kaingang, casado com Tereza, pai de crianças kaingang, Claudio é

um kaingang. Me diz que “- [...] o alcance das coisas está na honestidade. As coisa vem se tu é

honesto.  Se as pessoas querem que as coisas estejam ali no dia certo tem que ter  honestidade”

(Cláudio,  protagonista  político,  comunidade kaingang Lomba do Pinheiro,  relato  em localidade

Viamão, RS-040, wãre de verão, quinta-feira, meados de janeiro de 2014).

Menciono a Cláudio questões relativas a política, e o lugar social que ele ocupa na Aldeia,

uma vez que este foi, como mencionado um dia, um fog, mas hoje, é um kaingang, que vive há

muito tempo entre os kaingang. Quanto ao lugar social que ocupa hoje entre os kaingang da Aldeia,

um  posto  político  no  conselho,  uma  posição  inserido  na  rede  de  conselheiros  e  lideranças

relacionadas aos poderes políticos e as famílias que os exercem na comunidade, Cláudio me diz “-

eu acho que consegui foi por causa da honestidade [...]  o único cara que fica entre médio [em
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relação a ficar no meio, no entremeio dos grupos das famílias extensas, ou no meio dos kaingang de

outra forma por não ser um kaingang de nascença, {mesmo que tenha raízes indígenas} é eu, eu sou

a pessoa que fica no meio deles, não sou índio mas falo {idioma kaingang}, sou o cara que fica no

meio dos  fog  e dos outros [...] tá pra dez anos já, não é assim pra derrubar o cara...  dez anos”

(Cláudio,  protagonista  político,  comunidade kaingang Lomba do Pinheiro,  relato  em localidade

Viamão, RS-040,  wãre de verão,  quinta-feira,  meados de janeiro de 2014) (texto entre {} grifo

meu).

O relato de Claudio é decisivo na percepção da afinidade como também um atributo de

aliança e parentela entre os kaingang. A alterificação parental te amansa, te domestifica, te torna um

deles.  Uma relação social  baseada em parentescos e afinidades que aglutinam parentes e  afins,

mesmo estes  sendo encontrados também em outros coletivos não kaingang,  ou mesmo não tão

indígenas. Uma guerra no espaço, no sentido da disputa de corpos no espaço, corpos que se tornam

territórios da identidade da etnia. Assimilacionismo, pertença para além de uma racialização, ao

contrário do que muito ocorre entre os não indígenas, que preconceituam muito mais os índios ainda

hoje, que os índios preconceituam os brancos ou os negros. Os indígenas não preconceituam os

brancos que não os preconceituam e não os evitam, ainda mais se, por algum motivo, estes também

se identificam em algumas caracterísitcas de vida e pensamento com os “índios”. A pertença étnica

prevalece e mesmo avança para além das fronteiras coloniais. Os kaingang também possuem certos

poderes, saberes e fazeres englobantes.

Levamos os pertences da família de Tereza e Claudio, assim, naquele dia de janeiro, de volta

à Aldeia da Lomba do Pinheiro com meu veículo. Antropologia no automóvel (SOUZA, 1995).

Claudio, por isso, me presenteia com arroz orgânico do assentamento dos sem-terra, produtos da

“reforma agrária”, com batatas “inglesas” (que também, de fato, é da América, mas ganhou este

nome porque há muito tempo,  na história,  uma certa  Rainha inglesa gostou muito delas),  com

cebolas, com linguiças42. É uma desfeita recusar presentes dos indígenas, os kaingang sempre me

dizem isso. Se me recordo, Claudio fez questão de me pagar o combustível que utilizamos naquele

dia. As poucas formações “naturais” da localidade do acampamento ainda presentes ainda rendem o

sustento da família de Claudio no verão e presentes para seus amigos. A família de Claudio e Teresa

não “sobrevivem”, ou “subsistem”, mas se mantém, se sustentam. Os kaingang são sustentáveis,

mantendo-se em conseguir manter os costumeiros hábitos sustentáveis que presencio, sustentáveis,

mas como querem os desenvolvimentistas não são “produtivos”, aos olhos destes. Balaios, cestas,

42 Tipo comum na região de embutido cárneo.

130



arranjos  de  flores,  outras  cestarias.  Alguns  dos  fog que  passam  na  estrada  gostam  ainda  do

artesanato indígena.   

2.4.3 A volta de Claudio e Tereza à Aldeia, enquanto ida de Seu Jair, esposa e família extensa
rumo  ao  wãre de  verão  em  Viamão:  antropologia  para  além  da  academia  enquanto
aproximação e afinidade

Passo pelo caminho no interior da área kaingang da Lomba do Pinheiro, pela frente da casa

da família de Seu Jair (Imagem 17), outra parentela que há muitos anos, muito mais que Claudio e

Teresa,  acampam na  RS-040  em Viamão.  Seu  Jair  possui  também parentes  e  afins  na  Aldeia

Guarani  e  Kaingang  da  Estiva,  também às  margens  da  RS-040,  mais  para  próximo do litoral.

Explico a Seu Jair, que se encontra em frente  a sua casa junto à parentes,  que estou vindo de

Viamão pois trago os pertences de Claudio e Teresa. Seu Jair me exclama que não pode ir acampar

lá este ano, pois o “vizinho bom”, um fog que lhes dava acesso a água potável, não está mais lá e,

assim, não teriam como ir, pois as fontes de água limpa estariam muito longe da área tradicional de

presença destes em wãre. Exclamo para estes, que se por causa disso não vão mesmo acampar, que

“-  [...]  contem comigo  então  [...]”,  porque levaria  água  à  eles  no  acampamento.  Ficam muito

contentes disso. Começam a se organizar para irem para seu tradicional  wãre de verão. Então a

aleatoriedade nos une,  e podemos com o auxílio das coincidências transcendentais dos fatos do

cosmos, manter uma prática ancestral, o acampar, o circular, a ambulância do grupo familiar de Seu

Jair e esposa. Estar aberto a informalidade e a aventura de relacionar-se é também alterificar-se.

Faltou explicar que tenho uma já antiga Ford Pampa43, o que parece que muitas vezes aproxima eu e

os kaingang circulantes, mais até mesmo que a antropologia precoce que ainda tenho que tentar

entre estes.

Foi a partir do costume de Seu Jair e sua familia de acampar as margens da rodovia RS 040,

num  local  específico  já  usual,  um pequeno  bosque  de  pinus  e  remanescência  de  mata  nativa

(Imagem 18) que famílias mais novas, como a de Teresa e Claudio, passaram a também a acampar

nos bosques e matas desta estrada. A motivação de fins de manutenção de modo de vida acompanha

o movimento de circulação, uma vez que a família efetiva costumeiro hábito de cestaria com as

fibras vegetais e as comerciam com os fog que passam por ali (Imagens 19 e 20).

43 Uma camioneta de pequeno porte, oriunda de um projeto de veículo leve, de sedã dos anos 70 e 80 do
século passado, o Ford Corcel.
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2.4.4 Etnografia em wãre. Fevereiro de 2014. Acampamento de verão da família de Seu Jair

Numa das tardes em que fui levar e trazer bombonas e garrafas vazias e cheias de água para

os  kaingang  nos  acampamentos  às  margens  da  RS-040,  tive  o  prazer  de  sentar  junto  a  Seu

Valdomiro Karaí, um senhor já muito velho. Ele é pai de Seu Jair, e veio do interior, de muito

longe, mais uma vez, estar com os seus parentes nesta localidade junto ao fogo (Imagem 21). Seu

Valdomiro já não enxerga bem. Seu Valdomiro Karaí é um guarani de experiência de vida. A família

de  Seu  Jair  é  de  ascendência  kaingang  e  guarani.  Por  muito  tempo  já  os  kaingang  e  guarani

convivem nos “setores” dos aldeamentos indígenas do norte do Estado do Rio Grande do Sul. Seu

Jair é um dos kaingang que conheço a certa data na localidade de Porto Alegre. Seu Valdomiro

Karaí, é um guarani que vive entre famílias guarani e kaingang, que criou tanto crianças guarani

quanto kaingang ao longo da vida, e agora ainda cria um menino de cerca de sete anos de idade, de

uma menina da Aldeia onde morava que não podia criá-lo (Imagem 22).

Valdomiro Karaí: E esse canto aqui? Esse acampamento dos índios?
Jota: O seu Jair acampa aqui a 15 ano...
O seu Jair sabe mais que eu...
Valdomiro Karaí: Essa terrinha, esse cantinho, como é que ficou?
[...]
Seu  Jair:  Primeiro  cacique  que  faleceu,  Juarez,  o  primeiro  prefeito  de
Viamão, que é o Ridi, colocou aqui, o Juarez...
Só que isso aqui tava em vista, mandaram documento pra Brasília, quem fez
isso foi o Maurício...
Valdomiro  Karaí:  Porque  aqui  nasceu  duas  criancinhas,  já,  né,  duas
criancinhas...
Jota: Karaí é uma palavra guarani? 
Valdomiro Karaí: É tudo nóis, guarani aqui... é tudo de mim aqui...
Valdomiro Karaí:  Era pra nóis ter alguém morando aqui,  mas a gente se
recuou um pouco.
É bom que nós temo alguém que trabalha com os índio assim, {refere-se a
minha pessoa}
assim, a pessoa que trabalha assim com os índios guarani, kaingang, é bem
agradável, é bem recebida em qualquer lugar... 
Eu tenho esse branquinho aqui [refere-se a uma das crianças que ali está] a
mãe dele ganhou ele com treze ano, dai ele vivia só no hospital, não tinha
condição de fazer o registro, daí assim fizero de acordo com a outra índia
pra poder internar ele daí até agora ele não temo registro daí esses dias eu
falei com o Zico {guarani,  morador da Aldeia Estiva, ali  próximo} e ele
disse  “não vô,  agarremo e fizemo” só que tem que ter  outra pessoa pra
agarrar isso... eu tô com vontade de registrar ele no meu nome ele que me
cuida ele que agora tão perseguindo o registro pra ele poder viajar daí na
aula  já  tão cobrando o registro...  aqui  nas  águas  diz  que é  fácil  fazer  o
registro... O senhor não agarra isso pra fazer junto? {Me pede para ajudar
nas questões do registro do menino que cria, como as questões das terras
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que sempre me pedem auxílio e tarefas}.
Quando ele completou um ano e meio...
Ela deixou ele pra vó dele e o pai ajudou a cuidar.
É, esse canto... tinha que falar com a prefeitura e com a FUNAI {refere-se
ao local onde encontra-se o acampamento, de uso tradicional das das etnias
da família e afins na localidade.
Jota: O senhor morou em lugar diferente, campeou muito?
Nasci em Mangueirinha, Santa Catarina, mas criei os filho tudo em Guarita.
Seu Jair: De Mangueirinha ele saiu com doze ano, ai veio pra Nonoai depois
ele veio pro Guarita,  casou no Guarita com 22 ano.  Ele foi  cacique dos
guarani, 25 ano de cacique. Viajava muito pra Brasilia atrás dos projeto.
Valdomiro Karaí:  Eu trabaiei  oito ano no conselho em 2005 eu parei  de
trabaiar.
Alemão,  filho  adotivo  de  Seu  Karaí,  chora.  Seu  Karaí  não  deixa  ele
atravessar  a  estrada  para  tomar  banho com os  outros  porque  está  muito
quente. Ele chora com os braços na cabeça olhando a estrada com raiva. A
estrada corta o espaço dele. Ele não pode mesmo atravessar a estrada. Ele
não desobedece. A estrada é respeitada por ele.
Seu Jair: A mais ou menos vinte ano que é reconhecido {o acampamento em
que estamos}.
Esse  lugarzinho  de  acampamento,  é  desde,  dexa  eu  ver,  desde  Mil
novescento...  92...  90  e...  deixa  eu  vê...  Mil  novescento...  93...  1993  os
guarani acampados aqui já.
Valdomiro  Karaí:  Tem  setores  da  Guarita,  aldeia  dos  índios,  fora,  dos
guarani tem quinze aldeia, setores...
Seu Jair: Setores... se-tor...
Daí  tem desde os  guarani...  daí  da  16...  {explica-me as  distribuições  de
“setores” do aldeamento Guarita, reminiscência do processo de civilização
perpretado pelo SPILTN e FUNAI/MJ}.
Seu Jair: Como era trabaia la? Os chefes? {Seu Jair “canta” para mim essa
para Seu Valdomiro Karaí}. 
Valdomiro Karaí: A curtura? Era pranta... algum trabaiava com a curtura de
pranta, mas muito ainda saiam de vender artesanato, a cultura de artesanato.
Isso já existia de muitos anos já... isso já existia de muitos anos.
Seu Jair: Como era lá, tinha posto, tinha branco, tinha fog lá? 
Valdomiro Karaí: Era assim, dominavo os índios, não era Funai era CPI -
{SPI} daí  depois  que entrou a  FUNAI,  trocaram o nome só,  os  mesmo
trabaiava...
Eu muito algum lugar eu, eu, algum lugar, alguma área dum, aí se recrama
que,  que  a  FUNAI  não  tá  ajudando  os  índios,  que  não  vale  a  pena  a
demarcação da terra - só que, eu trabaiei de sessenta a setenta [1960-1970] -
a FUNAI cansou de ajudar os índios, porque a FUNAI cansou? Porque a
FUNAI dava as coisa pros índios os índios não segurava, não dava interesse
de segurar, então não tem mais  como a FUNAI ajudar os índios.  Trazia
semente,  trator,  colheitadeira,  agora,  não  tem  nada  mais,  porque  não
conseguimo, nois conseguimo pra área da Guarita até olaria pra dentro da
área, pra fazer tijolo, mas só que os índios não soube aproveitar, agarraram a
vender, conseguimo dois caçamba {caminhões carregadores de terra, areia,
etc.}, duas pra fazê barro fazê tijolo, os índios da Guarita podia não ter mais
projeto lá porque tinha como tá vendendo tijolo pra cidade agora. Mas os
índios agarraro e venderam tudo...
Seu Jair: Tinha muito mato lá ainda seu Valdomiro quando o senhor chegou?
Seu Jair “canta” mais essa...
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Valdomiro Karaí: Tem tem. 
Seu Jair: Tem ou tinha? 
Valdomiro Karaí: Tinha, mas tem, ainda tem, o que era mato ainda tem...
Mas as lavoura tão avançando, mas só onde não era mato...
Jota: Mato velho ainda tem alguma coisa?
Tem, tem bastante mato.
Jota: Naquele tempo tinha caça alguma coisa? 
Valdomiro Karaí: Tem
Jota: O que caçava mais?
Valdomiro Karaí: Olha, tinha muito porco do mato, sabe o que é porco do
mato né?
Jota: Sei sei, nunca comi mas queria comer um dia...
Valdomiro Karaí: Tinha veado, e cateto solto...
Ainda tem alguma coisa, porque ninguém mais caça muito lá... Tem alguns
índio só que ainda caço.
Jota: O senhor esta ouvindo falar no problema das demarcações de terras de
agora?
Eu acho que isso é, é importante a gente fazer um trabalho desse... [fala
daqui do local ainda, não me fiz entender no teor geral da pergunta]. 
Porque,  nós  índio  guarani,  nós  temos,  grande  uma  área  lá.  Só  que  não
adianta  nós  está  numa lá,  área  lá  grande  mas  sem recurso.  Só  que  não
adianta não ter recurso. Então a gente tem arrumar um lugarzinho, mesmo
que seja pequeninho, pra ficar perto das pessoas pra ter recurso.
Então você mora aqui? Agarrou algum trabaio por aqui? 
{Expliquei de novo sobre a Universidade, e as colaborações para as políticas
indígenas, e a colaboração pela “FUNAI}.
Então você mora com sua mãe aqui? [Havia me indagado sobre meus pais,
mencionei que meu pai não morava na cidade...].
[…] 
Escute e se é o causo de a gente, a gente, você, que carro que tu tem? Que
carro que tu tem?
E se o caso da gente precisa... porque o causo, porque eu mora lá na Guarita
né... só o caso de esperar os meu fio {filhos} pega serviço, se emprega daí,
de repente, mas não é certo, eu to só falando, aqui, pra nós ficar de valdi
aqui... se é o causo de fazer um acampamento, ou de vim, a gente consegue
algum transporte, algum veículo...
Porque lá eu sou bem visto em qualquer mercado,  daí  eu tenho tudo de
mobília, qualquer mobília nova...
Seu Jair: Aqui pai, se você tem a ficha limpa você parcela aqui tudo nas loja
daqui e compra tudo aqui...
{o  tempo,  o  dinheiro,  o  uso,  sempre  ter  o  mesmo,  não  acumular,
economicismo diferente}.
Valdomiro Karaí: Sempre adorei esse lugar viu? Sempre adorei...
Mas eu vim pra ir no médico
Seu Jair: ele tem que fazer a ecografia e botar remédio nos olhos pra depois
fazer a cirurgia...
Jota: Naquele tempo o setor dos guarani já era separado dos kaingang?
Já, já, era separado já...
Jota: O que era o panelão?
Valdomiro  Karaí:  Panelão  era  uma  turma,  turma,  que  trabalhar  naquela
época, era de graça, trabalhava pro posto [posto indígena – SPI/LTN], era
sofrido comia mal, vivia mal. Naquela época era sofrido. 
Anos setenta... é... eu entrei na guarita foi em 1900, 900 e sessenta.. .quando
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eu entrei já tinha o tal de panelão já, já tinha o panelão... 
Seu Jair: Tu trabaiou com eles também pai?
Valdomiro Karaí: Ihhhh... ihhh trabaiei, de graça..
Seu Jair: pelo SPI, de graça...
Valdomiro Karaí: Daí foi, foi... terminado em 1982...
Seu Jair: Terminou quando vocês foram a primeira vez pra Brasília né?
Valdomiro Karaí: É.
Seu Jair: Aí vocês vieram com a orde e terminou...
Valdomiro Karaí:  Daí que terminou né...  terminou até o arrendamento de
terra, da FUNAI.
Trabaiavam na enxada, capinava, limpa mato. 
Jota: Trabaiavam que serviço?
Valdomiro Karaí: Na lavora, lavora, separa trigo, feijão, na época que não
tinha cavadeira, trigo, nós plantava trigo de enxada. 
[...]
Eu vou pra lá essa semana [Guarita], talvez de quinta, vou ali na Estiva, vou
ver se converso com, com o Zico sobre do... do piá aí... daí, eu queria que o
senhor desse uma mão...
Jota: Tá.
Seu Valdomiro Karaí: Sabe da onde é isso? Karai me pergunta manda ler
aqui de onde é... [Em sua bengala está escrito “Salto Yucumã”].
[...]
Dai nós vamo conversar, buscar Jair pra ligar pra você pra ir no cartório...
Seu Jair: Os dentes do Alemão estão afrouxando, tá com oito ano já. [O vô
força o dente do menino para um lado e para o outro.  Carros passam o
tempo todo na Rodovia a vinte metros a nossa frente]. 
Seu Valdomiro karaí: Mas tão contando, acho que é... cidade... ali, ali que
dize que é cidade, eu acho que é cidade, ou lugar, Charqueado... não ouviu
falar que ali tem uma terra pros índio?
Jota: Ah... eu sei [o Horto Florestal Kaingang Salto do Jacuí/RS, o problema
de  agosto  de  2013,  dos  impedimentos  e  ataques  contra  demarcações  de
terras indígenas e o problema das “reservas” versus demarcações]. Da onde
o senhor ouviu falar nisso?
Seu Valdomiro Karaí: Esses dia na estiva eu ouvi falar, o Zico e os outros...
Parece que é só ir lá e morar, ta pros índio já... daí em Farroupilha também
[há uma aldeia kaingang em Farroupilha/RS], tem uma terra lá...
Vai entra 15 casas lá?
Seu Valdomiro Karaí: Onde? Charqueada? Não, na que a gente falou antes?
Guaíba?  Isso?  [Seu  Karaí  confunde  os  nomes  de  áres  indígenas  mas
recorda-se que fala de Guaíba/RS, área de forte presença Guarani].
Seu Valdomiro Karaí: É. Vai entrar lá...
Jota: Eu não to sabendo ainda disso, eu sabia era que o Tarso entregou a
terra que era demarcação indígena para uma fábrica de caminhão da China...
[Passa um automóvel e buzina muito]. 
Seu Valdomiro Karaí:  Olha é o cacique [da Aldeia  Kaingang Lomba do
Pinheiro].
Jota: Samuel?
Seu Jair: Hỹ [“sim” em idioma kaingang].
Jota: Mas corre hein? Ele corre. Eu não corro muito. 
Seu Jair: Ele corre. Já tão indo pra praia... Pinhal...
Tava barato, tava duzentos real, barato, com fogão, geladeira, cama, tudo...
nós ia ir também... [menciona o preço do aluguel de uma casa na praia].
[Já vi uma das formas como os kaingang vão manter o nomadismo - com a
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sazonalidade do “veraneio” criado pelos civilizados a partir do aprendizado
com os hábitos indígenas].
Seu  Valdomiro  Karaí:  A  gente  poderia,  a  gente  um  poco,  poquinho
poquinho... Jair, uma duas hectaria, pra construir a casa né? [fala de novo de
legitimar a ocupação no espaço atual e tradicional onde nos encontramos].
Seu Jair: Ahãm.
[Seu Karaí abre os olhos que não enxergam mais. Exclama que tem uma
água  aqui  em baixo  desse  lado  da  estrada,  mas  tem que  “arrumar”  ela.
Pergunto se tem que pedir pra usar. “Não o dono dexa usar já”, mas tem que
abrir diz Seu Jair, “tem uma areia agora... é uma fonte”. 
Jota: Da pra beber tio Jair?
Seu Jair: Não, tem esgoto aqui do outro lado.
Jota: Os brancos sujam tudo...
Seu Jair: Sujam, sujam tudo [balançando a cabeça negativamente].
Seu Valdomiro Karaí: Nós agarrava água ali, só que desmontaram tudo, tá
tudo desmanchado ali [menciona a propriedade privada abandonada, já em
ruínas, à frente ao acampamento, do outro lado da estrada].
Jota: O dono foi embora e não vendeu?
Seu Jair: Não vendeu. 
Jota: Tem dinheiro [faço com os dedos o sinal].
Seu Jair: Tem. Bota [no relatório que pediu para mim fazer sobre a presença
deles neste acampamento, para fins de legalização] que aqui tem uma fonte
d´água muito boa, só cavar. De primeiro os guarani tiravam água boa dali...
Seu Valdomiro karaí: Eu tenho um fuquinha. O teu carro, faz uns quinhentos
quilômetros tranquilo?
Jota: Faz, faz.
Seu Valdomiro Karaí:  E quanto faz? [pergunta do consumo do carro em
quilometragem por litros de combustível].
Jota: Faz uns dez a doze...
Seu Valdomiro Karaí: Eu já agarrei do centro de Porto Alegre, até la, deu
485 quilometro, do centro de Porto Alegre... Não dá cinquenta litro pra ir lá
[Tenente Portela, sua aldeia principal de presença]. 
Seu Jair: da 48 litro, 50 litro.
[Para na cena agora um automóvel,  uma Palio  Weekend cinza,  desce um
homem branco, de bermuda  tectel, tênis, aperta mão de Kia, filho de Seu
Jair, já casado, com filhos, ao outro lado da rua, onde os kaingang montaram
uma banca de venda de chapéus do lado da estrada que vai para a praia, o
acampamento fica do lado da estrada. Pergunta algo a Kia e volta ao carro].
Jota: Deve ser roupa, digo a Seu Jair [os indígenas ganham seguidamente
doações de roupas usadas dos brancos].
Seu Jair: É. Desce ela e o cachorro {fala de uma senhora que desce do carro
com um cão poodle pequeno no colo. Risos}.
Jota: Seu Jair, como é que eles já tem essas roupas pra vocês, eles pensam
nos índios em casa?
{Seu jair  começa  a  rir...  começamos  a  rir...  achamos  estranho mesmo e
ficamos um tempo, parece, pensando naquilo}.
[…] 
Seu Jair: […] 96 ano, completou aqui em casa, aí fui lá e comprei um traje
pra ele... {fala da idade de Seu Valdomiro Karaí}.
Seu Valdomiro karaí: Quero um bem azul, ou um preto...
Seu Jair: Mas aquele que meu guri te deu, era que cor?
Seu Valdomiro Karaí: Era mesma desse aqui... {fala mostrando um traje que
mostra junto as outras roupas que estão em sua sacola de viagem} (Seu
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Valdomiro Karaí, wãre de verão, RS-040, fevereiro de 2014) (texto entre {}
grifo meu).

Seu Valdomiro está com noventa e seis anos e ainda se mantém na vida de  wãre junto a

família. Esse aspecto da vida em parentesco é uma característica da constituição dos wãre. Como

afirmou, muito dos trabalhos para a manutenção dos modos de vida sempre foram a prática do

artesanato, e percebe-se que esta se manteve ao longo da vida de seu Valdomiro e chegou aos seus

filhos e netos. Tanto no Morro Santana quanto nos wãre de verão em Viamão, se percebeu que os

modos de vida são transmitidos pelos tronco-velhos para as crianças, que desde cedo assimilam a

vida de ambulância. Veremos que em Caapi, e no Kaingang Goj não é diferente.

2.5 Caapi. Carazinho, cruzo, caravana, wãre, cidade, soja

Billie: Bom, já está gravando.
José: Seu Davi?
- É. A história que eu tenho, como nós se criamo. Nós viemo acampar aqui
em Carazinho parece  que  foi  em torno de,  ano de  1979 pra  1980.  Nós
acampemo ali  na frente  da rodoviária,  e  depois  nós  ficamos anos ali,  e
botaram nós lá  pra bairro Floresta.  De bairro Floresta eles mudaram o
nome lá pra esse que é, que é uma reserva aqui no Trevo da Bandeira né. E
ali que nós se coloquemo ali, ali naquele mato ali tem um ponto d'agua lá,
onde é que nós fizemos tudo né. Então uma coisa que sempre eu digo pra
comunidade indígena né, que o certo é que ia ajudar eles né, mas daí dizia
pra  eles  que  esperassem  como  vocês  chegassem  né,  pra  nós  contar  a
verdade né. Então os homens que colocaram nós aqui nessa área foi esses
home aqui da cidade que é do INCRA né, que trabalham no INCRA, agora é
aposentado né.  […] comunidade de Carazinho como o prefeito.  Naquela
época ele sabia de tudo. Porque nos colocaram lá, […] nós entre família
tudo, moremo lá nessa área. Que é uma reserva né, e daí nos completemo
um ano lá, plantemo milho, eles deram semente pra nós, milho, plantemo
batata doce, mandioca. Plantemo várias coisa ali, naquela terra, aí que eles
disseram  que  Carazinho  precisava  de  uma  aldeia.  Eles  disseram  “nós
precisamo de uma aldeia aqui pra...  porque Carazinho é uma cidade tão
importante que é o tronco dos […]” né. Então disse não, não tem problema,
nós vamo pra lá. Naquele tempo o pai era vivo,  aí nós fomo lá né. Daí
fiquemo […] prantemo bastante  as  coisa lá,  daí  depois...  tentemo trazer
mais nossos parente aí ninguém vinha, daí saímo de lá, só que é uma área
que foi escrito lá como que tradicional do Paulo, que sou um homem da lei.
Eles tem tudo documento, o que nós pedimo pra eles, tudo. Pedimo tudo em
cima dessa área,  sobre colégio,  sobre medicamento,  […] professor, tudo.
Eles  bateram  tudo.  Está  guardado!  Naquela  época  eles  disseram,  não,
vamos ajudar vocês tudo, vocês vão ter uma área aqui, pode convidar as
pessoa que quiserem, como parente de vocês, ou que não são. Mas naquela
época quem ia ser o chefe mesmo era um tal de Arnaldo, que era do INCRA.
Aí depois de colocar nós aí ele já tirou as madeiras pra fazer as casas. Dai
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despois ele diz, “depois eu vou mandar vocês... o FUNAI cuidar vocês, só
que daí eu vou colocar tudo vocês”. Eu achei interessante nós ficar ali, mas
num deu. Entra família, depois daí começou a sair, comecemo a abandonar.
Só que agora, depois de eu sair eu vortei, só que dai eu fiquei na cidade né,
daí quando nós vinha aqui, meus primo, meus parente vinha acampar aqui
sempre dizia pra eles né. Até veio o Adão, chegou aqui, daí expliquei pro
Adão que aqui tinha uma reserva, que eles podiam lidar né. Eu sempre digo
pra eles né,  eles sabem, meu primo sabe,  eu não, eu sei sobre […] Que
vocês se unem, vocês, eu ajudo vocês, eu dizia pra ele sempre né. Onde que
eu  conheci  sobre  essa  história  eu  ajudo  vocês.  Que  uma  coisa  é  tão
importante para nós né, que somo indígena, pra não tá sofrendo como tão
sofrendo aí né, acampado perto da BR qui. Que existe uma reserva indígena
que nós sofremo do lado da BR. Só que daí nós não incomodemo ninguém
né, como... o Adão é o cacique, ele não vai lá incomodar o prefeito, não vai
lá da em cima da FUNAI, nada né, somo quieto. Mas na hora certa eles
estão esperando só né, sofremo mas esperamo. Então daí sempre o... hoje
mesmo quando eles foram lá em casa falei pra eles né, tem muitos que a
gente conhece, que nós fomos morar em cima. Até eles colocaram placa
grande na entrada ali pra nós, tudo. E esse prefeito já é morto né […] ele é
morto, nós já falemo do genro dele também que foi prefeito, só que daí ele já
caiu fora né, então estamos lutando né. Lutando. Veio tudo né, e nós temo
tudo parente, tem primo, cunhado, tem criança, bastante criança e falta de
professor né, falta de colégio, porque os pequeno não vão lá né no meio dos
branco lá pra estudar. Uma coisa tão de pressa que eles queria era uma que
nós arrumasse uma reserva né. Pra colocar tudo isso em prática né, sobre
colégio, sobre saúde. Então sempre a mãe está lá, a mãe pela idade que ela
tem já... quantos ano ela tem, está com noventa (90) ano né […] está quase
noventa ano. Então uma coisa, a única coisa que posso dizer pra vocês é
isso. Eu estava falando com Adão, que se eles querem um que comprova
como nós morava aí em cima tem bastante gente que...  que querem né...
falar a verdade.
[…] 
- É, Cipriano.
- Quantos anos o senhor está seu Davi?
- To com quarenta e oito (48).
- O senhor disse na rodoviária era do lado de cá ou do lado de lá?
- Era pro lado de lá.
- Lado de lá, na frente?
- É, na frente do […] ali, do outro lado.
- Ali onde tem menos pinheiro?
- É.
-  E  ali  daquele  lado  da  rodoviária  que  é  um  mato  descontido  ali.  Ali
antigamente não tinha nada?
- Não ali tinha.
- Era uma casa?
-  Não,  ali  não  tinha  casa.  Quando  nós  viemo  ali.  Aquela  quando  nós
entremo ali não tinha aquela vila ali... não tinha nem mercado ali. Do lado
onde tem aquele […] aquele restaurante, não existia ali. Aquela casa não
existia ali.
- Não sei onde é que é o restaurante.
- Bem ali no pinheiro alto.
- Ah tem um pinheiro com um muro... era ali que vocês acampavam?
- É. Daí na frente e atrás ali também.
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- Ah tá.
- Tinha uns quantos acampado ali.
- E onde tem ali a... onde tem ali aquele mato que é bem fechado, do lado de
cá da rodoviária, o que é ali? É um ginásio?
- Ali é o […].
- Já era um ginásio ali?
- Naquela época já era ginásio.
- É ali onde tem menos pinheiro, do lado de cá do jornal Correio do Povo
né?
- É, não existia nada ali, nem casa.
- Sim. E essa reserva? Aí depois o senhor vai pro Floresta né?
- Aí depois nós saímo daí a mãe foi morar em Palmeira, dai lá que o pai
faleceu daí. Aí saiu e foi pra lá e faleceu daí.
- Aí depois voltaram?
- Daí voltemo […]
- Aí já foram pro bairro floresta.
- Ai nós fomo pro bairro Floresta daí.
- Aí depois o senhor foi pra essa reserva?
- Aqui?
- É.
[…]
- Aí depois dessas andanças o senhor ficou por aqui?
- É, agora estou por aqui.
- Arrumou um trabalho?
- É, arrumei um trabalho, daí eu...
- E o pessoal ainda trabalha artesanato?
- Aqui trabalha tudo com artesanato.
- A sua família também?
- Também.
- Ali é seus parente que vieram também então? Sua mãe...
- É, tem minha mãe, a tia né.
- A sua mãe e sua tia.
- É.
- Eu sei que é difícil, ainda mais […] será que a gente consegue dar uma 
proseada?
- Eu vou chamar ela.
[…] 
(Conversa com Seu Davi Cipriano, kaingang, Caapi, setembro de 2010).

Idas, voltas, mudanças, retornos. “Trabalhar com artesanato”. Acompanhar as cidades dos

fog crescendo.  Seu  Davi,  entrevistado  no  acampamento  kaingang  na  localidade  de  Carazinho,

encontra-se a cerca de quarenta anos, junto à família, presentes nesta localidade.

Hoje  o  acampamento  de  estrada  da  comunidade  kaingang  em  Carazinho  -  local  de

“caravanas”  segundo  seu  João  dos  Santos  (ancião  kaingang,  Planalto,  Seção  Bananeiras,  T. I.

Nonoai/RS, 2011), onde moram mais parentes e afins de Seu Davi, é um acampamento à beira da

rodovia, à beira da cidade de Carazinho, encontra-se num limbo no que podemos denominar “entre

empreendimentos”,  vivendo  desde  seu  início  enquanto  local  de  presença  cotidiana  kaingang

139



também no “entre liminares de reintegração de posse”. Desde seu início enquanto wãre de estrada e

acampamento-aldeia, o lugar de presença constante da etnia kaingang em Carazinho desde idos de

2006,  como  os  outros  lugares  de  acampamentos  e  presença  kaingang  na  localidade  do  arroio

Carazinho, é circundado por monoculturas de soja, empreendimentos industriais dos fog, a cidade

de Carazinho e as auto-estradas que cruzam a localidade.

O acampamento de estrada tornou-se ao longo do tempo uma espécie já de auto-aldeamento

kaingang ainda não demarcado. As atuais famílias em Carazinho seguem a partir de articulações

iniciadas no passado por outras famílias já presentes na localidade em outros momentos o processo

de reivindicação de uma área na localidade do arroio Carazinho enquanto terra indígena demarcada.

Pelos relatos dos kaingang interlocutores que mencionam informações sobre a localidade

Carazinho, para os grupos da etnia relacionados a esta, o local sempre foi um “cruzo” de caminhos,

um local de passagem de “caravanas”. Assim, pode-se depreender que o arroio no passado, foi um

local  de  passagem,  um  estabelecimento  de  um  entre-caminhos  no  caminho,  o  que  os  fog

antigamente chamavam “passo”. 

Passagem para onde? Passagem por o quê? Há um marco interdito nessa “passagem”, nesse

“caminho”.  Então  as  outras  localidades  de  presença  mais  cotidiana  de  constituição  de

acampamentos  da etnia  nos tempos passados,  referência  para os  relatos,  eram menos locais de

passagem que Carazinho?

Os  acampamentos,  deslocamentos,  aldeamentos,  rotas,  espacialidades  e  territorialidades,

enfim,  correspondem a  determinações  geopolíticas  entre  os  grupos  da  etnia  que,  por  sua  vez,

constituem-se a partir de determinações cosmopolíticas.

Imaginei, de tanto olhar, riscar, desenhar, comparar e pensar em e sobre mapas, percepões e

esquemas de ambiências e trajetórias da e para pensar nestas para a etnia, que os regimes territoriais

kaingang, após um longo período - o século passado inteiro praticamente - estão progressivamente

se (re)constituindo. Este processo ocorre por sobre os já ancestrais territórios da etnia.

Ao  contrário  do  que  muitos  dos  fog pensam  quanto  aos  processos  de  constituição  de

acampamentos de estrada - que não são necessariamente “de” estrada, mas acabam os kaingang

encontrando  espaço  para  seus  acampamentos,  na  maioria  das  vezes,  nas  beiras  destas  -  que

decorrem em aldeamentos  da parte  dos próprios indígenas e posteriormente,  contiguamente,  ou

concomitantemente, processos de reivindicação de demarcação enquanto territorialidade ancestral

da  etnia,  “terra  tradicional”,  estas  reivindicações  não  são  parte  de  novos  processos  apenas

manejados pelas pessoas que ali se encontram, ou tampouco refletem apenas a falta de espaço nas
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áreas já demarcadas onde muitos dos kaingang reivindicantes dos atuais processos já moraram, ou

mesmo, também moram. Como outras reivindicações, Carazinho, enquanto uma reivindicação da

etnia por demarcação de uma terra indígena na localidade, advém de um histórico de ocupação da

etnia, de presença de famílias kaingang na localidade e de um passado vivo nas práticas a partir das

memórias  pessoais  e  coletivas  dos  grupos da  etnia.  Enfim,  há uma agência kaingang ancestral

configurada  a  partir  desses  processos  de  espacialidades  que  acarretam  processos  políticos  de

retomada territorial.

A questão talvez não seja como os fog a veêm normalmente, ou como interpretam os fatos

entre os indígenas, sem alteridade mínima, claro. Pode ser que um “desentendimento” entre pessoas

ou famílias da etnia, narrado como um fato que demarca um evento, um momento marcante, como

“a volta” (OLIVEIRA (org.), 2004) de uma família extensa para uma localidade ancestral decorre

não de um “desentendimento” entre “facções” de uma “tribo”, ou de uma “aldeia”, mas que talvez

nunca  houve  um  “entendimento”  harmonizante,  organizador  e  ordenador  do  cotidiano.  Talvez

sempre há “desentendimentos” estruturais e sistêmicos relacionais sociais em grupos que foram, a

quatro,  cinco  gerações  atrás,  constritos  espacial  e  territorialmente  em zonas  redutoras  de  suas

orgânicas  espacialidades.  Nestes  macroterritórios  ancestrais  demarcadamente  geridos,  tal  qual  a

distribuição  dos  grupos  da  etnia  sobre  estes,  viviam seu  próprio  modo  de  vida.  Redução.  Os

kaingang foram “reduzidos” forçosamente, “em” Guarita, “em” Nonoai. Algumas famílias talvez

“eram” de Nonoai. As outras foram “reduzidas” ali. Seja a cento e cinquenta anos atrás, os kaingang

vivem um mundo indígena entre parentes e afins a partir disto. Todos são parentes de um tronco

familiar que havia no lajeado tal, no rio tal, no morro tal, na nascente tal, muitos quilômetros às

vezes do local desta “redução”. 

Os antigos critérios pré-Constitucionais de 1988 para os territórios indígenas eram muito

diferentes dos atuais, não servem de parâmetro para a discussão quanto as reivindicações atuais. As

antigas  demarcações  são  herdeiras  do  positivismo,  não  refletem,  nem  para  aquele  tempo,

provavelmente,  as  necessidades  dos  kaingang  enquanto  povo  indígena  formado  por  grupos

cosmopolíticos em uma rede de parentes e afins, aliados ou muitas vezes nem tanto. Atualmente os

critérios baseiam-se também em princípios antropológicos. Em relação as antigas terras indígenas

reconhecidas e protegidas pela ação do Estado em sua função de resguardar os direitos indígenas

nos aponta Oliveira Filho:

“As iniciativas anteriormente colocadas pelo SPI pretendiam justificar-se por
argumentos  exclusivamente  humanitários,  indicando  a  necessidade  de
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oferecer assistência e proteção aos índios e de evitar a destruição física deles.
Usualmente tais áreas eram de dimensões bem mais modestas do que as que
foram objetivo  de  ação  demarcatória  pela  FUNAI  na  década  de  70  (ver
Oliveira, 1988).” (OLIVEIRA FILHO, 1999, p.109).

Pensando em termos de espacialidade indígena, assim como para Santilli (2011) em estudos

quanto às problemáticas da demarcação da “Terra Indígena Raposa Serra do Sol”, percebendo esta

questão entre os kaingang interlocutores, também constatou-se que as demarcações dos territórios

de redução destes no passado, bem como o atual processo de demarcação, e as terras indígenas

atualmente existentes para estes, “[...] representou o efeito perverso, ao nível do reconhecimento

oficial da terra [...]” de uma noção própria dos indígenas em relação a uma percepção “[...] aberta,

ilimitada, do espaço [...]” (2011, p.50). Conforme ainda palavras do autor, mas pensando também

nestas para aqui pensar as demarcações de terras indígenas para os kaingang no Rio Grande do Sul,

estas também, em relação às perspectivas indígenas de utilização e ocupação do espaço, como para

os indígenas na Raposa Serra do Sol resultaram em “confinamento territorial” (SANTILLI, 2011,

p.50).

Os sistemas sociais  não são como os pensamos. Não são como nós queremos. Não são

arranjos harmônicos. São fractalidades do caos dos elementos dispostos no tempo-espaço, sejam

eles físicos, imagéticos ou como ousarmos pensar nestes. Os regimes sociais dispostos aos kaingang

a partir dos dispositivos civilizatórios, como os aldeamentos, são esquemas artificiais estrangeiros

aos quais os kaingang tiveram que lidar através do tempo a partir das receptividades destes pelos

ancestrais modos de operacionalidade destes a partir dos dispositivos da própria etnia:

“[...]  as  territorialidades  e  temporalidades  foram  sendo  redefinidas  na
constituição do sistema-mundo moderno-colonial e tinham como finalidade
impor às sociedades indígenas modos de ser e fazer humanamente a partir de
uma realidade eurocêntrica.” (MOTA, 2012, p.272).

E o tempo das “porteira fechada”, como queria o SPILTN a seu tempo, nunca funcionou

totalmente. Há muitas localidades ainda não legitimadas indígenas, propositadamente por conta das

fronteiras de expansão dos não-indígenas, que continuaram servindo aos kaingang que mantinham

suas circulações e perambulações por entre os espaços. Esse ritmo fez com que os kaingang ainda

tivessem uma rede de ocupação e presença espacial na forma de acampamentos não legitimados

mesmo durante este descrito período das “portera fechada para os índio” (João Padilha, kaingang,

Morro Santana, 2013). Este é o caso da localidade de Caapi.

Então  quando  um grupo  está  fortalecido  o  suficiente  para  aglutinar  as  forças  sociais  e
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constituir-se  enquanto grupo cosmopolítico organizado politicamente,  este  grupo já  está  grande

demais para ficar na terra de outros parentes, ou em terras de onde não são, onde sabem mesmo que

não tem as mesmas conexões que os dali. Aí a panela de pressão explode. Não há mais alternativa, é

preciso sair, é o momento de sair. Não é o “estouro” da pressão o problema. O problema é a “panela

de pressão” enquanto evento social propiciado pelos fog. Gerações e gerações kaingang surgirão e

estes saberão que “não são dali”, mas que “são de lá”. Saberão que seus regimes sócio-espaciais são

regidos pelas pressões da vida dos fog no seu entorno, saberão que sua vida gira em torno de sua

família ter perdido uma morada que tinha ancestralmente em tal local que hoje é tomado pelos fog. 

A história e a  atualidade kaingang fazem parte de um mesmo arranjo onde “retomada”,

“acampamento”, “se aldear”, “transferência”, são rotinas impostas pelos regimes  estatais herdados

do  período  das  frentes  de  expansão  sobre  suas  territorialidades  e  constituição  dos  primeiros

aldeamentos. Está na ordem do dia ouvir sobre esse tipo de evento se você está no mundo dos

kaingang,  circulando  em suas  áreas.  O regime  colonializador  ainda  está  vigente  e  a  frente  de

expansão não acabou, e ainda temos olhares ainda não tão alterizadores advindos de acadêmicos da

região da frente de expansão sobre o território kaingang no Norte do Estado. Este trecho advém de

estudos na Universidade de Passo Fundo (UPF), mantida com recursos e para a população surgente

a partir da expansão da fronteira agrícola e urbanização a partir da ocupação branca do território

kaingang:

“A origem do grupo indígena que reivindica uma nova área possui  uma
característica típica dos demais acampamentos na região norte do estado, ou
seja,  conflitos  internos  nas  atuais  áreas  de  terras  indígenas  promovem a
segregação  de  parcela  da  população  que  vê  no  acampamento  e  no
movimento por novas terras a possibilidade de constituição de uma nova
área indígena.” (KUJAWA, in KUJAWA e TEDESCO orgs., 2013, p.102).

Citações  como  esta  podem  muitas  vezes,  mesmo  nas  melhores  intenções,  acabar  por

endossar ideologias, discursos e reportagens difamatórias e deturpadoras dos múltiplos sentidos nos

processos  de  litígios  de  terras  propriciados  pela  agência  do  Estado  e  das  corporações  e  dos

interesses  pessoais  corporativistas  oligárquicos,  e  hoje  capitalistas,  e  seus  discursos  inflamados

anti-indígenas44.  Essa  citação  mostra  a  unilateralidade  do  não estranhamento,  e  não  ajuda  nem

colonos nem indígenas em impasses territoriais.

44 Discursos de pessoas como Ana Amélia Lemos e Lasier Martins, âncoras de telejornais agenciados com os interesses
nas terras para o agronegócio e nas manutenções dos elitismos piramidais, e hoje, de uma hora para outra, políticos.
Claro, marionetes políticas dos jogos de poder.
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Ainda sobre “[...] constituição de uma nova área indígena”. Em termos estatais, sim. Mas em

termos territoriais, não. Beber na fonte do nativo é um risco alto. Os fog sempre dirão que é uma

“reivindicação nova”, que “não tem fundamento”, que “sua ocupação remonta ao início do século

passado”. Uma área em retomada, que foi perdida, deixou de ser “área indígena” em níveis estatais

jurídicos  formais.  A questão  é  o  quanto  a  área  não  deixou,  efetivamente,  de  ser  indígena,  o

pertecimento  à  área  que  parece  que  é  o  mais  legítimo  entre  os  pontos  de  vista  dos  kaingang

interlocutores quanto à questão.

Não podemos beber na fonte nativa unilateral, de um ponto apenas da fronteira étnica, e

anunciar também como dado técnico de campo, ou como fato, e perceber toda uma situação macro

histórica enquanto “[...] movimento por novas terras [...]”. Essas frases e expressões, para o nativos,

são umas das formas usuais de se encarar - de fora - a questão da territorialidade dos outros. As

terras não são novas. São ancestrais. As áreas indígenas recentemente demarcadas, do ponto de vista

da União, e da Constituição vigente, serão novas, mas do ponto de vista antropológico, as áreas são,

no caso kaingang, em território ancestral da etnia. Os kaingang sabem de suas territorialidades e

estão em retomada de antigas terras, e que por muito tempo, nos últimos cem anos, possuíram

principalmente  ocupações  presenciais  da  etnia  na  forma  dos  acampamentos,  dados  o  caráter

autônomo destes wãre em relação a negação de suas existências pelo Estado, que aplicava a redução

como padrão forçado de ocupação indígena pró-civilizatória.

Quanto  ao  “movimento”.  O  movimento  não  é  por  “novas  terras”,  o  movimento  que

acontece, e solidifica-se, é a eclosão de um grupo cosmopolítico, um momento convencional de

todos grupos parentais e afins enquanto vão tornando-se famílias extensas. Um movimento é um

grupo. O grupo é uma comunidade etnopoliticamente organizada. 

Quanto à noção de comunidade entre os kaingang, utiliza-se o sentido apontado por Santilli

(2011) em relação a esta noção entre os indígenas em Raposa Serra do Sol, pois percebeu-se nos

estudos de campo que as práticas sociais coletivas kaingang possuem sentidos similares:

“A  noção  de  “comunidade”  entre  os  Makuxi,  como  em  outras
sociedades  guianenses,  não  se  baseia  no  modelo  radcliffe-browniano  da
propriedade coletiva sobre um território, mas antes na construção cotidiana
de relações de reciprocidade entre indivíduos [...]. Os limites da comunidade
não  são  estabelecidos  por  um  estatuto  coletivo  impessoal,  mas  pela
associação complementar entre pessoas.”

A  questão  da  construção  de  reciprocidade  entre  pessoas  como  prerrogativa  para  a
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constituição da comunidade pode ser percebida também entre os grupos comunitários kaingang no

momento em que percebe-se estes enquanto formados por grupos de parentes e afins e, assim, os

kaingang também priorizam, ao constituir uma comunidade, relações de reciprocidade mínima entre

as pessoas, uma vez que se prioriza viver entre parentes.

Um grupo kaingang, uma comunidade kaingang, tem um território. “Os seus” vão com você

para “sua terra de origem”, para onde “estão os umbigo” do grupo. O movimento sim, de retomada,

se dá por conta da necessidade sim de território, mas do território ancestral do grupo, a retomada é

como a epopéia de todo grupo, ela não é necessariamente disputa por “mais terras”, ela é o mote do

empreendimento de se virar grupo cosmopolítico. Seria até mais simples se fosse apenas “mais

terra”, do que a territorialidade ancestral envolvida, uma vez que o governo em suas estratégias de

burlar os dispositivos constitucionais e as reivindicações dos povos indígenas, como vemos, oferece

parcelas de terra em quaisquer outras regiões em que este já detém domínio, em troca de efetivar

demarcações de terras bem mais visadas, como as do agronegócio.

E a “[...] segregação de parcela da população [...]”? Parece-me implícito que a “população”

kaingang de um aldeamento clássico reducionista territorial nascido no tempo do SPILTN seja vista

pelos pesquisadores Kujawa e Tedesco na citação discutida enquanto uma “sociedade indígena”. A

concepção de criação de uma “parcela” de uma sociedade a partir de uma desavença no interior

desta.  Não  há  um  parcelamento  por  conta  de  um  “desentendimento”  momentâneo  apenas.

Arrisco-me  a  palpitar  que  há  um  “desentendimento”  pairante  ancestral  entre  os  grupos

cosmopolíticos, e isso vai aflorando ao longo do amadurecer e constituir da força de uma família e

seus afins enquanto grupo cosmopolítico. Os aldeamentos kaingang são feitos de relações sociais

entre grupos familiares kaingang, e estes, de afins e cosanguíneos que se atraem. As “retomadas”

nos informam que o atual período é de reestruturação da disposição espacial destes grupos para

além dos controles estatais regimentares do período anterior ao atual. Hoje os indígenas vivem o

período das  “portera  aberta”,  o  período em que se declarou constitucionalmente  (CF 88),  e  os

indígenas bem souberam interpretar, que iriam se demarcar aquelas terras indígenas que ainda não o

teriam sido. Portanto, a “[...] origem do grupo indígena [...]”, é a família parental e de afinidade

extensa, não “[...]  conflitos internos [...]” numa sociedade pressupostamente imaginada pelo não

olhar atento em campo e pelas noções próprias dos fog, sobre elementos de ordem societal, espacial

e relacional de seu próprio mundo de significados. 

Os  históricos  sobre  a  ocupação  indígena  de  Carazinho  -  que  também  se  encontram

mencionados  alguns  elementos  deste  nesta  tese  -  são  anteriores  à  presença  não-indígena  na

145



localidade atestadamente. Muito próximo ao atual acampamento aldeia da etnia, encontra-se um

sítio arqueológico com indícios de ocupação indígena, vasilhas, conhecidas mais usualmente como

“panelas de índio”, ou, por seu estado no momento do achado, “cacos de bugre”, uma vez que estes

são encontrados mais usualmente aos fragmentos. O sítio fica na localidade de atual nome Xadrez, e

compreende a vestígios de um conjunto de casas subterrâneas e utensílios da época de utilização

destas. Este sítio está documentado desde os anos 70 do século passado no Museu Olívio Otto,

iniciado por um citadino intelectual de Carazinho, homenageado através do uso de seu nome ao

Museu, também porque o acervo inicial  foi  feito por este  estudioso.  Este  museu possui  muitas

informações quanto a histórico de ocupações indígenas na localidade bem como mesmo na região

de Passo Fundo e Carazinho como um todo.

Genericamente, na mass media local e regional, praticamente todos, de certa forma, sabem

que toda região era terra indígena. Como brasileiramente - para não mais dizer, “nacionalmente”,

pensando em termos antropológicos propostos neste estudo - praticamente também todos sabem,

dentro  do  dito  “território  nacional”,  mas  diria  também a  partir  de  termos  antropológicos  aqui,

território Estatal brasileiro, que toda vastidão territorial do continente era território dos ditos índios.

Mas como já estamos acostumados a ver, quando se solidificaram, nos últimos anos, os processos

territoriais kaingang no sentido de estabelecimento de wãre não só “de caravanas”, “de passagens”,

mas também  wãre reivindicatórios do estabelecimento, que seja “de passagem” de um território

indígena demarcado na localidade, Carazinho passou no discurso local fog, não indígena, a não ser

mais  território  indígena,  ou  a  não  ter  sido  território  indígena,  ou  quando  território  indígena

ancestral, um “território guarani”, não kaingang, como também é mencionado neste estudo. Isso,

claro, porque os guarani há muito não são vistos pela localidade, ou, pela invisibilidade étnica que

administram e sofrem mais que os kaingang da localidade, devem ser confundidos com “os bugre”.

Acontece que na localidade do Arroio Carazinho tem uma rua na cidade de mesmo nome, e

a certo tempo, chamada “Rua Maria Bugra”. Acontece que tem o conhecido sítio em Xadrez, com

casas subterâneas, com “cacos de bugre”. Aconteceu, no século XVII, uma devassa bandeirante em

um povoado missioneiro, indígena. Houve uma peste, uma doença entre estes índios também nesta

época.

Maria Bugra era uma kaingang que morava, junto a seu grupo, na localidade Carazinho, em

meados do início do século XX. Conta as histórias encontradas nos livros na biblioteca municipal

pública  da  cidade  de  Carazinho que  Maria  Bugra  acabou  indo morar  na  cidade,  onde hoje  se

encontra esta rua. Ela andava muito com os fog, tomava muita  goj fa. Diziam também que Maria
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Bugra era louca.

Em meados do século XX, também, houve uma construção de uma ponte nas imediações do

povoado não-indígena Carazinho. Há uma foto da obra da ponte, onde muitos indígenas também

trabalharam. Esta informação vem desta foto porque esta se encontra no Museu Olívio Otto.

Em meados dos anos sessenta em diante, também é relatado a existência de grupos indígenas

kaingang na localidade de Carazinho. Não-indígenas, como um antigo funcionário da EMATER,

natural da região e um ex-funcionário da Brigada Militar, natural da localidade, relatam a existência

de agrupamentos indígenas ali.

Seu Xico  Rokãg,  um dos  interlocutores  “historiadores”  de  meus  estudos  desde  o  início

destes, ainda na época restritos a região da grande Porto Alegre, também já relatou-me informações

sobre ocupações kaingang já antigas em Carazinho. “Historiador”, é uma categoria kaingang para

os que sabem e sabem contar, e contam as histórias da etnia. Seu Xico é um historiador kaingang

muito conhecido. Ele também é um protagonista político kaingang muito atuante, comprometido e

muito preocupado com questões territoriais e ambientais da etnia.

Segundo Rokãg, houve um grupo da etnia, em meados dos anos 50 do século passado que

“abandonou sua morada” porque uma velha senhora morreu porque foi “atingida” ali por um raio. É

sabido, desde longa data (BECKER, 1995) que os kaingang tem “medo” de raio. Não posso afirmar

se os kaingang tem “medo” de raio, não posso afirmar se os kaingang “tem medo”. Não sou um

kaingang. Mas é sabido que talvez “respeitem” os raios, ao menos, essa é minha leitura. E então

essa senhora teria sido enterrada ali. Haviam também, segundo seu Rokãg, “dois irmão”, parentes

diretos seus, que haviam ficado e sido adotados por  fog e que viveram longa data em Carazinho.

Disse seu Rokãg que eu devia ir atrás dos parentes fog destes na cidade, porque eles vivem segundo

o historiador em Carazinho até hoje, estes parentes fog, mesmo velhos.  

Enfim,  entre  os  interlocutores  kaingang  presentes  atualmente  na  localidade  do  Arroio

Carazinho,  entre  os  interlocutores  nativos  não-indígenas  da  localidade  com quem também tive

diálogos, temos informes de que existiram, para o século XX, presença kaingang efetivada nas

formas  de  wãre,  ou  mesmo  pequenos  aglomerados  permanentes  de  casas  ou  barracos  mais

“nativos”, ou mesmo podemos dizer, a partir dos conceitos estatais contemporaneamente no Estado

brasileiro vigentes, conceitos “Constitucionais”, e postos em práticas políticas por pelo menos parte

do Estado, “ocupações tradicionais permanentes kaingang” na localidade de Carazinho. Para nós

aqui,  em  termos  antropológicos,  podemos  perceber  e  pensar  a  partir  de  uma  ancestral  e

contemporânea  presença  kaingang  na  localidade  denominada  hoje  Carazinho  e  uma decorrente
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pertença dos membros da etnia relacionados a localidade ancestralmente. 

Temos então relatos e informações referentes a presença kaingang em Carazinho no século

XX ao menos em alguns locais, sítios mapeáveis, como o atual “Trevo da Bandeira”, um cruzo de

estradas de rodagem que levam a norte-sul leste-oeste, onde atualmente as últimas reminiscências

de formações vegetais  florestais  com Araucárias no local sucumbem perante a presença de um

distrito  industrial  ainda  em  expansão.  Há  relatos  também  para  agrupamentos  presentes

constantemente próximo onde encontra-se a Rodoviária de Carazinho, numa das entradas principais

de  acesso a  cidade  (são duas,  as   pontas  de uma mesma avenida  principal  onde a  cidade  está

distribuída no entorno), próximo ao trilho de trem. Segundo Seu Adão Kairu, importante liderança

de Carazinho a partir da primeira década deste século, este é o local referência de morada de sua

família, seus pai e sua mãe em Carazinho. Neste lugar “os índio ganhavam lenha que jogavam do

trem” (Seu Adão Kairu, Aldeia kaingang Carazinho, setembro de 2010). Fui levado, próximo a este

trilho também, na mesma parte do início da cidade, por Dona Maria Cipriano, a um lugar próximo a

rodovia que passa ao lado da cidade, onde próximo dali encontra-se também o atual Acampamento

Aldeia de Carazinho, onde esta anciã, quando jovem moradora das imediações do Arroio Carazinho

e da cidade de mesmo nome lavava roupas. Há um córrego, pequeno, neste local. Aos olhos não

nativos do lugar, de um fog, que só cruze por ali, este arroio é praticamente imperceptível. Acima

deste arroio há uma plantação de soja. Após esta, de algumas centenas de metros, há um bairro já

urbano, em expansão. Naquele tempo, segundo Dona Maria, só havia ali campos e matos virgens, e

plantações dos fog. A cidade ainda era bem pequena.

O Pei-Kár Goj, para os fog, Rio da Várzea, grande afluente na região (Imagem 23), tem sua

nascente na localidade do Arroio Carazinho. Próximo ao início do correr de águas desse importante

rio  em consideração  a  presença  ancestral  e  já  histórica,  porque  historicizada  também já  pelos

não-indígenas, para além dos kaingang na região, houve, segundo relatos de um amigo  fog dos

kaingang interlocutores, também morador a longa data na região, mas não nativo desta, nos anos

setenta do século passado, um acampamento próximo a uma ponte na rodovia que cruza por sobre o

rio.

 

2.5.1 Como é que eu vou saber tudo?

Um dos grupos kaingang familiares presentes  a  longa data  na localidade Carazinho é a

família Cipriano. A família Cipriano possui troncos parentais extensos principalmente na região de
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Guarita, grande e antiga área de redução de muitos grupos kaingang no século XIX e início do

século XX. Membros deste ramo da família Cipriano, interlocutores atuais dos estudos de campo

presentes na localidade de Carazinho, podem informar que a família está na localidade, a partir da

história da trajetória de vida da atualmente mais velha moradora dos Ciprianos em Carazinho, dona

Maria Cipriano Pinto, desde meados dos anos 50 do século passado. Há muitas crianças do tronco

Cipriano que nasceram na localidade do Arroio Carazinho:

- A senhora então andou muito pelo Carazinho?
- Isso, andou muito. […] Todo dia nós ia rodar, acampado né […].
- Como era aqui na época? A senhora era bem nova quando veio pra cá?
- Nova sim. 
- Mais ou menos? Criancinha mesmo?
- Pequena.
- Então a senhora veio com sua mãe e seu pai? A primeira vez?
- Não, minha mãe já morreu, meu pai também.
- Já tinham morrido quando a senhora veio?
- Tinha morrido.
- Senhora veio com o pessoal da...
- Com o pessoal da minha família né...
- Seus parente.
- ...com meu marido também. Com minha família e meu marido.
- Seu pai e sua mãe não andaram por aqui então?
- A mãe desde pequeninha diz que ele andava, mas quando a mãe morreu
saiu da área né. Quando a mãe morreu o pai morreu já, não mora mais lá
na área né. Não vem aqui né.
- Sim.
- Mas me agradeço tudo por aqui né […] aí fiquei quantos anos ali […]
- A senhora ficou ali no...
- Na frente da rodoviária ali.
- Ali na rodoviária e despois esse aqui também. […] último lá, onde que ele
cavoca a água. Ai, morava quantos ano aí... passo o tempo, graças a Deus
[…].
- Como que era naquela época a cidade?
- Naquela época quando to aí, quantos anos já tenho um rodoviária já tá
quase pronto quando eles tavam aí. Aí não tem nada pessoa, não tem nada
casa, e agora tá cheio já. E ali eu campava, dali ó, campava tudo aquele
lugar ali, rodeando minha terra né?
[...]
- A senhora está com muita idade agora?
- Oitenta e poucos ano já.
- E naquele tempo o que tinha mais? Já tinha ônibus?
- Tinha sim, tinha ônibus né. Mas naquele tempo é pouca... é pouca casa...
agora tem bastante, mas naquele tempo é pouco carro né.
- A senhora nasceu em que área?
- Eu nasci na Meriguari.
- Meriguari?
- Guarita. Quando a mãe morreu de lá, o pai morreu de lá saiu já, nunca
mais foi, nunca mais, até eu criei toda minha família.
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- Eles faleceram lá mesmo?
- Não, faleceram aqui na Palmeira.
- Palmeira. Aí de Palmeira a senhora veio com seus parentes pra cá.
- Aí eu trouxe minha família né? Trouxe minha família.
- Ah, quando eles faleceram em Palmeira a senhora já era casada.
- Aham.
- Sim.
- Sim, porque eu tenho família já né.
- Claro.
- Aí vim com meu marido aqui […] aquele tempo não tem nada por aqui,
tinha só granja de galinha aqui... como é posto […] só granja  galinha ali
dentro. Aí vinha buscar galinha.
- Não tinha o posto?
- Nada.
- Era uma granja de galinha.
- Eu conheci tudo aqui.
- O trem já tinha né?
- O trem já tinha.
- Muita madeireira aqui dona Maria?
- Ãh?
- Muita madeireira? Serrando esse pinheiro?
- Aham.
- Pinhão.
- Já tinha pouco pinheiro ou ainda tinha muito?
- Pouco, pouco.
- Já tinha pouco né?
- Tinha pouco, naquele tempo não tinha serraria ali também.
- Não tinha mais?
- Naquele tempo não tem.
- E a aldeia como era... como era o acampamento? Como era? Como fazia as
casas?
- Pra mim acampar?
- É.
- De barracão. Toda minha vida é barraco.
- Já tinha lona?
- Tinha lona preta com assim.
Acho que nós fizemo de papelão.
Ah de papelão também. Mas papelão a gente faz casa e dura. Esse aqui não
dura,  rasga tudo e o papelão não rasga né.  Quando o vento chega não
rasga o papelão.
- E por cima do... que que bota?
- Pois é, por cima a gente ata como aqui ó. Vivemo muito mal eu, até hoje
minha família são tudo grande.
- Sim, e campeava os mato pra fazer balaio.
- É, campeava é. Campeou tudo por aqui.
-  Onde  é  que  tinha  mais  taquara?  Quanto  precisava  caminhar  do
acampamento pra... quantas horas caminhava pra buscar taquara?
- Quantas hora? Uma hora por aí nós caminhemo pra catar ali no ponto...
- Uma hora já tinha material?
- […] nós queremo nossa terrinha né, isso que nós queremo.
- A senhora veio pra cá faz mais de cinquenta (50) anos então?
- Ihh, mais. A rodoviária naquele tempo, a rodoviária começando a obra, e
agora ela já, parece que está velha já.
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- Sim. Era outro prédio?
- Aham, mas tinha o predio ali. Por aí.
- Era um prédio pequeno?
-  Aham.  Despois  eu  não posso  acostumar, eu posso  só  acostumar  nesse
lugar.
- Sim, não gosta de ir pra outro.
- Minha vida é muito forte [...], sempre eu digo, minha família nunca foi
num hospital,  eu nunca fui  deitar num hospital,  nunca.  Minha vida […]
forte né.
- A senhora veio pra cá então no tempo do Brizola?
- Sim. Tempo do Brizola.
- 1960, por aí?
- Eu conheço esse Brizola.
- Estamos em 2010 né. Campeando o tempo dá cinquenta (50) anos, sessenta
(60), por aí.
- Não pode contar tudo o sistema por aqui, acampamo quantas vez aqui.
- Sim. Aquela folia então dos políticos a senhora viu?
- Qualé folia?
- Quando o Brizola foi mandado embora, mandou os colono pra dentro de
Nonoai. [década de 1960].
- Sim.
- Isso a senhora lembra do pessoal falar?
- Lembro.
- Mas aí a senhora já estava fora das reserva?
- Já, fora das reserva.
- Então a senhora tinha mais ou menos uns trinta (30) anos quando veio
morar aqui?
- Uhum. Mais, mais de trinta (30) ano já. […] 
- Sim. Já tinha secado uma vez a taquara.
- Eu?
- É.
- Acho que três.
- Agora três né.
[…] 
- Na época que a senhora veio aqui tinha secado uma vez a taquara, mais ou
menos né?
[…]
-  Naquele  tempo  já  usavam  essas  panelas  novas  de  alumínio  ou  ainda
usavam panela de ferro?
- Panela preta.
- Preta né? Chaleira preta também?
- Preta.
- E lenha tinha bastante ainda?
- Tinha, tinha bastante, agora que tá pouca já.
- Lenha boa tinha?
- Lenha boa daquele tempo.
- O que era melhor de queimar? O que a senhora lembra que gostava, que era
melhor o fogo?
- Angico.
- Angico. E já tinha posto de saúde aqui no Carazinho?
- Tinha posto de saúde, mas nunca ocupava eu.
- Não ocupava né.
- Nunca ocupava. Quando minhas criança tá doente eu só conto por Deus.
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- Quantas crianças a senhora teve?
Eu tinha seis (06) filho homem, um já morreu. Seis filho homem e cinco (5)
menina.
- Cinco guria?
- Eu ganhei as criança debaixo de barraca, não morreu, estão vivas ainda.
- Ganhou todas nas barracas? 
- Sim.
- E elas estão... se espalharam ou estão morando aqui perto?
[…] trabalhando por aí né. […]
- Ah, estão em outras cidades.
- Naquela época era mais boa de viver né, o alimento não fazia mal pra
ninguém. Hoje em dia o alimento quase vem tudo contaminado. Carneava
porco, botava toicinho no fogo, nunca fez mal.
[…] 
- O alimento que até agora nós aproveitamo né. Nunca perde o...
Nunca perde. […] do mato.
Agora, pra dizer a verdade, se tem uma panela de carne bem frito e um
mandioca bem cozido e esse fubá junto, eu escolho o fubá. A carne eu deixo
pro lado. Não sei, costumemo acho, sei lá.
- Senhora fez muito pão então na cinza?
Na cinza sim. Eu não gosto muito desse pão, faz falta pra mim esse...
- Então a senhora tem o foguinho lá em casa no chão.
- Tenho.
- Fogão à lenha também?
- Tem, agora.
- Tem gás mas não larga o outro?
- Não.
- Hoje tem luz, gás.
- Hoje tem bastante, agora nossa família vivemo já de dono, dos branco,
né?
- Sim.
- […] naquele tempo eu to... aí veio […]
- Caçavam muito ainda lá? Tinha ainda caça?
- Aquele tempo tem caça, agora ninguém entra no mato porque não é nosso
pra entrar né?
- Mas já era menos caça também?
- Aham.
- Ia mais nas granja também
- É.
- E vendia bastante balaio?
- Aham, eu me criei só de balaio, minha família. Só de balaio.
- Os colono usavam bastante pra roça, pra lida.
- Aham.
- Agora o pessoal gosta mais pra enfeitar né?
- É, só pra enfeitar também. Agora tem outro tipo já também né...
Naquela época não tinha esses coletador, era só através de […]. Então o
que saia mais era cesto. Era saí com cesto e a gente voltava logo, tudo os
colono  queriam.  Agora  tem  tudo,  coleitadeira,  pranta  milho  já,  aí  não
precisa mais de cesta. Só os que tem lavoura assim na ladeira né, que usa
ainda. Os que cria porco pra levar pasto.
Sim. Colar não fazia muito,  não precisava.  Colar, esses enfeite  de casa,
colar pras mulher.
Quando eu tava […] eu faço, agora não faço mais.
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- Sim. Só balaio ainda.
- […] minha vida é isso aí.
- Balaio a senhora faz ainda?
- Ainda faz. A gente não deixa, acostumado, se criou com balaio. É sistema
de vida.
- Sim. E a senhora ainda tem os parentes lá no guarita que...
- Não, agora meus parente tão pouco já. […] Meus parente só no céu agora.
Já foram, meu pai já foi, a mãe já foi, não tenho nada mais. Agora estou
criando minha família, minha família está grande graças a Deus.
- Naquela época não ia visitar mais lá?
- Naquela época eu posso visitar, agora não posso visitar mais muito não.
Hoje é tão caro pra pegar um ônibus pra lá né, e metade já morreu também.
- E quando a senhora veio de Palmeira pra cá a senhora veio de ônibus?
Nós viemo de ônibus naquele tempo.
- Ônibus, e a rodoviária era ali no mesmo lugar?
- Até de Palmeira vieram de carroça.
- Nós viemo na carroça né?
- Passemo lá pra Lageado do Bugre, naquela época eles queriam que nós
ficasse  lá  em Lageado do Bugre também,  daí  chamaram nós lá.  Aí  não
fiquemo lá, viajemo muito de carroça, fomo até Palmeira.
- E Lageado quem que pediu pra vocês ficar lá?
- Uma pastor da igreja...
- Sim da Assembleia, já.
- Aham.
- Já tinha Assembleia lá.
- Tinha Assembleia.
- Mas era Santo Antônio né, o nome, Lageado. Era distrito de Palmeira né?
- Era distrito de Palmeira.
[…] desde pequeno nós ia na Assembleia de Deus.
- Desde o começo a senhora entrou na Assembleia?
[…]
- Lá em Miraguaí já.
- Aham.
- Lá no Guarita. 
- Aham.
- Os pastor foram lá?
- Não sei agora, porque faz tempo que já está por aqui né?
- A senhora não lembra do nome do pastor que batizou vocês?
Ah faz tempo já. Mas quantos anos já estou por aqui, como é que vou saber
tudo? (Dona Maria Cipriano Pinto, Kaingnag, Caapi, setembro de 2010).

Todos os filhos de Dona Maria nasceram embaixo de barraca. E Dona Maria sabe que a

comida hoje, dos fog, é mais fraca que a “comida do mato”. E a vida dela foi fazer balaios para os

fog e sustentar seu filhos com sua arte. Mas hoje os “coletador”, as colheitadeiras, substituíram os

balaio na roça dos vizinhos fog. Então hoje os balaio são mais para enfeites, e Dona Maria é “dona”,

como só “brancos”: tem água e “luz” em casa, no Caapi.

Então ainda assim encontramos discursos, e continuaremos a encontrar, de que Carazinho

não é território indígena. Como se um dia a guerra estivesse acabado, sempre  há muito tempo atrás,
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num tempo imemorial, e tudo deve estar como para sempre congelado naquele “conquistar”. Mas

muitos não-indígenas não percebem, e muitos que sabem não admitem, ficam até talvez energizados

pela  disputa,  e  também não  querem que os  outros  saibam,  e  fazem por  isso  acontecer,  mas  a

conquista não foi ainda total. Os locais ainda estão em disputa, ao menos ainda estão.

Atualmente  Carazinho tem força  reivindicatória  kaingang por  direitos  territoriais  porque

solidificou-se a presença kaingang na região ao longo do tempo/espaço de constituição da própria

localidade como ocupação humana habitacional permanente, tanto indígena quanto não indígena. A

força disso vem do local enquanto encruzilhada, ponto rota, passo, enfim, as várias formas de se ver

uns entrocamentos de caminhos no mesmo lugar, ou que seja um caminho. Há na localidade, entre

índios e brancos, quem diga que Carazinho sempre fez parte de um caminho, um passo indígena, e

o nome indígena da região é  Caapi.  A pessoas que mencionam que o  Caapi faz, historicamente,

miticamente, parte do ancestral já também mítico “Caminho de Peabiru”. 

Este caminho, seria mais que uma trilha, pois teria cerca de até aproximadamente um metro

de largura em algumas partes possíveis a isso, e contornos bem delineados e definidos, que ainda

hoje  haveriam  locais  de  reconhecimento  deste  caminho  fisicamente  na  forma  de  vestígios

arqueológicos. Seria um caminho existente já há muito tempo, muito antes do dito “descobrimento”

da América pelos brancos do velho mundo45. Carazinho é um importante entreposto e paradouro de

estrada a viajantes na região, tanto quanto Passo Fundo. Dois lugares brancos nascem em “passos”

já indígenas. Um engenheiro mecânico já de idade, não-indígena, nativo da região de estudos, que

encontrei  numa noite em um dos restaurantes de estradas na “Rota das Terras” - há placas nas

auto-estradas  atestando  a  “Rota”  dos  esbulhos  -  um professor  da  rede  estadual  de  ensino  em

Carazinho,  pessoas  que  tive  a  oportunidade  de  dialogar  e  mesmo  entrevistar  para  os  estudos

mencionaram este caminho pré-colombiano que praticamente atravessava a América do México,

“[...] talvez até a Orla do Oceano Pacífico.” (ABREU, 1987, p.59). 

Mesmo assim, com todos estes elementos históricos, os kaingang, pensando em particular

neste  estudo  em  suas  presenças  indígenas,  passaram  muito  tempo  em invisibilidade  étnica  na

localidade de Carazinho. O próprio grupo dos Cipriano vive toda uma existência enquanto um braço

extenso  desta  família  kaingang  na  localidade  de  Carazinho,  mas  sem nunca  ter  conseguido  a

garantia  dos  direitos  territoriais  indígenas  previstos,  mesmo após muitas  tentativas.  Assim,  fica

45 O Peabiru poderia ser, segundo fontes históricas documentais e mesmo de historiadores e ou cronistas e outros, um
velho caminho utilizado e empreendido pelos indígenas das Terras Altas da América, um caminho Inca (ABREU, 1987,
p.60).  Os  indígenas  conheciam,  a  seu  tempo,  este  caminho.  Os  jesuítas,  assim,  validaram-se  deste  caminho.  Os
bandeirantes paulistas, portugueses, espanhóis que devassaram a região a seu tempo se utilizaram deste caminho e, por
fim, os brancos validaram-se deste caminho para fazerem um imprtante centro de passagem, um atual “caminho das
tropas”.
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parecendo que, ao pedirem a demarcação de um território indígena em Carazinho em ido dos anos

2000 os kaingang nunca tivessem se tornado presentes na localidade antes.

O sentido de “Caravana”. Assim como hoje é para além dos kaingang, um cruzamento de

caminhos,  percebe-se  que  Carazinho  sempre  significou  isso  para  a  etnia,  uma  vez  que,  sendo

nascente do Rio da Várzea, a localidade fica no macroterritório da etnia colocada enquanto um

passo entre territórios kaingang específicos. Haviam lideranças antigas, grandes lideranças, para

cada lado de rio, ou como se distribuíssem.

2.5.2 Balaios para venda

Quem passa na estrada próximo a uma das entradas da cidade de Carazinho avista junto ao

asfalto banquinhas feitas de madeiras de árvores e mastros de taquara onde estão expostos diversos

artefatos em cestaria kaingang oferecidos em comércio a quem passa na estrada (Imagens 24, 25 e

26).

As  cestarias  e  demais  artefatos  manufaturados  trançados  com fibras  vegetais  nativas  da

localidade compreendem um “recurso”, nos termos usuais entre os indígenas. As cestarias são um

meio de aquisição de insumos que suprem as necessidades da vida kaingang em família. Com o

dinheiro da venda da cestaria, os kaingang compram genêros alimentícios, roupas, remédios e o que

mais precisarem. Os indígenas tem relativo acesso a genêros alimentícios a partir de uma cesta

básica  distribuída  pelo  Estado  para  as  famílias,  mas  com  certeza,  estes  gêneros  não  suprem

totalmente  o  sustento  de  uma família.  Corpos  fortes  para  os  kaigang  envolve  “comida  forte”

(SALDANHA, 2012). Os kaingang interlocutores apreciam, enquanto boa comida, carnes, como

porco, gado e frango ou galinha. Em relação as aves preferem as “galinhas caipiras”, aquelas que

assim chamamos  porque são  criadas  nos  pátios,  nos  terreros,  solta  em volta  das  casas,  ou  no

máximo em galinheiro domésticos, ou seja, uma vida muito melhor que a das galinhas de granja.

Aliás, já mencionamos para estes o termo “frango”. Não são mais galinhas. Mas preferem mesmo

como carne, pelo meu ver, o porco. Devia ser muito saboroso, pensando na comida kaingang de

hoje, o que eles gostam e o que eles comem, apreciar um assado de caça de anta, um grande tipo de

porco  do  mato  nativo.  É  claro  que  no  Carazinho  se  come  hoje  nas  refeições  carne  de  porco

comprada em mercados  dos  fog da  região,  ou  seja,  carne  muito  mais  provável  não  de  porcos

selvagens, tãopouco de porcos criados na casa de algum vizinho, meio solto, que seja de um vizinho

fog amigo.  As  carnes  que  se  come  na  aldeia  kaingang  de  Carazinho  são  carnes  de  porcos
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provavelmente de granja.

Aliás, os kaingang também fazem, em cestaria, um porta ovos de galinha, uma cestinha, ao

estilo de uma cestinha de páscoa, com o formato de uma galinha. Fazem bicicletas em miniaturas

como floreiras para os fog enfeitarem suas casas. Com os cipós fazem também miniaturas de outros

bichos  de  seu cotidiano,  ou  hoje  nem tanto  assim:  tatus,  papagaios  charão,  cervos,  peixes.  Os

kaingang fazem muitos peixes, mais redondos, mais compridos, pequenos, grandes.

Os peixes são feitos em maior quantidade, imagino, porque vem do padrão de cestaria balaio

de cipó. Os peixes que vi até hoje, em sua maioria, são feitos de cipó. Assim, fazer um peixe é mais

ou menos fazer um balaio, só que diferente. Por isso já cheguei em Carazinho uma vez e me deparei

com Seu Sérgio, um dos moradores do acampamento aldeia que se faz presente nesta ao menos nos

últimos dois anos, que flagrei junto a esposa que estava confeccionando, só que a partir do motivo

padrão balaio de lascas de taquara, um avião (Imagens 27 e 28). Quando cheguei e vi a senhora

confeccionando o avião, a semelhança de um avião comercial de passageiros, Seu Sérgio exclamou

para mim mais ou menos isso: “Olha aqui oh, pra ti ir pra Brasília!”.

Já vi  também peças  de decoração como travessas em cipó trançado,  abajures,  lustres,  e

mesmo  molduras  para  espelhos  oo  quadros,  para  por  nas  paredes.  Os  kaingang  de  Carazinho

também fazem as bolinhas tão encontradas já em vitrines de lojas e nas casas dos fog como artigos

de decoração. Essas bolinhas já foram nos últimos anos,  como que uma moda muito apreciada

pelos fog (SALDANHA, 2009, p.174).

E claro, os kaingang presentes no Acampamento Aldeia de Carazinho também fazem balaios

e cestas, suas especialidades ao que tudo indica ao longo do tempo/espaço. A confecção de balaios e

cestos, como tantos outros saberes e fazeres kaingang, transcende o tempo e se atualiza na tradição

e nas inovações. É o que podemos perceber quando pensamos que o tipo de padrão de confecção de

um balaio pode originar um avião, um artefato contemporâneo do mundo dos fog. Se é tradicional

confeccionar artefatos em fibras vegetais, o que se encontra como matéria-prima, um dia abundante,

no mundo kaingang, que seja um avião de brinquedo. É mais próximo da “tradição” kaingang o

confeccionar um avião em fibras, muito à moda de um tradicional balaio, do que comprar um avião

de brinquedo em uma loja. Vi dois meninos pequenos, entre sete e dez anos, brincando em meio a

uma das duas estradas de chão que circulam a Aldeia Kaingang de Lajeado do Bugre. Eles tinham

dois ou tres carrinhos, miniaturas de veículos e ou réplicas de máquinas de obra em plástico, essas

comuns que vimos nas lojas por aí. Mas junto a estes haviam aviões feitos em gravetos e caminhões

feitos por pedaços de madeira.  Os aviões eram peças que demonstravam muita criatividade das
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crianças.

As tradições  se  mantém e são vistas  enquanto  tais  justamente pela  plasticidade de suas

matérias, mas ao mesmo tempo transcendências de seus motivos, de suas significâncias enquanto

essenciais que atravessam tempo e espaços. Se há elementos tradicionais entre os kaingang, ou seja,

encontrados sempre entre estes, com certeza a confecção de balaios transcende eras e perspassa

todas  as  redes  de  significados  materiais  e  econômicos  da  etnia.  Todos,  entre  os  kaingang

interlocutores, pelo visto, devem ter algum tipo de contato, fraco que seja, com a rede de elementos

que constituem o saber-fazer cestarias entre os grupos da etnia.

Então para os visitantes do acampamento aldeia em Carazinho, seja pelo breve momento de

parar para escolher e comprar um balaio, ou outra peça em cestaria, o elemento mais comum à cena,

salvo em horários após o entardecer, é de crianças brincando à beira da rodovia, ou alguém, ou

algumas pessoas, sentadas entre o espaço entre as bancas de venda e as pequenas e simples casas ou

barracas de lona, fazendo cestarias em fibras vegetais. Mais ao fundo da cena há um bonito mato

nativo que ainda faz o papel, nesta cena, de elemento de fundo (Imagem 29). Mais aquem e além,

para além do horizonte imaginativo (CRAPANZANO, 2004), poderíamos imaginar a extensão da

frondoza mata, mas já sabemos, infelizmente, eu, e quem mais esteve por um pouco mais de tempo

em Carazinho e na aldeia acampamento, que logo atrás desta mata, poucos metros à frente, que se

finda, há grandes extensões de plantações de soja, de monocultura e transgênica.

Hoje em dia, para se coletar fibras vegetais, seja de taquara, cipós, ou outros tipos, mas

taquara e cipó são os tipos mais usados, é preciso “campeá”. Cada vez mais tem menos mato, então

também, mesmo que escolham as áreas ainda menos degradadas para acampar, quando é possível,

mesmo assim há também muito pouco mato próximo a área de acampamento da etnia em Carazinho

para  possibilitar  que  estes  não  tenham que  caminhar  relativamente  grandes  percursos  atrás  de

matérias-primas.

Há uma ainda considerável boa mancha de mata junto a um córrego que corre aos fundos do

acampamento. Mas ali, como nas outras áreas também próximas, nas épocas em que se precisa ir

em outras áreas, mais afatadas, porque ali já se retirou matéria-prima a ponto de esta precisar se

renovar. Aí os kaingang de Carazinho às vezes precisam até, como os kaingang em outras áreas,

“paga um frete”, ou seja, pagar para alguém, normalmente um  fog,  com uma camionete ou um

caminhão,  fazer  um transporte  de  matéria-prima de  algum mato  onde alguns  dos  kaingang  da

comunidade se juntam para ir em grupo coletar cipós e taquaras em quantidades suficientes para a

confecção do artesanato. Novos grupos de caça, hoje, vão “caçar” dinheiro nos matos.
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Alguns kaingang homens da aldeia, vez em quando empregam-se, informalmente, em obras,

construções na cidade de Carazinho, bem como também “pegam serviço”, em estâncias, fazendas

ou  granjas  da  região,  como  peões,  trabalhadores  informais  sazonais,  para  a  colheita  e  outros

serviços  braçais,  como em muitas  outras  localidades  de presença da etnia  vem acontecendo ao

longo do contato e confronto entre kaingang e as frentes de expansão e a consolidação do mundo

dos fog, no entorno de suas poucas terras demarcadas, e sobre suas vastas àreas de territórios ainda

sem nenhuma demarcação.

Até pouco tempo, as habitações da Comunidade eram compostas por barracas de lona, de

chão  batido,  muito  precárias.  Diferente  de  rústicas  e  simples,  como  encontramos  em  muitas

comunidades da etnia, as tendas habitações kaingang em Carazinho eram mesmo precárias porque

estes, segundo relatos, sempre afirmam que é um impedimento fazer uma habitação mais regular em

um território não identificado, uma vez que podem bem como perder tudo de uma hora para outra,

bem  como  serem  mal  interpretados,  uma  vez  que,  um acampamento  indígena,  numa  situação

visualmente proviśoria, pode ser visto por um proprietário como um passo para uma considerada

“ocupação  permanente”  aos  olhos  da  justiça  dos  “brancos”.  Justamente  por  esta  questão  os

kaingang de Carazinho hoje estão  de novo sofrendo com um processo judicial  por  “posse” de

propriedade alheia na “justiça dos brancos”, como mencionado neste estudo.

O local fisicamente onde encontra-se o acampamento é um espaço de declive formado por

um barranco as beiras da auto-estrada. Este barranco continua em declive, ate mais abaixo, imagino

que uns cem metros no máximo longe da estrada, e aí encontra-se um arroio ainda neste trecho em

meio a uma bela mata nativa. As barracas de lona, e hoje também em meio a estas algumas casas

pequenas,  de  madeira  e  telhas  de  fibrocimento  simples,  feitas  com “kits  casas” entregues  pela

FUNAI as famílias indígenas de acampamentos para melhorar um pouco a situação provisória e

precária dos grupos (2012-2013), estão, assim, entre a auto-estrada e o pequeno arroio, ou córrego

protegido pela mata.

Podemos dizer que hoje, dada a situação de destruição ambiental porque passa este local,

devido a já descrita neste estudo ação antrópica dos brancos, este córrego, este afluente natural, que

devia ser protegido pelo Estado, uma vez que trata-se, em termos legais, antes de tudo, em um “bem

natural da União”, neste pequeno pedaço está, na verdade, ele e a mata, protegidos pela existência

dos kaingang presentes na área. Os empreendedores  fog locais esperam apenas que os indígenas

saiam dali  para darem sequência a grande terraplanagem que botará tudo nos livros.  De tantas

terraplanagens  feitas  hoje  pelo  homem  branco,  provavelmente  os  livros  deixarão  de  existir.
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Catástrofe ambiental. Perceber os kaingang de carazinho, sem a catástrofe ambiental a sua volta,

impossível. A morte anunciada de uma aldeia que nem nasceu. Se a situação não se alterar em

níveis de políticas indígenas, a aldeia-acampamento de Carazinho, o local, não digo a comunidade

kaingang Carazinho, logo não mais existirá enquanto reminiscência de espaço para a vida selvagem,

se depender dos  fog, de sua justiça, de sua sede por dinheiro, por seu capitalismo, sua frente de

expansão por sobre todas as paisagens selvagens da terra, por seu colonialismo que tudo coloniza.

Entre o córrego e as casinhas há trilhas, uma maior vai se abrindo e pode-se ver que se está

em baixo de grandes velhas árvores quando se anda nela rumo ao córrego ou subindo de volta as

casas. No meio desta mata, a uma “grápia”, nome não-indígena popular para uma árvore nativa das

matas da região. A grápia é muito grande, muito velha, segundo Juarez, um de meus interlocutores

na aldeia-acampamento. É preciso três pessoas, no mínimo, bem esticadas, de mãos dadas, para

abraçar esta árvore. Ela tem muitas marcas de cortes e extração de pedaços de sua casca na altura da

gente.  É  um “remédio  do  mato”  muito  bom.  Os  kaingang  possuem uma política  cosmológica

específica com esta árvore, uma economia da cura. Ela enquanto recurso-cura, deve ser preservada,

deve estar viva, deve estar de pé, enquanto ka fa, “madera forte”.

Junto as casinhas e barracas de lonas e outros materiais improvisados há muitos velhos pés

de erva-mate nativo. A erva-mate é o ingrediente, junto a água muito quente, do chimarrão,  de

origem indígena, tão apreciado pelos “gaúchos”, pelas pessoas do Sul do Brasil, em especial do Rio

Grande do Sul. O chimarrão é uma herança dos indígenas. A erva-mate é uma árvore nativa das

matas de Araucárias. Este ano fomos surpresos no  Rio Grande do Sul por um grande aumento no

preço da erva-mate. Os ervais estão ficando rarefeitos. Fim dos tempos, inícios de outros.  Ainda

bem que ando com as “tribos” do Senhor Deus, que estão “contra a babilônia”. Muitos dos kaingang

da Comunidade de Carazinho, também são “irmãos”, também são “evangélicos”. Há um pequeno

“templo” entre as casinhas e barracas dos kaingang em Carazinho. Ali dentro, nas chuvas, escorre

água  no  chão  batido,  mas  há  um  altar  e  é  muito  bem  feita,  mesmo  quando  era  de  taquaras

amarradas. Hoje também é muito bem feita, com uma estrutura em pequenos caibros de pinnus e

ainda del ona teto e paredes. É neste templo que nos reunimos, eu e lideranças kaingang, quando

chove principalmente, junto a documentos em geral, recortes de jornais, atas, fotos, juntadas de

processos, relações, listas FUNAI de cestas básicas, mapas, enfim, de certa forma, é neste templo

que nos juntamos, enquanto tribo do Senhor Deus contra Babilônia.

Mas  os  kaingang  presentes  em  Carazinho  também  ainda  cultuam  suas  mais  velhas

manifestações ancestrais espirituais, fazendo ainda fogueiras para a queima de ervas, mantendo suas
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casas de fogo, canticos e danças de guerra e espirituais. As marcas da etnia, motivos em traços e

círculos, são pintadas até hoje, inscrições nos corpos para os momentos rituais, políticos, de guerra

e manifestações culturais, bem como nas denominadas pelos kaingang “apresentações”, ou seja,

quando vão participar de atividades culturais junto a outras etnias em eventos indígenas e mesmo

eventos não-indígenas (Imagens 30, 31 e 32).  

2.5.3 A comunidade de Carazinho e o litígio em torno de sua habitação, seu acampamento
aldeia

Etnografia, 06 de agosto de 2013. Dez e quinze da manhã. Chego no acampamento aldeia,

Ivo, atual “liderança” no conselho da comunidade, aquele que fica no lugar daquele índio que os

fog sempre querem como “cacique”, não está. Fui recebido então por um de seus “capitães”. Ligo

então para Ivo, que me responde: “[...] tive que vir trabalhar para pagar a luz [...]” (IVO GALLES,

06 de agosto de 2013, Acampamento Aldeia Kaingang Carazinho). Ivo teve que ir a cidade “caçar”

o dinheiro para pagar  a  conta de “luz” (eletricidade)  de sua e  de sua família  pequena casa no

acampamento. Ivo foi trabalhar por dia, ou por hora, informalmente, numa construção na cidade que

precisa de mão-de-obra informal, forte e barata. Os kaingang são bons em fazer força, para seu

mundo, e para mover o mundo dos fog.

O capitão me informa que foram entregues a  eles tres intimações para comparecerem a

Justiça Federal, na própria comarca desta em Carazinho. Intimados: Odite Cipriano, Davi  Korẽg

Soares, Ivo Galles. Tudo muito formal, muito bem explicado nos autos de um processo. Só que

como os fog explicam, para os fog, e somente para aqueles fog iniciados nestes tipos de letras. Eu

sou ainda iniciado mais em outras.  Tudo muito formal.  Só que para indígenas,  outros códigos,

outros simbolismos, outros elementos estruturais envolvidos. Mas tudo bem explicado para fog, só

que normalmente,  fog de terno e gravata, ou tier. Civilização travestida de barbárie. Antigamente,

os  brancos  ao  menos,  os  colonialistas  mesmo,  os  esclarecidos  de  seus  verdadeiros  propósitos

“civilizadores” agiam com mais “classe”. Vestiam seus trajes de doutores, cavaleiros, tudo quase

sempre em cor caque e campo, e sentavam com os chefes, ensaiando, ao menos, os rituais exigidos

por estes e seus povos.

Se Ivo não está, posso tratar com os outros membros do conselho da comunidade. Passo

então  a  conversar  com  Seu  Adão,  liderança  mais  velha,  também  importante  no  conselho  de

lideranças, era o “liderança”, aquele que querem como cacique antes de Ivo. Este último regula

comigo em idade, enquanto Seu Adão beira os 50, 60 anos.  “Duas floração da taquara”. Nós só
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vimos,  eu  e  Ivo,  uma  floração  da  taquara  em  idade.  Há  este  movimento  contemporâneo  de

protagonizar enquanto lideranças “para inglês ver”, de certa forma, os jovens lideranças das aldeias

e ou acampamentos. Os mais velhos, mais sábios, mais experientes, talvez devam, em época de

grande guerra,  ficar menos expostos, ou o oponente não merece mesmo que estes se coloquem

perante eles. Hipóteses insolúveis.

Seu Adão então agiliza o que é preciso e sem perdas de tempo. Carazinho é atualmente a

comunidade com quem diálogo mais a mercê dos problemas de litígio de terras com os fog, além da

comunidade ainda com instalações das mais precárias das comunidades kaingang que mais visito

neste momento.  Seu Adão liga para o Ministério Público de Passo Fundo, quer me colocar em

diálogo com um procurador deste órgão, Fred que, segundo Seu Adão, tem mais ou menos a minha

idade. Enquanto isso estava eu a fotografar as páginas do processo, produzir material documental de

campo.

Seu Adão menciona o episódio de impasse do governo em não proceder com a demarcação

da terra  indígena  kaingang do Passo Grande do Forquilha,  que por  tempo de procedimentos  e

etapas,  das  terras  em processo  atual  de  demarcação,  está  atualmente  para  ser  demarcada  pelo

Estado. “[...] começou por Forquilha... preocupação agora [...]” (Seu Adão, Acampamento Aldeia

Kaingang Carazinho, 06 de agosto de 2013). “Começou” uma guerra novamente. Nos dois meses

anteriores,  a  situação  de  conflito  entre  kaingang  e  colonos,  devido  aos  impasses  na  situação

fundiária local propiciada, mais uma vez, pelo Estado e pelos agentes corporativos que dominam o

agronegócio da soja, chegou a ponto de acontecer um conflito físico na localidade. Neste, ao menos

como noticiado, um colono, entre 50 e 60 anos em média, ficou ferido na cabeça. O episódio foi

bem marcado nas mídias locais, principalmente pelo uso que fazem desta os corporativistas da soja

para sempre incriminar os indígenas.  Nesta reportagens os indígenas sempre começam todas as

ações antes dos fog, sempre.

Então Seu Adão ligou e após contato com uma secretaria,  passou-me para o procurador

Fred. O procurador alinhavava comigo minha participação junto ao processo, uma vez responsável

por  estudos sobre a tradicionalidade da ocupação kaingang em Carazinho para a  FUNAI/MJ e

UNESCO/ONU.

Juarez  chegou,  mais  uma  das  lideranças  do  conselho  da  comunidade.  Muito  atuante,

andamos muito juntos “campeando” os matos, as entrevistas com os parentes e mesmo com os fog

por conta dos estudos para a FUNAI. Por um instante, minha presença é motivo para Juarez tornar o

local um pouco, ou muito, “festivo”. O assunto muda totalmente. Descontração. Fala comigo quanto
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as  fy (pronome feminino, para referir-se quanto as mulheres e seu universo), quer saber se estou

com alguma namorada, pergunta sobre casamento, filho... Política para os kaingang é afinidade. Se

fazemos política juntos, é porque somos afins. Afinidade significa preocupação com o outro, com

sua vida, que não é mais sua, é do grupo afim que se forma entre você e os outros pontos de

triangulação da afinidade. Se você está bem, os seus estão bem, com isso e por causa disso, se não,

o contrário total, até você estiver bem. Entre afins, não são perguntas cavaleirescas, soam as vezes

até como intimação, somos intimados a estarmos bem, a procurarmos e a lutarmos junto com os

outros para estarmos todos os afins bens.  Cosmopolítica entre  afins,  sejam amigos,  aliados,  ou

parentes, categorias que, quanto mais ando com e entre os kaingang interlocutores, e amigos, por

conta  mesmo de tudo isso,  mais  vão se  tornando uníssonas,  sinônimos  em sentido  da  posição

estrutural nas redes de relações.

A catárse social acontece. Precisamos trocar um pouco de assunto pelo jeito, mas o assunto

aflouxa a tensão mas não muda muito, volta para o tom. Juarez pergunta se tenho conhecimento

sobre algumas outras localidades tradicionais kaingang em específico. Sim, sei de algumas coisas

sobre essas áreas. São muitos livros, muitas histórias, muitas crônicas, muitas guerras e heróis para

se vangloriar  com a desgraça dos  outros e  a  devassa alheia.  Os ganânciosos  gostam de contar

vantagem.  E  nós,  na  berlinda  disso,  aproveitamos  seus  próprios  relatos,  que  muitas  vezes  os

canhões fizeram e ainda fazem com que seja o único a ser ouvido e retumbado com estes.

O  assunto  então  é  reengrenado  quando  começamos  a  dialogar  sobre  as  últimas

manifestações sociais que tem ocorrido no país, as grandes marchas, o ataque as instituições totais,

prefeituras, câmaras de vereadores, bancos, Mac'Donalds, tudo o que estava ocorrendo no bojo de

acontecimentos insurretos de 2013 em Porto Alegre e em várias outras cidades do país, e depois

eclodindo até por cidades pequenas.

“[...]  Nessas mobilização foi os índios que acordaram todo mundo [...]” exclama Juarez.

Fato é que o primeiro evento político de ativismo social ocorrido durante o ano, mais contundente,

mais incomum, e que repercutiu grande mídia de massa, mais forte e impactante do momento, dado

a repercussão que pude perceber que as pessoas em geral deram ao fato, foi a ocupação da Câmara

de Deputados Federais (Brasília, abril de 2013) por indígenas mobilizados em prol da garantia de

seus direitos consitucionais ameaçados pela bancada ruralista, em abril (2013). As câmeras de vídeo

da sala  principal  do prédio divulgaram as imagens de homens de terno e gravatas batendo em

retirada, fugindo de medo e espanto, ao se deparararem com uma horda de selvagens ocupando as

correrias o tão audacioso e pretensioso centro de emanação de poder daqueles homens de gravata.
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As origens dos homens de poder no mundo dos “brancos”  remonta da guerra de “cavaleiros”

(FONTANA, 2000, p.270). Os “cavaleiros” controlavam o seu mundo, o Velho Mundo, a Europa, a

cavalos,  que  hoje  são  os  carros  de  luxo  e  jatinhos  particulares,  helicópteros  de  políticos

contemporâneos46. 

Os “cavaleiros” viraram os nobres (FONTANA, 2000, p. 271). Sem revoluções a mais que

as suas entre si e sobre todos os outros e por fim, hoje, toda a Terra. Mas estes se especializaram

tanto, ficaram tão sedentos sedentários em seu poder que hoje ao se deparararem com um grupo de

indígenas saem correndo assustadíssimos em pânico. Os cavaleiros não são mais guerreiros, são

subjugados pelos seus próprios esquemas coloniais de escravização de massas humanas de manobra

estatal sistêmica, no sentido do controle de populações de massa, grupos sociais homogeneizados

sobre a noção de “sociedade civil”. Os guerreiros da barbárie contemporânea assim parecem os

mais civilizados senhores  e  senhoras de respeito  possíveis  e são vaiados as  ruas  das cidades e

enviam a polícia sobre insurretos, controlam exércitos tomando cafézinho e ainda sustentam ataques

de barbárie, hoje capitalistas e estadistas contra os espaços, os recursos da Terra e as pessoas, ainda

lastros de “butim de guerra” (LIMA, 1995).

Os índios também em seus equivalentes ao “terno e gravata”, “trajes de guerra”. Também “a

caráter”,  como  se  apresentam normalmente  em momentos  de  luta  política  e  ou  manifestações

culturais diversas. Penas e cocares. “Civilização” mais alta, barbárie mais alta, “terno e gravata”

como instrumentos da guerra civilizatória. “Selvageria” mais alta, “barbárie” mais alta, “trajes da

selva” como instrumentos de guerra do mundo selvagem contra a “Civilização”. Não, eu não estou

falando  de  colonialismo  contemporâneo,  mas  isso  é  uma  cena  que  uma  criança  branca  pode

apreender da TV aberta  “nacional” e imprimir em sua cabeça,  para sempre a imagem eterna e

corriqueira ainda de uma guerra entre “brancos e índios”. As mesas eram simplesmente deixadas

para trás. Um homem destes levanta virando-se e fugindo da cadeira que o atrapalha, algo assim.

Com todo o respeito, sei que trata-se de uma cena trágica em mais um país propício a leituras de

tragédias  diariamente,  mas  salvo  os  não  mortos  nem feridos,  apenas  apavorados  políticos,  foi

hilário. Eu mesmo dei muita risada da cara daqueles políticos fog47.

É trágico lembrar neste momento de ter sensibilidade e vem a memória que por causa desses

fugitivos  da  cena,  sua  ganância,  descaso  holista,  e  pelos  seus  agentes  coligados  corporativos,

pessoas morreram e feriram-se em desabamentos de prédios de habitações populares,  queda de

46  Durante o ano das marchas,  um helicóptero de uso de um político de ascenção nacional foi  encontrado com
cocaína, sendo desboberto pela justiça e pelo público em geral, um evento que ocorreu em Minas Gerais.
47 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wj5bWuPa2Go acesso em abril de 2013.
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viaduto, desmoronamento de estádio de futebol e afundamento de uma área portuária inteira na

Amazônia, obras do PAC e da Copa do mundo de futebol 2014, obras do faturamento de senhores

por sobre seus escravos.  Há um termo, que circula na mass media, “invasões barbáras”. “Invasões

selvagens”. Meus parentes ligaram do interior para saberem se eu “estava também em Brasília”.

Estavam preocupados, percebia-se,  mas riam muito da cara dos políticos.  Muitos não-indígenas

muito me exclamaram, naqueles dias, que os políticos “mereciam”. 

Esta cena, “dos índios botando os gravatas para correr”, como muitos conhecidos vieram

comentar comigo esta devido meu ofício, rendeu risadas a muitos. Esse fato ocorreu antes das ruas

arderem em clamores e gritos, as multidões e as chamas de ônibus, latões de lixo, carros de polícia,

parquímetros e o que fosse encontrado por manifestantes insurretos contra a civilização. Um levante

contra a civilização também estava sendo erigido entre as multidões de tantos levantes que surgiram

ao mesmo tempo, mas este não era propriciado pelos indígenas, mas por aqueles que o Estado

pretende que sejam “civilizados” - por terem nascido nesta, “a Civilização” - mas pessoas pelo visto

com profundos sentimentos  anti-civi48, um dos termos que podemos nos deparar na  mass media

quando procuramos nos informar sobre este tipo de eventos, manifestações populares que o Estado

denomina “distúrbios”. Eu diria catárse sistêmica. Tragédia anunciada. Distúrbio soa a doença. Mas

se  o  sistema  fosse  efetivamente  “de  direito”,  aí  talvez  seriam  distúrbios.  Como  motivos  para

insurreições  devido ao colonialismo não faltam entre  muitas pessoas esclarecidas,  são parte  do

sistema estes eventos, como que pequenas saídas e às vezes grandes, aqueles fios de vapor mais

forte que ficam escapando da panela de pressão antes dela explodir.   

“[...] A Dilma tá enforcada nas mãos dos empresários […]”, segue Juarez sua esclarecida,

sendo um kaingang protagonista político, visão da política “nacional”: “[...] os políticos tiveram que

se acordar [menciona conchavos políticos, “acordos”], porque se não eles não vão fazer nada […],

não podemo ficar  parado […] Nós aqui  que temo parado também [em relação a  efetivação da

legitimação perante os fog de uma terra indígena na localidade Carazinho], nós temos que se mexer,

não eles... [eles seriam “os políticos”, ou fog] nós temos direitos... Eles não vão fazer … Só que nós

que semo parado... Ela que mexeu pra nós... [fala em relação ao processo movido segundo ele pela

proprietária, a dona da fração de terra onde estão, vista enquanto uma propriedade privada] E nós

que se mexemo! [dá risadas].  Nós dormindo aqui,  nós bem tranquilo,  ela se mexeu pra nós se

levantar... 

Juarez fala do que podemos depreender enquanto forças sociais e relações causais, causa e

48 Entre os ativistas sociais por um mundo melhor, há muitos que se identificam enquanto anti-civis, anti-civilização.
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efeito. Noções de cosmopolítica kaingang são boas para se entender o mundo e seu movimentos

enquanto mundos em conflitos cosmopolíticos.  

Antes de sair, pude fazer algumas cenas filmadas com Seu Darci Salvador, que conheci

naquele momento em que este estava sentado trançando cestarias para a venda. Me diz que é filho

de Antônio Salvador, que seu pai junto a João Pedro e a João dos Santos (pai de Seu Xico Rokãg)

retomaram uma área que “o prefeito na época queria toma dos índios”. Vem de Nonoai, onde estava

antes de estar no acampamento de Carazinho. Veio “passar um tempo aqui com a família”, tem um

primo  aqui.  Ainda  menciona  a  sazonalidade  e  ambulância  de  sua  família  e  percebo  a  grande

dimensão de distância que estes grupos kaingang chegam a fazer: “[...] Faz mais ou menos 20 ano

que nós tamo indo pra praia... [...] Santa Terezinha [litoral do RS] […] só esse ano que não pude

ir...”. Ainda fico aqui com a frase de Juarez, “[...] ela se mexeu pra nós se levantar...”. 

2.5.4 Etnografia. Wãre Carazinho, 16 de junho de 2014

Chegamos pela manhã no acampamento kaingang em Carazinho, eu e meus dois colegas de

campo desta vez, uma colega do mestrado em Sociologia da Universidade e o colega vestibulando

de ciências sociais, ambos naturais da localidade, por coincidência, pois não foi este o motivo de

nossa união nesta saída de campo, mas sim outros estudos na região que nos levaram juntos e a

partir de então estes me acompanharam em minhas rotinas de campo com os kaingang.

Estão ao sol, tomando mate, sentados em grupo, Ivo e mais alguns kaingang, que, como

sempre, não conheço todos desde a última vez que estive ali poucos meses atrás. Estão ali porque

Ivo já está esperando um carro que esta vindo pela rodovia do sentido de Nonoai para Carazinho, de

outras áreas indígenas kaingang porque estão indo a FUNAI para uma reunião e passarão ali para

pegar Ivo para ir junto.

Aterraram mais cerca de dez metros da área de terra onde encontra-se o acampamento. As

terraplanagens vão continuar. O mundo indígena em Carazinho continua a ser soterrado pelo mundo

dos fog. O pai do Ivo está no acampamento, junto a sua mãe e seu irmão. Segundo o juíz federal de

Carazinho, eles tem seis meses para sair do local, devido ao processo de reintegração de “posse”.

Enquanto estamos ali, a secretária do Ministério Público Federal de Passo Fundo liga para Ivo. São

tempos  tensos,  corridos.  “Correrias”.  Ligaram  para  avisar  a  comunidade  através  de  Ivo  da

reintegração. Segundo Ivo, “era para amanhã se reunir no MPF, mas vão ter que avaliar a decisão do

juíz e vão dar nova data...”.
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Ivo continua: “Jota, eu tava pensando, em nós...  se eu exigir um documento de Brasília,

fazer a FUNAI faze o papel dela, de proteger o índio, não vai ser de placa só que vai defender o

índio […] para usar esse documento como prova, mais para garantir, mais seguro daí... e na tua

parte, na tua parte, não tem como a gente fazer agora, um documento...”

“Usar documentos”. Ivo já sabe que precisamos sempre em relação ao estado “documentos”

sobre documentos, porque explico para ele que um documento nosso agora é um documento sobre

documento, que há o processo de fundamentação da situação territorial kaingang em Carazinho, que

isso está tramitando pela FUNAI, que o juiz pode sim pedir um esclarecimento disso, como já o fez

para mim em uma das audiências.

Ivo me avisa que haverá uma reunião no dia 25 próximo na câmara de vereadores da cidade

sobre a questão da comunidade e a terra indígena em Carazinho, quem sabe mais uma daquelas

várias  reuniões  que  os  agentes  das  instituições  públicas  de  Carazinho  vem marcando  com  as

lideranças do acampamento e, quando muito estas reunões acontecem, nada em relação a uma busca

de solução para a ocupação territorial indígena em Carazinho aconteceu.   

2.6 Wãre de temporada, venda. Wãre na páscoa

Abril de 2011. Os anos de 2011 e 2012 foram ímpares para as pessoas que transitaram nestes

anos e que transitam pelo centro da cidade de Porto Alegre no mês de abril, pelo surgimento de, é

interessante me remeter a esta chuva de termos “antigos” e “modernos” o tempo todo e mencionar

os eventos que quero trazer etnograficamente como “a invasão das hordas kaingang de vendedores

de cestos de páscoa para os fog”. Não vejo melhor forma de mencionar este fato etnográfico do que

relatar que muitas famílias kaingang, para além das habitantes das proximidades e da cidade de

Porto  Alegre,  mas  muitas  relativamente  muitas  famílias  kaingang,  de  muitas  comunidades

diferentes, da região do planalto, tiveram a mesma idéia, de vir vender cestos de páscoa para os fog

nas principais ruas do centro da maior cidade do Estado.

Foram muitas famílias. Lembro bem que estava ao computador, como quase sempre tenho

que estar quando não estou viajando, para escrever, relatoriar, sejam para os estudos, sejam para as

relatorias de colaboração e consultorias - que também são claro, modalidades de estudos - quando

meu colega de estudos entre os kaingang, Eltz, ainda também, até onde sei, um não-indígena, atual

doutorando  em  antropologia  na  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina/UFSC,  ligou-me  para

comentar, com risos: “Cara, os kaingang invadiram a cidade!”.

166



Vamos voltar. Lidar com antropologia indígena ainda e, em geral também, com tudo aquilo,

mesmo  entre  não-indígenas,  que  tratam os  humanos  enquanto  “tradições”,  é  sempre  mesmo a

“viagem da volta” (OLIVEIRA (org.), 2004). Havia próximo de onde se encontra hoje Passo Fundo,

uma estrada por onde passavam as “tropas”, como eram denominados antigamente os comboios

formados por humanos e não-humanos, pessoas, cavalos, muares transportadores, gado vacum para

alimentação e couro,  cães e outros seres transeuntes em meio a paisagem do que era a região.

Antigamente então havia um local nesta estrada que chamava-se Pontão. Este nome referia-se a

ponta  de um grande mato  que a  estrada,  e  uma linha  divisória  dos  fog,  uma linha imaginária,

cortava, da mesma forma que toda a terra em que este se encontrava, em domínios que, por poder

panóptico, poder dito “Real”, todas às terras a sentido para dentro do continente, eram do poder dos

espanhóis, e todas as terras que estivessem para o sentido do litoral até a praia, no Oceano Atlântico,

seriam do poder dos portugueses. Então de um lado da estrada era o “Mato Castelhano”. Do outro

lado da estrada era o “Mato Portugês”.

Com meus amigos, kaingang e “alternativos”, em uma fogueira, a noite, a risadas sombrias

como quem conta um conto de “velho oeste selvagem”, e aqui também, eu afirmo: Só que aquelas

matas... eram dos kaingang. Provavelmente aquela linha imaginária vinda lá da Europa de navio

pouco importava ainda neste momento para eles. No momento de saltar aos bandos de qualquer

lado da estrada e atacar os militares que fossem, de qualquer destes lados políticos e imperiais de

agrupamentos  escravistas  monárquicos  de  humanos  “brancos”.  Estrangeiros  e  alienígenas.

Exógenos ao seu modo de vida. Armados mais fortemente, e chegando cada vez mais em mais

número,  ocupando  cada  vez  mais  os  espaços  dos  kaingang.  E  as  pontas  dos  matos  cada  vez

chegando mais para dentro, e cada vez mais ter que deslocar-se rapidamente de uma mancha de

mata a outra, enquanto o mato progressivamente vai diminuindo. Leva tempo, um certo tempo, três

séculos, trezentos anos. Em trezentos anos, os kaingang perderam praticamente todas as matas onde

habitavam. Um certo tipo de mato, aquele que nenhum de nós leitor jamais viu, esse tipo eles, os

fog, e nós, perdemos para sempre. Será que Gaya um dia terá matos como aqueles que a menos de

cem anos por conta do grande poder de “superioridade” dos brancos frente aos povos “primitivos”

talvez tenhamos perdido para sempre? Os brancos civilizados são a desonra de  gaya por  onde

pisam. Nada feito pelos brancos civilizados acontece sem um rastro de destruição.

Então  aquela  “picada”,  aquela  trilha  no mato  ainda  aquele  tempo vulnerável  demais  de

ambos os flancos do grande mato que se extendia por ali, aquelas terras de grande colinas e grandes

serros e aqueles soldadinhos de chumbo do rei ou da rainha que sejam vinham descendo e subindo e

167



os soldadinhos de chumbo começavam a ficar cansados em suas casacas imperiais e apareciam “os

índios”, e eram as vezes, muitas vezes, índias, e aí os soldadinhos caíam.

Li algumas vezes isso. Emboscadas planejadas. Provavelmente por dias eram cercados e

seguidos sem ter mais o que fazer e sem ter para onde ir sentindo o frio do medo de ser só um

soldadinho de chumbo do rei esperando cair. Os kaingang até onde podem, revidam a investida da

civilização no seu território, até onde podem. É a tradição. O umbigo enterrado tem algo de um

enraizamento então, os kaingang estão enraizados à Terra. Então a cada geração as formas como

poder revidar a civilização vem mudando entre os kaingang e sua história e o mundo como se

apresenta a estes.

Também se os fog inventavam estas histórias, ou grande parte destas que estou lendo desde

que comecei a estudar as questões kaingang, não sabemos. Mas refiro-me a partir, e faço referências

as histórias documentais a respeito dos primeiros tempos da colonização da terra no sul do país pelo

império brasileiro, não refiro-me novamente ao “velho oeste selvagem”, não tenho mais esse tempo,

mas soa a algo familiar quando lemos algo como materiais documentais do Museu do Índio, como a

publicação mais recente deste sobre o SPI/LTN (2011). Ou ainda quando lemos as aventuras de

sertanistas, algumas muito bem relatadas como as de Aureli (1973), e o que se publica por aqui

mesmo no Brasil sobre “as nossas conquistas” dos nossos “oestes selvagens”, por exemplo. Quanto

mais  se  recua  no  tempo-espaço,  mais  se  constrói  uma  projeciologia  baseada  em  horizontes

imaginativos que constituem passados horizontes possíveis, mas não certificáveis.  

Você fica com esse mal humor na escrita as vezes quando vê que certas coisas não mudam,

que os kaingang e os indígenas em geral continuam o tempo todo a serem atacados pelos “brancos”,

quando percebe que numa análise histórica talvez as coisas ainda não tenham mudado tanto do

ponto  de  vista  das  pessoas  que  sofrem  as  sobrecargas  desse  sistema  dito  “civilizado”,  ou  de

“direito”. Mas você às vezes também fica muito de bom humor na escrita e percebe que tem coisas

que talvez sejam boas para as pessoas, coisas delas, e que talvez essas, de transcendentais, nunca

mudem. Talvez aí esteja  o que alguns poderiam chamar “resistência”. Percebo que podemos a partir

daqui denominar “tradição” (MAUSS, [1934], (1979), p.199).

Pensando nestes eventos de viagens para a venda de balaios e outros tipos de artesanias e

sua  configuração  básica  vejo  que  são  viagens  familiares.  Os  kaingang  viajam  em  bando,  em

famílias consanguíneas ou afins, por muitas distâncias, consideráveis distâncias, para ofertar seus

manufeitos  aos não-indígenas. Hoje, aos milhares as ruas em alguns lugares onde vão os kaingang

são não-indígenas, nem são mais tão brancos, ou fog assim. Mas hoje existe ainda as duas noções de
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ver um não-índio, ou um não-kaingang.

O que  a  percepção me  conectou  foi  as  longas  viagens,  a  presença  de  um grupo social

familiar, e  a  diferença  que  pode estar  entre  “caçar”  e  a  “guerra”.  Neste  momento  do  mato  os

kaingang caçavam, tinham supremacia nos matos nisso então. São conhecidos por serem habitantes

das matas. É claro que há o “limpo”. Mas para muitos kaingang, sei bem, não há nada como um

bom acampamento muito próximo as bordas de uma mata, próximo a um curso dágua, ou uma

nascente, as sombras de grandes árvores, onde já se possa largar umas galinhas, porque a noite elas

já tem onde subir para se proteger dos animais caçadores. Em Viamão ainda temos acampamentos

de  verão  com os  kaingang,  galinhas,  árvores  altas,  águas  perto.  Algumas  águas  não  são  mais

potáveis. Mas estão lá “só limpar, seu Jota”.

Então os kaingang atacavam em bandos as tropas imperiais que sejam, nos matos de nome

pelos  fog “Português” e “Castelhano”.  Atacavam a muitos outros lugares os grupos humanos e

animais de  fog.  Atacavam para se defender, é muito impotante ter essa noção, os kaingang não

fazem à guerra pela guerra. Penso até hoje com estranheza nessa história de “guerra indígena” e

como  vem  sendo  construída  através  dos  relatos  advindos  de  um  povo  conquistador  belicista

imperialista. Imagino que os kaingang sabiam que estavam retardando sempre as ocupações dos

fog. Quando estes chegavam muito perto, quando já estavam por todos os lados, era hora de se

aldear, não se tinha mais o que fazer, acabaram com a caça para acabar com o índio que não deixava

acabar com o mato. O mato valia muito dinheiro, a Europa das luzes depois de um tempo de trevas

estava crescendo, ela precisava de madeira de lei,  aqui se precisva de madeira de lei,  a europa

estava vindo para cá. Só tinham os imigrantes, que afugentar os índios. Ou não ser afugentados por

eles. As correrias kaingang entre os colonos recém assentados sobre seus territórios pelo Estado e

pelas empresas de colonização foram muito registradas também pelos colonos e cronistas e outros

interessados em escrever a história (SIPP, 2000).

Se em muitas dessas correrias as mulheres participavam, então temos famílias, famílias de

batedores em deslocamento. Os kaingang não foram pacificados, refiro-me justamente ao termo

criticamente  em  relação  a  uma  tradição  de  descrição  da  “pacificação  indígena”  na  etnologia

brasileira, muito em conformidade com o discurso-ação montado pelo Estado ao longo do tempo.

Aceitar o que funciona, mesmo que seja de qualquer forma. Se lutar pela terra, fugir da forma

sedentária de viver, criando filhos, buscando sobreviver das poucas reminiscências de matas que

existem,  o  tempo  todo  sendo  alvo  de  preconceito,  discriminação  e  usurpação,  que  acarreta

incomodações na “justiça dos brancos”, via “reintegrações de posses”, estado de violência e tensão
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inesperada constante muitas vezes, sempre tendo que explicar o porque que se vive de tal ou tal

modo, isso não é se pacificar. Não é mais “guerra” efetiva, mesmo que ela raramente ainda ocorra,

como vimos nos episódios de tensão em abril deste ano com as duas mortes de fog e tudo o mais, os

kaingang presos, um conflito, a eminência de um conflito e nada foi feito, houve o conflito,  e os

jornais  disseram  que  os  brigadianos  encontraram  os  corpos  dos  fog no  local  onde  kaigang

reinvidicantes haviam montado um bloqueio por reivindicação de terras. No fórum do CEPI foi dito

que se nada  fosse feito  pessoas  poderiam morrer. Esse fato é  isolado demais  mas,  conjuntural

demais.

Há muito não ocorria um evento com essa violência. Ainda não se sabe o que ocorreu por

certo, não sei se saberemos, não sei se é possível saber, mas houve essas mortes, atribuiu-se aos

kaingang, foi nesse abril, nesse ano, desde os anos setenta, segundo relatos de infromantes com

quem dialoguei, não havia uma morte assim por conflitos de demarcação de terras. Sabe-se certo

que a situação chegou ao que chegou por conta do problema fundiário não resolvido pelo Estado.

A vida dos kaingang é relativamente violenta, é o que acontece quando todo o sistema existe

porque tomou a terra de seus ancestrais e você sempre foi tratado estruturalmente enquanto butim

de guerra, os elementos após um campo de batalha e conquista.

Então o mais pacíficos que os kaingang conseguiram chegar para estarem aqui com nós até

os dias de hoje, e não ter o fim trágico indígena da extinção, como ocorreu com muitas formações

sociais dos indígenas ao longo deste tempo de América descoberta, é disputar o espaço com os fog,

nem que seja um pouco, nas calçadas das grandes cidades, e disputar um pouco as matas e as beiras

das estradas de rodagens importantes como rotas entre as cidades e disputar um pouco o direito a ter

um pouco da atenção dos não-indígenas, de vez em quando, para oferecerem seus artesanatos em

comércio com estes.

E  assim  tudo  que  caçam hoje  a  maioria  dos  kaingang  uma  boa  parte  do  seu  tempo  é

dinheiro. O tempo de fazer arco e flechas, pari, muito desse tempo foi deslocado para a produção de

artesanatos para oferta aos fog ao longo das gerações. O hábito de comerciar com os fog vem desde

o mesmo tempo em que as hordas kaingang tinham de vez em quando que atacar até mesmo tropas

de militares do império que cruzavam seus territórios.

Mas estes  sabem fazer  ainda,  claro,  bons arco e flechas.  Sabem também fazer o pari,  a

armadilha para pegar peixes nos rios. Mas como Aldo me disse num dos dias do campo de setembro

de 2010, quando nos conhecemos, no Lajeado do Bugre, os kaingang não tem mais vontade de fazer

essas coisas, de caça e de vida nativa, porque os matos e os bichos estão acabando e o que tem deve
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ser para os filhos conhecerem. Sabem os kaingang que se caçarem hoje, podem estar diminuindo as

chances de seus filhos no futuro conhecerem esses animais. Estar pacificado é não perceber estas

destruições do outrora revertido em hoje. Se você está com sua cabeça em paz, você não vai pensar

nestas coisas que causam conflitos de idéias. O estar indígena é impossível tornar-se pacificado. A

vida  indígena  é  o  contrário  da  pacificação  que  o  sistema exige.  Sempre  vão  haver  caravanas,

viagens, acampamentos, visitas a parentes que podem durar meses, transferências de famílias ou

grupos inteiros, sempre vão acontecer esses fenômenos sócio-espaciais kaingang? Não sei, mas até

hoje eles tradicionalmente ocorrem.

Muitos  kaingang,  muitas  famílias,  muitas  comunidades,  mantém  esses  ritmos  de

deslocamentos  sazonais  por  longas  regiões,  por  muitas  vezes  ao  ano.  Então  uma  aldeia,  por

exemplo,  não é  pura  e  simplesmente  o local  de  um grupo cosmopolítico,  de uma comunidade

homogênea daquele lugar apenas. A comunidade de cada lugar é como um pólo de chegada e saída

o tempo todo para o deslocamento de uma boa parte das famílias que estão neste momento de sua

constituição neste ritmo. É claro que figuras antigas como o pai de Aldo Pinto, Seu Rusĩ Pinto, que

beira os oitenta anos, deve viajar menos que as famílias de pessoas mais novas ainda o fazem. Mas

Seu Rusĩ estava na caravana que foi para Porto Alegre naquela páscoa.

O  fato  é  que  praticamente,  se  tardar  dois  ou  três  meses  a  visita  a  uma  aldeia  ou

acampamento mais afastado quando voltar lá, alguém que conheci vai ter se mudado dali, ou não

vão dizer que se mudaram, mas vão dizer, “tão uns tempos pra tal lado”, e será normal também se

houver alguém que eu já conheça, de algum outra localidade de presença kaingang, morando ali, ou

“passando uns tempos por aqui”.     

Hoje existe a localidade do Pontão. O Pontão é uma territorialidade kaingang em processo

ainda  na  contemporaneidade  de  retomada.  Os kaingang  na  localidade  Pontão  reivindicam seus

direitos territoriais perante o Estado e os não indígenas ocupantes de toda a extensão deste.

O presente atualmente acampamento kaingang do Pontão só indica mais uma historicizada

mesmo pela historiografia técnica não-indígena ancestralidade territorial kaingang que ainda hoje

propicia  lítigios  entre  territorialidades  indígenas  e  territorialidades  não-indígenas,  modos  de

ocupação mais recentes. Como na localidade de Carazinho, ou no Morro Santana, ou como nos

episódios de circularidade contemporânea das famílias e grupos cosmopolíticos da etnia, as famílias

kaingang de Pontão também procuram as matas e seus elementos e também efetuam estas viagens

como e com os outros kaingang e afins. Mas hoje as famílias instaladas nas poucas matas que

restaram no Pontão não atacam mais os fog. Hoje luta-se pela terra indígena, luta-se por políticas
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públicas, por direitos constitucinais indígenas reconhecidos, luta-se por saúde, mas acima de tudo,

ainda luta-se em grupos parentais familiares e afins cosmopoliticmente organizados a partri dos

preceitos ancestrais da etnia, e ainda em conflito com os mundos dos brancos, mas a partir de outra

guerra.

2.7 Kaingang Goj

O grupo kaingang atualmente presente no Arroio  Kaingang Goj,  Também iniciando um

wãre  em idos  de  2005,  na localidade  de  Lajeado do Bugre (RS),  em alguns  aspectos  básicos,

podemos perceber que de certa forma a comunidade kaingang de Lajeado do Bugre atualmente se

encontra em um processo de saída, em parte, da situação total de acampados.

Mesmo assim, os kaingang de Lajeado do Bugre também não possuem terras possíveis de

manejo  próximo  do  local  de  seu,  vamos  nos  referir  aqui  enquanto  acampamento-aldeia.

Relativamente longe de estradas de rodagem de fluxo intenso, os kaingang conseguiram, junto a

aliados  não-indígenas,  “negociar”  sua  presença em uma pequena faixa de terra  em uma colina

próxima a pequena sede do município de Lajeado do Bugre.

O Lajeado do bugre, um pequeno afluente de águas rolantes por um leito de pedras, um

riacho, ou córrego, Kaingang Goj, também é um ancestral passo indígena, lugar de fluxo kaingang,

daí o nome do riacho e localidade (Imagens 33 e 34). Contam os registros históricos encontrados

para o município, e também coletados pelo próprio Aldo em um sítio da Internet, que na época da

fixação dos primeiros fog na região estes o fizeram próximo aos “toldos dos bugres” presentes no

local.

Seguindo  as  trilhas  de  caminhares  dos  ancestrais,  os  kaingang  da  família  Pinto  e  seus

parentes e afins, ao constituir-se em grupo cosmopolítico organizado, consolidou, em idos do início

dos  anos  2000  um  wãre em  caráter  de  presença  permanente  e  também  de  caráter  político

reivindicatório de seus direitos políticos indígenas enquanto comunidade tradicional indígena ao

Estado através da reividincação do início de processo de demarcação de terras indígenas a partir da

FUNAI. Assim, se estabelecem na localidade enquanto grupo presente a partir da constituição deste

wãre.

Vivendo  entre  os  hábitos  apreendidos  que  dizem  mais  respeito  aos  modos  de  vida

tradicionais passados a partir das cosmologias e costumes “nativos” da etnia, e vivendo também a

partir dos costumes e hábitos, já tradicionalizados que desde os antigos vem se apreendendo no
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contato com os fog, ou seja, também cultivando os hábitos, claro, de suas próprias formas, que os

fog querem,  os  kaingang  de  localidades  como  Carazinho  e  Lajeado  do  Bugre  lutam  pela

consoidação de seu acampamento enquanto uma também terra e “aldeia” indígena.

Esta busca, intenção e luta em transformar um local de presença ancestral da etnia em terra

indígena me levou, em 2010, a conhecer a comunidade kaingang presente na localidade de Lajeado

do Bugre.  Mais os deslocamentos de ambulância destes também fizeram com que eu tivesse a

chance de encontrar alguns de suas famílias em pleno centro de Porto Alegre nos anos da explosão

da venda de cestinhas de páscoa kaingang para os fog nas ruas centrais desta capital de Estado da

Federação. Os kaingang presentes em Kaingang Goj viajam cerca de 400 quilometros, atualmente,

para ofertar seus artesanatos aos  fog.  Seus sentimentos de pertença territorial  não os privem de

deslocar-se  grandes  distâncias.  Mesmo  ancestralizando-se  enquanto  grupo  de  pertença  a  uma

localidade,  o  objetivo  de  muitas  famílias  da  etnia  ainda  é  a  ambulância,  a  circulação  e  a

sazonalidade. Locar-se é um deslocar-se, e vice-versa. 

São processos de uma mesma ambiência conjugada entre paradas e trânsitos, permanência e

transformação.  Processos  que nota-se,  pelos  estudos de campo,  que se dão a  partir  dos  modos

tradicionais da etnia. É o que podemos observar a partir do relato de Vilson Moreira, kaingang da

região do Rio Pei-kar, em suas memórias com o avô em andanças pelas localidades territoriais da

etnia quando pequeno:

“- Eu, até exatamente, pelo que fizeram pra mim fazer o esclarecimento da
área do Lageado do Bugre, isso aqui já é uma área na minha época né? Me
criei aqui de quatro (4) até uns vinte e dois (22) anos mais ou menos. Daí
me  criei  nessa  região  né?  Nesse  rio  que  tem  aí,  nós  temo  nosso
acampamento, acampamento antigo que é dos índio né, o cemitério antigo,
na época que se criou o cemitério aí também né? Eu vejo que isso na época,
se  foi  o  Estado que criou isso  como terra...  que é  terra do índio como
criando terra do Estado na época né? Mas eu vejo que a nossa raiz na
época era dos Canharó aqui né? Dos Moreiras, nessa região toda aqui a
gente  exatamente  na  época não sabe  a  quantia  exata  da  quantidade  de
terras que tem, mas é uma área grande aqui, uma área que vai até o posto
Epifânia né? E veja que o serviço que os colono, o Estado fez em cima dessa
terra  tem tudo a  ver  que  isso  é  um prejudicial  né?  Veja  que  uma área
indígena  que  era  considerada  uma  terra  nativa,  uma  terra  que  é  tudo
pinhãozal né? Existe ainda uns pé de pinheira ainda nas colônia aí, mas
essa região tudo aonde a gente enxerga era tudo pinhãozal né. Meu avô
tinha acampamento dele, a morada dele na barranca do riacho ali né? Que
o morador mais perto que a gente visitava estava de dois a três quilômetros
um  longe  do  outro  né?  A  gente  morou  muito  tempo  conforme  que  foi
existindo outras áreas ele foi convidado pra ir fazer o reconhecimento da
terra do Rio da Várzea também né? Ele foi capitão lá na aldeia Rio da
Várzea também né? O primeiro conselheiro do Rio da Várzea. Saia de lá,
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vinha pra cá pra cuidar, mas como eles eram muito em pouco pessoas da
família  deles  não  dava  conta  de  cuidar. O Rio  da  Várzea  e  a  área  do
Lageado do Bugre né? Porque era muito espaço, era muito grande, pra vim
do Rio da Várzea pra cá tinha que vir a pé todo sempre né? Meu avô não
gostava de andar de carro, minha avó não gostava de andar de carro. Então
vejo que onde estou explicando, contanto uma história que a gente tem que
é o argumento que a gente tem que acho que isso pra nós, o que acontecer
considerando que era terra indígena no passado já era terra indígena né?
Então vejo que não tem outro fugitivo de dizer que não é terra indígena,
porque a gente tem maior conhecimento aqui que […] criolo, sorte meu que
o Aldo se interessou na época de sair daquela aldeia lá do Vicente Dutra, eu
já antes já tinha explicado pra ele que existe nesse local uma terra indígena,
na  época  que  eu  era  mais  pequeno,  meu  avô  morreram  todos  eles  já
morreram né? Mas a gente ainda tá vivo pra conter o que é no passado, o
que era terra indígena nessa região de Palmeiras das Missões. Na época
Palmeira das Missões era o município mais perto da nossa região aqui né?
Não tinha município aqui, esses município, Lageado do Bugre, se criou a
pouco tempo, Cerro Grande, Tiradentes aqui se criaram a pouco tempo, era
a  área  que  o  município,  que  era  município  de  Palmeira  das  Missões  e
Rodeio Bonito. Despois de Rodeio Bonito que se criou Tiradentes, Cerro
Grande, Lageado do Bugre e Sagrada Famílias. Então a globação dessa
área aqui fica entre meio, entre Tiradente, Cerro Grande e Palmeira das
missões,  e  Sagrada  Família  né?  Na  época  era  duas  três  casas  quando
conhecia isso aqui né? Conhecia quando era piá né? E a gente, pra fazer
isso tem que voltar, acho que isso é terra indígena, não tem outra coisa a
que ser reconhecida como terra indígena. Vejo que esse lado que os índio
tem que buscar mais parceria, mais argumento pra essas área.
- Dava muito tempo de viagem? Daqui lá no Rodeio?
Bom, meu avô levava dois dias às vezes pra ir, porque a primeira coisa que
ele fazia, levava pinhão, caça do mato, tatu, paca, tinha bastante nesse rio
aqui né? Aí ele tinha os paris no rio pra pegar peixe né? Daí despois ele
tinha os mundel que chamam que é os laço pra pegar as caça né? Aí ele
fazia charque né pra levar, porque nós tinha outro irmão dele que morava
no rio da Várzea que era Francisco Canharó também que morava no rio da
Várzea,  e  outras  companheria  deles  que  era  de  lá  que  ele  levava  né?
Pegava a caça daqui e levava pra lá né, pra contentar o irmão dele, as
cunhada dele, os parente, cumpadre, irmão que moravam lá né? Então aí a
gente levava ne? Botava num cesto, fazia o charque e levava pra lá. Daí a
gente andava, onde que escurecia nós se acampava debaixo de uma árvore,
dormia, no outro dia amanhecido a gente tocava de novo né? E era dessa
maneira né? Meu avô foi três vez, dessa região de Rodeio a Lageado do
Bugre a Porto Alegre a pé, levava trinta e poucos dias levava pra ir pra
Porto Alegre né? Eu fui uma vez, que eu era gurizote, eu fui daqui dessa
região de Lageado do Bugre, nós saímo até Palmeira né? E de Palmeira nós
seguimo a pezito com meu avô, minha avó pra Porto Alegre a pé. Então que
demorava né, demorava, a gente caçava, mas a gente sempre tinha o rango,
ás vezes levava pronto né, quando se acampava fazia de novo pro outro dia
o rango. E daí nós ia indo né devagarzinho. Então era dessa maneira que
na região aqui... é o chão da gente, é o lugar onde me criei, vivi aqui né.
Comendo pinhão, pescando, caçando, a região tudo aqui a gente... a gente
logo  aqui  em  cima,  que  desce  aqui  pra  Sagrada  Família  aqui  era  um
carreiro... hoje tem estrada né? As prefeituras estão fazendo as estrada nas
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terras indígenas também né? Então que eu acho que isso é um erro que
estão fazendo né? Com as terras indígena né?
- Sim.
- Aqui pra ir pro Xingú, pra Constantina é uma aldeia que meu avô visitava 
também, Xingú também, na época é um acampamento morada de índio 
também no Xingú. Eu acho que era uma emendação que na época não tinha 
demarcação, não era dividido né? Era uma região total só né? Que cada um
onde ia se visitava. Não tinha... a gente não dizia “aqui não é tua área”, 
aqui onde que ia a gente era tudo recebido sem... né? Com tranquilidade né.
Depois que se criou na época do SPI que se começou a mudar as deferença 
né? As coisa foi mudando. A gente veja que as coisa tá... né, mas... Nossa 
região aqui é tudo área indígena.” (Vilson Moreira, Kaingang, Lageado do 
Bugre, 10/12/2010, 11:00am).

De um mato  a  outro  mato,  caçando  em um acampamento,  levando  para  partilhar  com

parentes em outro. O campeá enquanto uma intensa troca, e assim ia se indo “devagarzinho”. Essa a

ancestral dimensão social dos wãre entre os grupos parentais da etnia a partir da cosmopolítica, para

além da itnerância apenas para a extração de bens de consumo em outras localidades. Essa dimenão

da reciprocidade, da rede de parentesco, aponta aspectos para além de uma possível visão utilitarista

da vida em acampamento enquanto mero meio de subsistência material.  Será apresentado agora

alguns elementos etnográficos da comunidade kaingang presente atualemente no  Kaingang Goj,

Lajeado do Bugre.

     

2.7.1 Etnografia.  Kaingang Goj, Lajeado dos índios, mas para os fog, “Lajeado do Bugre” 

A comunidade presente em Kaigang Goj atualmente, tem uma trajetória de idas e vindas,

viagens, mobilidades constantes, deslocamento dos grupos da etnia por sobre suas territorialidades,

como todas as comunidades kaingang. Em Guarita, podemos ouvir com Seu Claudino, uma das

lideranças antigas da área, um pouco das andanças dos kaingang por este afluente e suas matas no

tempo dos “tronco-velhos”. É interessante frisar aqui que o termo “bugre”, muito usado, ainda hoje,

na região norte do Estado, para referir-se aos kaingang, ou talvez a “índios em geral”, segundo os

kaingang, carrega um sentido pejorativo.

- José...
- Crendor Claudino. O meu bisavô também é dos Claudino, mas o primeiro 
nome não sei, não cheguei a conhecer ele.
- Sim. O senhor sabe em que local ali no Lageado do Bugre que ele 
frequentava mais? Era o rio todo ou era...
- Não, ali tem o município ali né?
- Sim.
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- O município está dentro. Lageado do Bugre, a marca mais ou menos aquela
entrada tem um posto ali né, o posto de gasolina, tem ainda. Aquele ali tá 
dentro.
- O acampamento que eles faziam é ali onde está a cidade hoje?
- É, ali, município novo ali né. Ali pra baixo...
- Na beira do rio ali.
- É, todo município tá dentro.
- E a Barra do Bugre, seu avô contava desse lugar?
- Sim, aham, contava. Até minha tia saiu de lá ela tinha uns oitenta (80) anos 
que ela saiu de lá, ela faleceu aqui. Ali é grande, ali é grande.
- E aquela área ali era de qual toldo na época?
- Olha eu não sei. Mas ele pega ali e vai até lá na […] pega lá na...
[…]
- Isto, pega tudo. Lá dentro.
- E eram muitos que iam lá ou eram poucas famílias que ficavam ali?
- Tinha bastante, mas depois eles começaram a se extraviar. Que nem aqui, 
era pouco, vamo vê quando tinha doze (12) anos mais ou menos, dez (10), 
doze (12), reunia toda indiada dava umas sessenta (60) família, hoje tem sete 
mil (7000), fora os que saíram daqui. Serrinha é os que saíram daqui, […] os 
que saíram daqui, Lageado do Bugre também é daqui. E agora tá sete mil 
(7000), fora as criança.
[…]
Mato Castelhano tudo daqui. Dá uns doze mil (12000) mais ou menos reunir 
tudo, se trazer tudo de volta dá uns doze mil (12000). […] só criança que 
tem, só aqui tem duzentas e poucas crianças, só nesse colégio […] dá doze 
(12) colégios. […] Aqui tem mais.
Duzentos e oitenta (280).
Duzentos e oitenta (280), faz duzentos e oitenta, dá uns cem mais ou menos, 
dá oitocentos, dá mil. E tem informado, bastante informado, eles pegam 
ônibus de manhã, meio-dia vai outro, de noite já tem estudando outro. 
Formatura, faculdade, tem. Tem minhas neta que tão se preparando pra 
técnico em enfermagem […] meu neto mais velho formado, enfermeiro 
padrão. Tem gente formada aqui, mas os emprego tão...
- Tá demais né? Tem que gerar emprego.
- Vai emprego pra todos esses aí. A sorte é que tem frigorífico aqui ó, não 
passaram ali? 
- Não passamos.
- Ali tem, tem cento e poucos índio que trabalha ali. Mais é índio.
- O que o senhor acha da questão da terra, da agricultura, da criação de 
bichos, o que o senhor vê para o futuro?
- Olha, […] terra tem, mas o recurso que não tem. Olha eu era da FUNAI, 
depois passei pra FUNASA hoje eu sou  da SESAI. A FUNAI é um órgão 
federal mas não ajuda em nada, nada, nem avalisa coisa nenhuma, e agora 
então sabe que que nós estudamos, já tem associação, está funcionando já 
bem […] 
- Já tem trator? Chegou trator?
- É, tem.
- Tem aí?
- Tem, mas vai vim mais ainda. Então bota recurso.
- E assistência técnica né? Gente pra orientar né?
- Tem, já temo índio técnico agrícola e agrônomo, já formado né?
- Que idade o senhor está seu […] 
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- Setenta (70) pra setenta e um (71). Sou de 1940 né? E quero ver ainda 
Lageado do Bugre... como é que vou dizer, demarcação e trazer uma coisa 
pra comunidade aqui. Construção de casa. Vocês viram umas casa aí, de 
material aí, tem quatrocentas (400) pra construir ainda, vamo começar 
semana que vem duzentas (200) casa de material e apronta aquele mais 
duzentas (200), e assim vai. 
- E quem são os pedreiros?
- Os pedreiros tem aí, profissional né.
- Não vão ser vocês mesmo?
- Tem, tem índio que já tão
- Os índios que vão trabalhar também.
- Maioria é índio que tão fazendo construindo esse colégio, esse grandão lá. 
Esse aqui é posto de saúde que foi inaugurado ainda não foi aberto ainda, não
tá funcionando.
- Então vai gerar emprego essa questão das casas?
- Sim. Aham.
- É temporário, mas já dá um dinheirinho né?
- Dá, dá, em vez de ir pra Vacaria, pra Caxias do Sul, já ficam por aí.
- Fica por aqui né.
- Eu tenho preocupação, sabe que faz uns... fevereiro eu assumi como 
coronel né?
- Coronel aqui da área?
- É, de toda. Depois do cacique é eu. De toda área do Guarita
- Depois do […] 
- Isto. Sabe que a gente sente uma grande responsabilidade e compromisso, e
não só ficar sentado né, mas de planejar com o cacique, fazer um projeto e ir
atrás arrumar os recurso né.  Olha pra atender sete mil  (7000) pessoas,  já
temo força hoje, cada setor já tem força hoje, já tem médico, já tem dentista,
já  tem  enfermeira,  enfermeiro  e  motorista  índio.  Mais  alguma  coisa?
(Entrevista com Seu Vivaldino Claudino, Kaingang Goj, 2010).

Em Kaingang Goj, onde se encontram as famílias de consanguineos e afins do tronco dos

Pinto, fugindo dos conflitos pela terra, foi preciso comprar terras no próprio território ancestral da

etnia para viver na localidade.

Todo o horizonte, salvo pequenas, ínfimas manchas de outros elementos, é rodeado por soja

no  entorno  da  aledia  kaingang  de  Lajeado  do  Bugre.  Você  se  sente  em  algumas  localidades

envolvidas nos estudos de campo, ou em certos trechos da viagem por terra de ida até a região dos

estudos,  em um mar  verde com pequenas  ilhas,  minúsculas  ilhas  de verdes  mais  escuros.  Não

chegam a ser ilhas, são recifes de coral de tão pequenos em meio a devastidão da soja transgênica

de  lovoura  de  monocultura  mecanizada  de  grande  porte.  Moderna.  Tecnológica.  Rentável.

Lucrativa. 

Nesta localidade, o Lajeado do Bugre, no local onde nasce o afluente que origina o nome do

local, vivem, desde tempos imemoriais, pelo percebido em campo, parentes dos atuais kaingang da

aldeia de Lajeado do Bugre, parentes de descendência indígena, mas em processo social, ao longo
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das  décadas,  de  ascendente  invisibilidade  étnica.  São  os  remanescentes  indígenas,  isolados  de

políticas públicas indigenistas, se assim podemos tentar perceber, a comunidade da “linha Pinto” na

nascente do Lajeado do Bugre, lugarejo, povoado não-indígena. Aldo Pinto nos levou para conhecer

estes seus novos conhecidos “parentes distantes”, como tentou me explicar a ligação que sentiram

uns com os  outros quando se encontraram já  pelas  primeiras vezes no Lajeado do Bugre e  se

identificaram uns com os outros. Segundo Aldo “pareciam com a gente, ficavam junto esperando o

ônibus, ou comendo, lanchando junto como a gente, aí um dia fomo fala com eles né.” (Aldo Pinto,

setembro de 2010, Aldeia Kaingang Rusĩ, Lajeado do Bugre).

A cidadezinha, muito humilde, simples, recém surgente enquanto município, de pequenos

produtores rurais, sua maioria relativamente pequenos produtores de soja,  fica pouco abaixo da

Linha Pinto, pouco abaixo da nascente do Lajeado do Bugre. Ainda precisamos muito discutir e

refletir quanto a categorias, mas podemos dizer que os grupos de parentelas presentes toda a vida na

Linha Pinto, em Lajeado do Bugre, são “mestiços”:

“[...] veo insuficiente el tratamiento del mestizo como categoría social. No
fue sólo el sector cooptado por los conquistadores para cubrir funciones de
dominación que ellos eran insuficientes para atener; también es lo que hoy
se  llama  el  “indio  dezindianizado”,  esto  es,  el  grupo  que  no  resiste  la
dominación  colonial,  renuncia  a  su  identidad  de  origen,  trata  e
incorporarse a la  sociedad nacional  “civilizada” y, sin enbargo actúa a
partir de su matriz civilizatoria india. Es el indio que no sabe que es indio,
al que se a obligado a ocultar su rostro verdadero y a renegar de su origen.
Gran  parte  de  los  mestizos  latinoamericanos  son  eso:  indios
desindianizados. En el futuro se sabrá si llegan a recuperar su verdadero
ser o permanecen anpecinaos em ser lo que no son.” (BATALLA, 1992,
sp.21).

Claro,  seria  conveniente,  a  esta  altura  do  contexto  etnográfico  entre  etnógrafo  e

interlocutores, se pudéssemos denominar efetivamente de “Lajeado dos Índios”. “Bugres” não é

uma palavra muito apreciada pelos kaingang, não menos que por Aldo Pinto e seus parentes, nosso

principal interlocutor, junto a sua família (Imagem 35), no Lajeado do Bugre. Na verdade, eu me

sinto mal em ter de mencionar o lugar enquanto “Lajeado do Bugre”.

Como os kaingang do Lajeado do Bugre não participam da fronteira de expansão da soja a

não ser fugindo desta, da forma que podem, fazem balaios para venda (Imagem 36). Balaios de

cestaria de fibras vegetais, que cada vez, segundo os relatos, se precisa viajar mais para buscar as

fibras junto a córregos e pequenas manchas de vegetais  nativos remanescentes.  Uma das fibras

utilizadas mais difíceis de obter nos dias de hoje, segundo os interlocutores, é a fibra da raíz do
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guaimbé, mais utilizada na parte ornamental das artesanias e cestarias (Imagem 37). Atravessam

grandes quantias de áreas por onde a soja já se expandiu para coletar as fibras vegetais. Muitas

vezes, é preciso fretar um caminhão, como um “navio cargueiro” para atravessar “mares de soja” e

buscar pequenas “ilhas” de matas, onde um dia foi uma floresta e campina sem fim em recursos em

diversidades. Hoje, em uma determinada época do ano, praticamente só soja em quase toda parte.

Em outra determinada época, trigo. Variedades de grãos alimentares trazidos pelos fog.

Para complementar os ganhos das famílias, estas, durante o ano letivo das crianças, dentro

do calendário escolar padrão difundido na região pelos não-indígenas, como não podem ausentar-se

muito  para  além das  cercanias  do  município,  aproveitam também uma parte  do  tempo  com a

confecção  de  artesanias  mais  sútis,  mais  versáteis  de  trânsito,  mais  constituídas  de  adornos

corporais para ofertar aos fog em um dos rituais sazonais destes. É o artesanato kaingang de turismo

de verão, oferecido nas praias onde muitas famílias não-indígenas, de regiões diferentes do Estado,

aglomeram-se, também ao seu modo, urbanísitcamente, am zonas de balneários de verão no litoral,

nas beiras das praias da costa do Rio Grande do Sul. Lá, no litoral,  em meio a outras famílias

kiangang, muitas famílias do Lajeado do Bugre vão oferecer seus adornos corporais artesanais em

comércio com os fog. 

Os ciclos de circulação, de ambulância, se mantém para além das fronteiras da expansão

contemporânea da colonização na expansão da soja. Os kaingang continuam, de forma ou outra,

circulando ainda em sua própria terra em meio aos fog. Mesmo que tenham que atravessar mares de

soja em busca de taquara (Imagem 38), cipó (Imagem 39), ou clientes fog para suas especialidades

artesanais. E os kaingang em Lajeado do Bugre só possuem praticamente soja em seu horizonte

imaginativo materializável, a primeiro plano, a paisagem no entorno direto da aldeia. Mesmo assim,

um  kaingang  de  meia  idade,  interlocutor  por  uma  tarde,  me  apresenta  um  papagaio  charão

confeccionado  em fibras  vegetais  (Imagem 40).  Pintado  das  cores  do animal  in  natura,  muito

semelhante até em tamanho ao papagaio charão, que só vi, em Carazinho, terra onde falam muito

destes,  empalhado e em imagens no museu Olívio Otto.  Para além da paisagem da soja está a

espacialidade e um horizonte imaginativo kaingang que percebe ainda para além o que está para

além da soja  que o circunda,  as  “ilhas” de mata que ainda restam pela região,  e  a busca pela

confecção das formas artesanais ancestrais.

Este,  o  papagaio  de  fibras  vegetais,  seria  uma  inovação  contemporânea  do  artesanato

kaingang,  mas  ainda  dentro  do  que  denominarei  aqui  para  termos  analíticos  de  artesanato  dos

antigos, destoando de um tipo artesanal apreendido junto aos interlocutores em Lajeado do Bugre, o
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artesanato dos novos. Não são categorias reducionistas ou especifistas duras e objetivas de práticas

artesanais distintas, mas pequenas especificidades que vão surgindo em meio as transformações de

um mundo agora em expansão, o mundo dos “brancos”.

2.7.2 Etnografia. 15 de junho de 2014. Kaingang Goj

Como era de se esperar, duas famílias que não eram ainda presentes desde minha última

vinda agora estão na aldeia. Ambas as famílias são do tronco dos Cipriano, que tem fortes troncos

em Guarita. Jorge Cipriano e Salete Fák, que trouxeram seus sete filhos. Dois destes estão na escola

da aldeia. O outro Casal é Mauro Cipriano e sua companheira Juliana Candido, e seu filho de colo.

Pouco antes da despedida de minha estada de poucos dias a aldeia-acampamento, passando

notas para um caderno, Aldo vinha me ajudando ao que anotar. Me relembra que chegou “a água”

no segundo semestre de 2013. Informa que a “aldeia” agora tem uma caixa de 15000 litros de agǵ ua,

de fibra. Diz que o sistema de abastecimento da água é por uma moto-bomba, e que agora eles tem

um poço artesiano de 200 metros de profundidade. 

A comunidade do  Kaingang Goj,  com suas iniciativas, no pequeno espaço de terra onde

podem estar, prepararam toda a infraestrutura como um pequeno aldeamento.  Grande parte dos

equipamentos, infra-estruturas, advém das verbas previstas para estas instalações, nas instituições

estatais como FUNAI, a antiga FUNASA atual SESAI, a prefeitura do município. Algumas coisas

são obtidas com recursos  da própria  comunidade.  Mas o que sempre me chama a atenção é  o

protagonismo da comunidade do Kaingang Goj em organizar o que se tornou, para mim a partir das

percepções deste estudo uma espécie de auto-aldeamento comunitáro, da melhor forma que podem

dentro  da  precaridade  que  vivem  num  mundo  sem  terras  indígenas  efetivamente  de  uso  da

comunidade. Tudo a espera de seu território. Os kaingang do Kaingang Goj, já estão auto-aldeados,

por sua própria iniciativa, habitando seu “pequeno vilarejo indígena” à espera da demarcação de

uma parte das terras no entorno do Kaingang Goj para efetivamente poderem usufruir do território

kaingang  ancestral  existente  ali.  Oficialmente,  a  comunidade  ainda  se  encontra  na  situação  de

acampados. 

Aldeia  não é  uma categoria  estatal,  é  uma forma configurativa  presencial  indígena,  e  o

termo, como indica, mostra que este elemento foi introduzido entre os indígenas na América. Mas

como falamos de agências, nem sempre estas partem apenas do Estado por sobre os indivíduos, se

não estes não teriam suas próprias agências. É o caso da comunidade  Kaingang Goj que, como
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muitas  outras,  organizaram-se  em  um  acampamento  que  com  o  passar  dos  anos  vai  dando

surgimento e configuração a um efetivo aldeamento indígena, uma vez que este é um dos modos

apreendidos, um dos aspectos que demonstra os elementos da própria colonialidade em algumas das

práticas já tradicionais indígenas apreendidas como forma de sobreviver na relação com o mundo

dos fog e seus dispositivos de poder e dispositivos tecnológicos, como o Estado e suas diretrizes.

Mas  temos  que  observar  que  muitas  famílias  no  Kaingang  Goj,  como  nas  outras  localidades

kaingang,  estão  sempre  num  ir  e  vir  entre  acampamentos  ou  “aldeias”.  Isso  faz  com  que  a

comunidade enquanto espaço seja tanto um acampamento para alguns, devido a forma tradicional

da sazonalidade, de wãre em wãre, de círculos de parentes em círculos de parentes, quanto aldeia, o

lugar onde se mora mais, ou terra natal. 

Em acordo de vizinhança e aliança, os kaingang obtiveram permissão de uso de mais uma

pequena parte de terreno de colina, ao outro lado da estrada, junto a pequena aldeia. Ali os kaingang

no Kaingang Goj edificaram uma nova escola, para substituir sua antiga escola, um pequeno prédio

de  uma  sala,  como  mencionam  os  kaingang,  uma  “escolinha”.  Nessa  escolinha  pude  também

perceber o valor da cestaria kaingang em seu cotidiano para além do comércio com os fog, numa

dimensão  ainda  fortemente  voltada  também,  à  todo  momento,  para  a  produção  de  artefatos

domésticos. Haviam cadeiras nesta escolinha onde os kaingang haviam refeito o forro do assento a

partir da técnica da cestaria, mas utilizando-se de matéria plástica, um elemento novo na arte de

trançar dos kaingang. Estes elementos, a assimilação de matérias-primas advindas do mundo dos

fog, para fins de cestaria e demais técnicas manuais de confecção de artesanato evidenciam o caráter

de inovação nas tradições kaingang. Percebeu-se também que as crianças estão sempre desenhando

motivos kaingang mesmo com o cotidiano de paisagem devastada pela soja (Imagem 41). 

Em relação a antiga, a nova escola é mais bem infra-estruturada, com duas salas de aula e

equipamentos enviados pela secretaria de educação do Estado. A escola indígena da aldeia já é uma

concretude, vinculada a secretaria estadual de educação, e conta com uma professora do município,

não indígena, além de Aldo como professor e um de seus irmãos que também é professor. A escola

assim encontra-se segundo Aldo que nos levou para dar uma volta na aldeia, apresentar as pessoas

novas ali e as novas infra estruturas, ou as pequenas plantações, roçados, nos apresenta também a

escola, além de informar que junto a esta, nesse novo pequeno pedaço de terra, “terá também uma

nova linha de casas”.

Neste  dia  e  nos  outros  em que comemos na casa  da família  de Aldo nos  alimentamos,

mesmo com o pouco espaço que a comunidade dispõe, cerca de um ou dois hectares de terra para
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casas, instalações e roçados com alimentos já produzidos ali mesmo pela comunidade. Neste dia

comemos feijão, mandioca (Imagem 42), batata doce, todas da própria produção da comunidade. É

a autonomia indígena, o que tanto preocupa o Estado e as corporações capitalistas. Autonomia não

necessita de dinheiro para tudo.

Outra  novidade quando retornei  nesta  viagem a  aldeia  de  Kaingang Goj foi  a  troca  de

liderança  principal.  Aldo passou sua liderança  para um se seus  irmãos mais  novo,  Altino.  É  o

processo cosmopolítico em dinâmica. O protagonismo jovem político kaingang evidenciado a certo

tempo em campo. Altino também “administra” o templo evangélico da comunidade.

Neste dia em que pela primeira vez tomava nota destes dados, estava ocorrendo uma nova

troca de liderança na comunidade. Altino iria passar a liderança para Adélio, também irmão seu e de

Aldo. Na tarde daquele dia ocorrreria a reunião em que oficialmente seria feita a troca política. Em

determinado  momento,  percebi  que  em verdade  todos  ali  estavam ansiosos  para  que  eu  fosse

embora, não porque queriam que eu fosse, sabiam que era o dia em que eu tinah que continuar para

ir rumo a Carazinho, mas estavam ansiosos porque estavam sem jeito de ter de me deixar seu e

meus dois colegas de campo que me acompanhavam, para irem poder fazer a tal reunião. Rimos um

pouco quando entendi a situação e, já que era melhor sair mesmo um pouco cedo para não pegar

tanta estrada a noite, fui embora e parei de, classicamente, enquanto antropólogo, junto a minha

equipe, atrapalhar a aldeia.

A busca pela saída de uma área ainda precária para uma melhor, motivada também pelo

movimento de montar uma morada melhor, mais permanente, que sirva de base para o princípio do

locar-se e  deslocar-se,  acabou por relacionar-se a  necessidade de absorver alguns dos modos e

costumes  dos  fog introjetados  ao  longo  das  eras  a  partir  do  colonialismo  fog sobre  os  povos

indígenas. O locar-se também não pode ser mais o fugir apenas do domínio  fog, estabelecer uma

zona selvagem e furtiva apenas deste domínio hostil circunvizinho estrangeiro, outro. O locar-se

hoje em dia também é o manifestar de práticas que sabe-se aceitas e bem vistas praticadas tal qual

os fog. Assim, tanto no Kaingang Goj quanto em Caapi as lideranças informam que “tem muitos já

da comunidade que são eleitores no município” onde encontra-se o  wãre ou aldeia. Informam e

apresentam  com  orgulho  as  “escolas  indígenas”,  “escolinhas”  como  muitas  vezes  referem-se,

escolas  bilingues,  que  buscam  ao  longo  do  tempo  adequar-se  minimamente  as  prerrogativas

institucionais  dos  sistemas  formais  legais  dos  fog, mesmo  que  a  comunidade  continue

encontrando-se em situação de acampados perante seus direitos territoriais formais e possibilidades

de desfrutarem de uma “terra” em seu território. Os acampados logo elegem um “agente de saúde”,
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e buscam por direitos básicos nos acampamentos como água potável das redes públicas e instalação

de rede de energia elétrica, rede de saneamento básico, banheiros, caixas dágua e outros insumos

das redes de serviços públicos oferecidos.

Os kaingang ao longo do tempo no acampamento vão conseguindo, mesmo com próprios

recursos,  melhorar  suas  moradias,  que  de  barracos  improvisados  de  lona  e  restos  de  materiais

coletados nas imediações, além claro dos materiais “nativos”, quando encontrados, vão tornando-se

casas, ainda muito simples, mas mais a semelhança das casas dos não-indígenas.

Assim, a busca e a luta kaingang por estes serviços oferecidos para a população em geral

não indígena “civlizada” - e que na maioria das vezes estão os indígenas e outros grupos sociais

excluídos  -  estão  conectados  a  luta  pela  concretização  do  território  indígena.  Há  uma  ponte

relacional entre artesanatos, venda, obtenção de dinheiro e consumo de bens dos não-indígenas com

estes elementos de políticas públicas. E assim se dá o processo do constituir-se comunidade até o

constituir uma terra indígena, e o inserir-se também, a este seu modo, entre elementos advindos de

dois mundos, um seu, e um alter, no mundo dos “brancos” a partir de seu mundo indígena. Longe

de uma guerra apenas por uma “volta”, os kaingang interlocutores hoje também travam uma luta

mesmo para o inserir-se no proposto (ou imposto) pelos “brancos” jeito “civilizado” de viver. Claro,

os  “brancos”  em  sua  maioria  também  não  aceitam  isso,  uma  vez  que  os  índios  parecem

conseguirem fazer isso ao seu modo.

Buscando, autonomamente, por conta própria, por seus próprios recursos, este constituir do

acampamento político, ao menos fisicamente, um pouco que seja, ao seu modo, enquanto aldeia, os

kaingang  interlocutores  nos  mostram  que,  muito  para  além  de  uma  guerra  de  hostilidade  e

afastamento como muitas vezes é descrita pelos agentes anti-indígenas, com suas negações dos

padrões indígenas de viver como “não produtivos”, os kaingang estão a produzir um mundo de

parentes, elementos e espaços materiais e imateriais imaginativos permeado de elementos de seus

modos  ancestrais  ditos  “tradicionais”  e  também  pelos  seus  tradicionalizados  modos  de  vida

apreendidos pelo contato e confronto com os não indígenas, elementos, ao nosso tempo, também já

muito ancestralizados nas práticas cosmopolíticas da etnia.     

2.8  Wãre,  cosmopolítica  entre  os  kaingang,  entre  estes  e  os  não-humanos,  e  guerra  (que
deveria ser política, ou mesmo também cosmopolítica) com os  fog

Espera-se  com  a  imersão  no  universo  étnico  kaingang  nos  referidos  locais  a  fim  de

contribuir para os debates no campo teórico, além das temáticas já referidas, com o estudo das
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relações entre os povos indígenas, os não-indígenas, o Estado, bem como das relações através do

parentesco e afinidades entre os próprios kaingang e demais “aparentados” e “afins” (indígenas e

não-indígenas,  “aliados”  e  “parentes”  a  partir  de  casamento,  vizinhança  e  ou  mesmo  alianças

estratégicas de ordens variadas). 

Pensar em “sistemas de aliança” entre os kaingang é pensar a partir de suas relações sociais

enquanto  redes  de  parentescos  e  afinidades  entre  grupos  familiares  extensos,  distribuídos  pelo

espaço em núcleos familiares as já apresentadas “comunidades”.  Entre os kaingang, estes estão

distinguidos enquanto “acampamentos” (wãre, para os kaingang em seu idioma) e ou “aldeias”.

Mas  também  podemos  pensar  em  acampamentos  aldeias,  uma  vez  que  continuam  sendo

acampamentos, dado principalmente a situação provisória legal e infra-estrutural, mas, com o passar

do tempo,  começam a  assumir  papel  entre  os  kaingang  também enquanto  aldeia,  por  diversos

fatores organizacionais que vão surgindo entre os moradores, bem quanto a função que o acampar

desempenha em relação a possibilidade de famílias em conjunto constituírem o que mais tarde, em

termos legais, vira um “aldeamento”, ou seja, uma forma já clássica entre os kaingang de também

se referir a organização social e geopolítica do agrupamento comunitário. É como que constituir um

wãre, e permanecer neste, a ponto de servir de âncora para a própria presença no local, quanto

presença  de  parentes  que  podem  vir  para  aldearem-se  com  os  que  ali  estão.  Em  termos

antropólogicos, ainda é um pensamento mais novo, mas penso nos acampamentos pró-retomadas

bem sucedidos como táticas kaingang na capacidade de se auto-aldear. É como que se a modalidade

oficilizada na história da tutela indígena pelo Estado, e mantida até os dias de hoje nos moldes ainda

praticados  de  demarcações  de  áreas  indígenas  pela  FUNAI,  Ministério  da  Justiça  e  Gabinete

Executivo da Presidência da República, a “aldeia”, tenha sido internalizada pelos kaingang ao longo

do tempo-espaço, uma vez que só são reconhecidas as territorialidades indígenas na forma de terras

demarcadas pelo Estado. A tecnologia estatal usada para reduzir os kaingang. O modelo mantido,

faz com que os kaingang precisem se aglutinar em grupos cosmopolíticos formados por alianças

entre parentes e afins e, muitas vezes, nem tão afins assim. Mas este é o método, pode ter sido

mesmo forçado pelos administradores fog dos aldeamentos de índios entre os tempos. Por isso um

acampamento kaingang normalmente é um acampamento-aldeamento, seria o termo mais próximo

da idéia expressa aqui. Uma hipótese, entre tantas outras surgentes nestas percepções.

Os  próprios  kaingang  interlocutores  referem-se  muito  ao  local  de  presença  como

“comunidade”.  Por  isso  também podemos  utilizar-se  do  termo Comunidade  Kaingang  em (de)

Carazinho, ou Comunidade Kaingang em (de) Lajeado Bugre e por aí temos. Ouvimos muito os
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protagonistas  políticos  kaingang  apresentarem-se  nas  reuniões  e  outros  eventos  que  participam

dizendo seu nome, se ocupam algum papel de liderança no conselho local e a comunidade da qual

fazem parte.

As referidas localidades de presença kaingang onde se deu a execução das pesquisas de

campo trazem por especificidade primária o fato das presenças kaingang nessas configurarem-se

publicamente  perante  os  fog enquanto  processos  de  tentativa  e  ou  efetivação  de,  segundo  os

interlocutores  kaingang,  processos  inseridos  nas  “retomadas  pela  Terra”.  Nas  últimas  quatro

décadas, uma série de articulações de grupos comunitários kaingang protagonizaram por toda a

região  compreendida  por  Brasil  Meridional,  como visto,  o  grande  território  ancestral  da  etnia,

movimentos  de  tentativa  de  reampliação  de  domínios  territoriais  kaingang  reconhecidos  sob  o

prisma  da  “territorialidade  indígena”.  Dessa  forma,  os  kaingang  reivindicam perante  o  Estado

brasileiro  a  efetivação  e  cumprimento  do  reconhecimento  das  previstas  na  legislação  nacional

constituinte “Terras Indígenas” (Lei 6.001, de 1973) (FREITAS, 2006). 

Nas regiões do Planalto no atual Estado do Rio Grande do Sul, da Serra e do Rio Lago

Guaíba, em localidades específicas de presença kaingang nestas regiões, o que está em jogo em

relação  a  estas  demarcações  territoriais  para  os  grupos  sociais  kaingang  é  o  cumprimento  e

legitimação perante  os  não-indígenas  e,  por  sua vez,  o  Estado,  do direito  do povo kaingang à

territorialidade  ancestral  imemorial  enquanto  “originários”  (BAINES,  2012,  p.35).  Os  grupos

reivindicantes, dessa forma, lutam pela demarcação de Terras Indígenas (T. I.) nas localidades onde

se fazem presentes a partir de seus wãre, acampamentos. Esse processo de retomada pode ser visto

como uma forma de manutenção dos modos de vida indígena kaingang perante os modos de vida

oferecidos a estes pela imposição “civilizada” dos não-indígenas.

A percepção na etnografia desse processo de “retomada” desde as análises na pesquisa de

mestrado  possibilitou  constatar  que  as  configurações  dos  modos  de  vida  dos  grupos  sociais

kaingang baseam-se na busca pela defesa da vida comunal,  a partir  da presença no espaço dos

grupos familiares extensos, unidos por interesses cosmopolíticos, as “comunidades kaingang”. 

Hoje, como outrora, pelo percebido pelos estudos referenciais documentais e pelos estudos

dos dados de campo, os kaingang continuam a se organizar a partir da constiuição de unidades

cosmpolíticas  parentais  extensas  etno-politicamente-auto-organizadas.  Esses  movimentos  de

constituição de grupos sociais da etnia pode ser visto aos olhos de outros arranjamentos de grupos

sociais a partir de já existentes também em outros grupos das etnias jê, como nos relata Garfield

quanto aos Xavantes,  povo jê  presente atualmente no Oeste e Centro-Oeste do Brasil.  Garfield
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menciona  as  capacidades  organizacionais  configurativas  de  grupos  sociais  entre  os  Xavante

enquanto “fissão” e “fusão” :

“Como em outras sociedades jês, a capacidade dos xavante para a fissão e a
fusão  pode  ter  se  originado  no  período  pré-colombiano,  quando  se
mobilizavam  para  travar  guerras  com  os  povos  tupis  em  disputa  por
territórios na costa Atlântica. Desde a conquista portuguesa, essa estrutura
social  se  mostrou  muito  mais  resistente  ao  impacto  do  colonialismo,  às
guerras crônicas e às epidemias do que a estrutura das populações costeiras
sedentárias (Moran, 1993, p.124-5; Flowers, 1994b, p.260-1).” (GARFIELD,
2011, p.8).

Quanto ainda as configurações sociais dos grupos sociais xavantes nos períodos recuados

informa Garfield que 

 

“A unidade que marcou sua incursão em Mato Grosso resultava mais das
cirscuntâncias que da tradição e, portanto,  logo se dissolveu. Os xavante,
valorizando  a  autonomia  política  e  o  acesso  aos  recursos  naturais,
espalharam-se  para  ocupar  o  território  conquistado.”  (GARFIELD,  2011,
p.8).

Vemos a partir dos estudos de campo que, da mesma forma para os xavante, como aponta

Garfield, e como podemos ver, não só em relação a uma história da etnia para os kaingang, mas em

relação as próprias configurações atuais sóciopolíticas e geopolíticas, em suma, cosmopolíticas da

etnia,  que  cada  “unidade”  populacional  aldeada  dos  primeiros  períodos  da  colonização  branca

massiça do macroterritório no Planalto Meridonal enquanto território da etnia dos grupos sociais

kaingang “[...] resultava mais das cirscuntâncias que da tradição” (GARFIELD, 2011, p.8). 

Essas unidades, assim que eram constituídas pelo aldeamento forçado colonizador, também

logo iam se dissolvendo, conforme termos pensados por Garfield. Os kaingang, como os xavante,

também “[...] valorizando a autonomia política e o acesso aos recursos naturais [...]” continuaram a

espalhar-se em seus grupos cosmopolíticos, em suas comunidades por seu macroterritório, e assim

seguem fazendo, mesmo com todos os períodos - e a continuidade destes, marcados por políticas

específicas a cada tipo de governo  fog - de tentativas dos poderes estatais e privados dos  fog em

manter estes grupos aldeados em zonas de redução espacial e exclusão social indígenas, as clássicas

maiores terras indígenas no Rio Grande do Sul consolidadas em áreas de histórica tentativa de

redução sócio-espacial indígena. 

Isso tudo depois  rende,  a  etnólogos,  antropólogos ou outros  pesquisadores  e  estudiosos,
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também cada  qual  a  seu  tempo-espaço,  históricas  descrições,  nada  neutras,  claro,  mesmo  que

despercebidas nisto, de tradições “faccionalistas” ou mesmo de “lutas por lideranças” ou mesmo por

“mais terras” entre os kaingang, vistos como uma população homogênea, muitas vezes, penso eu, na

cabeça dos pesquisadores,  vistas  estas populações indígenas  aldeadas ao modelo da “sociedade

nacional” de onde estes pesquisadores pensam que fazem parte.

A partir de discussões em uma reunião do LAE (agosto de 2013), ao discutirmos nossos

projetos, estudos e pesquisas em campo com o professor Souza, a partir de discussão quanto a este

empenho, este nos apontou desdobramentos conceituais diferenciados aos já convencionados para

as questões territoriais hoje e os povos indígenas.

As  dinâmicas  de  estudos  baseadas  hoje  nas  discussões  quanto  às  cartografias  sociais

(ALMEIDA et al, 2010) são o cerne deste ponto de vista trazido por Souza. Para o pesquisador, que

vem  colaborando  com  suas  idéias  nas  reflexões  quanto  a  colonialismo,  colonialização,

capital-colonial, colonialidade do poder e territorialidade indígena compreendidas aqui, é preciso

romper com nossas já visões, percepções e conceituações convencionais já pré-concebidas sobre

territorialidade indígena, constituídas a partir do mundo dos “brancos”. 

Esse  elemento  de  reflexão  corrobora  com o  fato  de  que  é  preciso  pensar  nas  relações

sócio-espaciais indígenas, que fundam as territorialidades indígenas cosmopolíticas baseadas nas

formas tradicionais dos modos de vida ancestrais e contemporâneos indígenas, e na sua também

decorrência e interface com as relações conflituosas, destrutivas e re-construtivas de uma surgente

contextualmente  ao  longo  do  tempo/espaço  noção  produzida  pelos  próprios  ditos  “civilizados”

quanto  às  territorialidades  indígenas.  O  que  é  território  kaingang,  para  cada  “entrevistado”

(criticamente), não é para o kaingang o que parece para nós que se pergunta, segundo Souza, por

causa do que este denomina “vício colonial”. 

A cartografia dos kaingang vai muito mais além que a ousada por nós idearizada cartografia

que pensamos que os kaingang tenham. Enquanto Nonoai é um nome-lugar, por tratar-se de nome

de uma grande liderança kaingang do tempo dos tronco-velhos, dos antigos, e hoje uma localidade

kaingang já tradicional, um local de venda de artesanato, por exemplo, é um local de relação com

ambiências  e  com  não-indígenas,  assim  como  uma  casa  de  parente,  um  afim

(fogo/familiar/doméstico/aliança), ou um local paisagem natural como Morro do Osso, podem ser

territórios indígenas. Percebe-se que as territorialidades vão se dando em redes e em contiguidades.

Os padrões de territorialidade estão longe de serem o que o Estado ou os agentes sociais “brancos”

dominantes  tentam  forjar,  e  os  ideários  civilizatórios  constituem-se  enquanto  oposição  a  estes
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padrões de territorialidade dos outros grupos sociais, não guiados pelos esquemas civilizatórios. 

Tudo  é  território  indígena  para  além  dos  “territórios  tradicionais  coloniais”.  É  preciso

romper  com  margens,  com  as  noções  que  constituem  imagéticas  margens  entre  territórios  e

não-territórios. O mais revolucionário ao se pensar nas possíveis territorialidades indígenas e suas

dinâmicas  é  o  “acesso livre” (SOUZA, Reunião de  grupo de pesquisa,  LAE, agosto  de 2013).

Sempre haverá um conflito entre colonos e tradicionais territorialmente, pois a autoctonia tendo que

confrontar a colonilialidade, e vice-versa, é uma constante do sistema social ocidental euroreferente.

É preciso perceber este aspecto a partir também da perspectiva de um também colonialismo interno

(SOUZA, Reunião de grupo de pesquisa, LAE, agosto de 2013)49.

Os estudos propostos nos apresentam a dimensão da vida comunal kaingang, e a partir desta,

podemos pensar as questões das afinidades políticas e do parentesco, motor da vida em comunidade

dos grupos da etnia.

Pensando a afinidade e o parentesco a partir  dos grupos indígenas na região amazônica,

Viveiros de Castro (2000), nos atenta para o fato que,  nestes sistemas sociais,  “a afinidade vai

progressivamente  prevalecendo  sobre  a  consanguinidade”  (p.10).  A partir  de  uma  perspectiva

baseada  nas  idéias  de  Dumont,  para  o  autor,  “a  afinidade  englobaria  (hierarquicamente)  seu

contrário, a consanguinidade” (p.10). Pensando na afinidade como “princípio dominante”, o autor

chega à noção de “afinidade potencial” (VIVEIROS DE CASTRO, 2000, p.12).

As colocações de Viveiros de Castro se mostram pertinentes quando atentamo-nos para a

percepção dos arranjos comunitários dos kaingang interlocutores em questão de seuss “sistemas

comunitários” a partir de “sistemas de alianças kaingang” - uma vez que estas tratam “da esfera das

relações  internas  ao  grupo  local  ou  aldeia  à  esfera  das  relações  interlocais”  (VIVEIROS  DE

CASTRO, 2000, p.12). Assim, a etnografia e sua análíse relacionam-se ao espectro de relações

sociais descritas por Viveiros de Castro para os grupos indígenas amazônicos.

Assim, a “aliança” entre os kaingang não deve ser interpretada apenas em termos políticos,

pensados para compreender os interesses kaingang apenas em relação a suas reivindicações perante

49 As reuniões de equipe de pesquisadores e estudantes abordaram, durante o período de estudos, muitas das temáticas
relativas as questões trazidas aqui, colaborando para ampliar a tentativa dialógica, uma vez que os debates entre os
colegas ampliam as possibilidades teóricas e narrativas, compartilhando problemáticas comuns a todos que atualmente
mostrarem-se interessados e colaboradores dos estudos na etnologia indígena e de outras comunidades tradicionais,
como as  comunidades quilombolas.  Souza mencionou também políticas indigenistas estatais,  do período de Olívio
Dutra como governador, quando o talvez pretenso um dia “Partido” (PT), já estava começando a ter maiores poderes.
Mencionou este agente de Estado em relação a criação de um convênio que existiu neste período entre UFRGS e
EMATER, relativo a questões de agricultura e pecuária para comunidades tradicionais. Nesta reunião mencionou-se
entre os participantes a  mobilização indígena e quilombola que estava marcada para os próximos dias 29 e 30 de
agosto, naquele ano de 2013 que ocorreria em frente ao palácio Piratini. Nesta manifestação houve grandes episódios de
violência envolvendo a Brigada Militar, indígenas e quilombolas, episódios abordados nesse empenho.
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os  grupos  não-indígenas  e,  a  partir  dessas,  as  políticas  de  Estado.  Seguindo  as  interpretações

propostas por Viveiros de Castro, as “alianças” podem estar diretamente relacionadas com a esfera

das relações parentais e de afinidade entre os kaingang. Ou seja, as “alianças kaingang” estariam

para além da busca em grupo da defesa de interesses puramente políticos perante os não-indígenas,

uma vez que defender-se a  partir  da formação de grupos de “aliados” entre  afins  e  parentes  é

defender-se e também organizar-se em nível cosmopolítico.

Por sua vez, percebe-se que etnografar as relações “interlocais” (VIVEIROS DE CASTRO,

2000) entre os grupos kaingang é perceber uma intrincada e rizomática, e porque não, fractal no

sentido  de suas  ramificações  contínuas  e  contíguas,  em redes  de  relações  sociais  entre  grupos,

famílias  e  pessoas  kaingang ou mesmo não kaingang,  assimilados  e  outrs  afinss.  Assim como

aponta Viveiros de Castro quanto às configurações formadoras dos “grupos locais” (2000) entre os

povos indígenas na Amazônia, também pode-se, em relação aos grupos sociais kaingang,

[...] demonstrar que nenhum grupo local de intra-aliança é uma ilha. A despeito
de sua vontade de autarquia, cada comunidade está (ou estava) no centro de uma
teia de relações com outros coletivos; tais relações são plenamente reconhecias,
mesmo  se  ambiguamente  estimadas,  pela  ideologia  e  práticas  nativas.
(VIVEIROS DE CASTRO, 2000, p.13).

Por sua vez, a possibilidade de pensar em termos de uma “guerra relacional” surgiu a partir

dos estudos das idéias de Fausto (2001) empreendidos para a própria seleção de doutorado na qual

se insere a produção desta tese. Refletindo acerca da guerra entre grupos indígenas no Xingu, o

autor apresenta sua versão de uma “teoria da guerra” (FAUSTO, 2001, p.322). Para Fausto, 

“[...] devemos tratar a guerra ameríndia como uma forma de consumo produtivo
[...]:  por  um  lado,  é  mister  desvencilhá-la  de  sua  redução  ao  discurso  da
reciprocidade  (ou,  pelo  menos,  à  sua  versão  mais  corrente  na  etnologia
regional);  por  outro,  é  preciso  integrá-la  sistematicamente  ao  tema,  bastante
desenvolvido pela literatura americanista, da produção de corpos e identidades
como princípio de estruturação social (Seeger, DaMatta & Viveiros de Castro
1979)”. (FAUSTO, 2001, p.322).   

Nestes termos, pode-se perceber a “guerra kaingang” desde uma já apresentada “luta pela

Terra”,  desde a apresentada luta contra a colonização e os anseios forçados de uma civilização

estrangeira,  até  a  “guerra  por  corpos  no  espaço”,  a  partir  do  “consumo produtivo”  de  afins  e

parentes  (FAUSTO,  2001),  bem  como  pelo  amansamento  -  ao  contrário  da  domesticação  do

189



colonizador  sobre  o  outro  -  de  aliados  não-indígenas,  ou  mesmo  indígenas  de  outras  etnias,

transformados  em  afins.  Seja  pelas  “alianças  cosmopolíticas”  em  busca  de  união  em  prol  de

reivindicações políticas,  ou ainda pela própria produção de afins e parentes no casamento e na

formação de coletividades por vizinhança, os kaingang produzem suas coletividades e os elos entre

estas. É importante notar que a noção de “consumo produtivo” de Fausto auxilia a percepção do

fenômeno do casamento e outras formas de afinidades buscadas pelos kaingang muitas vezes fora

mesmo  do  que  seriam  considerados  “limites”  e  “fronteiras”  para  uma  rede  de  sociabilidade

kaingang. Entre estes, como percebido em campo, é possível buscar afins e parentes mesmo entre

outros grupos indígenas, como os guarani, ou ainda entre os não-indígenas, nas zonas permeáveis

das fronteiras étnicas entre o grupo e os não-indígenas, entre os fög kupri (os “brancos”) e fog sa (os

“negros”).

Percebe-se que episódios de violências e sofrimentos, como a perda e separação de grupos

comunitários e de parentes, o “panelão” propiciado pelo SPILTN/FUNAI/MJ, já mencionado, as

brigas com os políticos  fog, a perda dos territórios são muito frequentes nos diaĺogos quanto as

histórias dos grupos parentais ancestrais. Percursos “fora das portera das reserva”, “em tempos em

que tinha-se que pedir autorização para ir e vir” (Seu Augusto, T. I. Iraí, junho de 2013) também são

trajetórias  de  sofrimento  expressas  em narrativas  de  territorialidades  perdidas,  mantidas  ou  em

processos  de  retomada.  Os  processos  coloniais  aos  quais  está  atrelada  a  história  dos  grupos

kaingang  ao  longo  dos  últimos  três  séculos  continuam,  e  permanecem.  As  histórias  dos

antepassados, as narrativas sobre os rituais dos ancestrais, os detalhes narrados, o re-imaginado e

imaginado de cada elemento perdido da paisagem, de cada elemento raro na eminente extinção de

um mundo. Os fatos sociais vividos entre os kaingang e seu mundo substancial tornam-se elementos

para a construção de narrativas com muitos elementos de luta e sofrimento. 

Assim os kaingang internalizam uma economia da guerra, a partir de uma narrativa de um

tempo presente que cada vez mais vai se tornando passado. Vemos o sofrimento coletivo da luta

pela territorialidade e expressão de seus modos de vida dramatizados nas narrativas de lutas pela

terra da etnia. As narrativas orais de luta pela terra, pelos modos de vida internalizados nestas, pelas

memórias dos fatos, contam o tempo kaingang. Assim, temos o “tempo dos antigo”, “o tempo do

SPI”, o “tempo das retomadas”, sentidos distintos para as histórias kaingang.

No prefácio de uma recente edição brasileira de “A sociedade contra o Estado” de Clastres

[1974], Stolze Lima e Goldman (2003), antropólogos brasileiros, apontam o interesse central do

antropólogo francês que esteve em campo junto aos índios da América do Sul, na “constituição
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política das sociedades indígenas” (p.08). A partir dessa temática, as reflexões de Clastres estão

atreladas a uma questão clássica na antropologia:

“O fato é que a questão do poder encontra-se no cerne da própria
constituição do pensamento antropológico, exprimindo-se antes de tudo
por meio de um grande divisor que separa as sociedades propriamente
políticas  e  mais  evoluídas  -  baseadas  na  associação  contratual  entre
indivíduos livres vivendo sobre um território e consentindo em transferir
sua soberania, sob a forma de representação, para um poder central,  o
Estado - daquelas sociedades, arcaicas, selvagens ou primitivas, que se
articulam a partir de status previamente atribuídos a grupos definidos por
relações  de  sangue  e  que,  na  ausência  de  todo  poder  centralizado,
exercem  sua  autoridade  de  forma  direta.  Situada  na  raiz  da  própria
constituição da antropologia, a oposição proposta por Henry Maine desde
1861 entre o status e o contrato coincide em todos os pontos com aquela
entre  sociedades  sem  Estado  e  sociedades  com  Estado.”  (STOLZE
LIMA; GOLDMAN, 2003, p.13).

Os  autores  atribuem  uma  reinclusão  da  política  como  mais  um  termo  de  análise  na

antropologia a partir da produção dos africanistas britânicos nas décadas de 1930 e 1940. Antes

disso, ao considerar as sociedades sem Estado, destas foi-se, segundo os autores, extraído o poder

político, e assim a antropologia nascente se afastou do poder político. Para os africanistas:

“[...] a oposição entre sociedades com e sem Estado permanece no núcleo da
reflexão, exprimindo não mais estágios, mas tipos sociais; por outro lado,
que a ausência de um órgão específico de exercício do poder político indica
que este se encontra mais ou menos diluído em um sistema social dado, o
sistema social das linhagens [...] Um modelo jurídico das relações de poder
continua,  portanto,  a  ser  central”  (STOLZE  LIMA;  GOLDMAN,  2003,
p.12).

Entre os anos 1950 e 1960, há um descentramento em relação a como perceber, e de onde

perceber, o local de emanação do poder político existente em qualquer relação social: 

Este  modelo  sistêmico  será,  por  sua  vez,  objetos  de  inúmeras
críticas,  e,  a  partir de Gluckman (com sua aparente ênfase no conflito) e
Leach (com a afirmação da  irrealidade  dos  sistemas  sociais,  substituídos
pelas interações entre os indivíduos), a antropologia política se afastará cada
vez mais de uma definição substantivista de seu objeto (Estado, linhagens,
qualquer órgão onde o sistema e o poder possa estar ancorado) para buscar
uma  definição  formalista:  a  política,  ou  o  poder,  como  um  aspecto  ou
dimensão de qualquer relação social. Mais um descentramento, portanto (do
poder  em  relação  ao  Estado),  e  mais  um  recentramento  também  (nos
indivíduos e suas interações e transações). (STOLZE LIMA; GOLDMAN,
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2003, p.13).

Segundo Stolze Lima e Goldman, a percepção política de Clastres mudava com a própria

visão  da  antropologia  até  a  época,  a  partir  de  sua  percepção  diferenciada  do  poder  e  da

dominação esboçados a partir de seus estudos dos grupos indígenas:

“[...]  a revolução copernicana da antropologia política visada por Clastres
exprimia um desejo de recriação da própria antropologia. Entendemos por
isso um desejo de tomar posse do grande divisor que funda a disiciplina para
faze-lo  funcionar  de  um  outro  modo.  Mais  precisamente,  Clastres
reconheceu nesse grande divisor aquilo que sempre foi, dominação política,
introduzindo  assim  no  coração  da  antropologia  a  questão  do  poder.”
(STOLZE LIMA; GOLDMAN, 2003, p.13).

As preocupações de Clastres eram de ordem ontológica sobre a questão do poder entre as

sociedades  “primitivas”.  Esta  questão  não  seria  mais  vista  em termos  da  “falta de  Estado”

(STOLZE LIMA; GOLDMAN, 2003, p.14), ora visto como em desenvolvimento embrionário,

ora efetuando as funções de um Estado ausente no conjunto das estruturas sociais.

“[...] até que ponto restringir a reflexão à problemática da manutenção da
ordem, da coesão e dos mecanismos de controle não manifestaria a adoção
do ponto  de vista  do Estado pela  própria  antropologia? Esta  não  estaria
assim condenada a encarar como necessidade antecipadamente dada o que
talvez só existia como modo de operação do próprio Estado?” (p.14).

“Pensamos,  pois,  que  a  intervenção  fundamental  de  Clastres  reside
justamente  na  tentativa  de  centrar  a  antropologia  política  no  poder,  e
articulá-la não por meio de uma teoria dos tipos sociais mas de uma reflexão
orientada pelas relações diferenciais de constituição política observáveis no
conjunto das sociedades humanas.” (STOLZE LIMA; GOLDMAN, 2003,
p.15).

A partir de sua antropologia junto às sociedades primitivas, para Clastres o poder político

pode ser pensado enquanto tecnologia:

“[...] poder [...] define-se como força que cria e sustenta um espaço coletivo,
ele não se acompanha menos de forças centrífugas, ou contra-poderes, [...],
que criam um espaço de errância e são irredutíveis a todo modelo jurídico.
Como já observara Michel Foucault, a  Sociedade contra o Estado  oferece
nada menos que uma nova concepção do poder como tecnologia, pronta a
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emancipar a antropologia do primado da regra e da proibição.” (STOLZE
LIMA; GOLDMAN, 2003, p.15).

Assim  como  para  Clastres,  neste  estudo  leva-se  em  conta  o  “[...]princípio

político-epistemológico da auto-determinação sociopolítica das sociedades indígenas  [..]” (2003,

p.17).  Acredita-se  que  as  comunidades  tradicionais  em geral  podem  apresentar  cosmopolíticas

específicas em relação às usuais formas em que o poder apresenta-se em uma sociedade regida ou

inicialmente pretensamente regida por políticas de Estado. A aliança intra-comunitária, um sistema

regido por circuitos de alteridade e identidades coletivas são primados da antropologia de Clastres

que também se traz a tona nesta tese:

“[...]dispersão territorial de comunidades politicamente autônomas oculta um
sistema social mais amplo que integra, [...]comunidades, e se alimenta de
relações de casamento intercomunitárias como um“meio de aliança política”
(grifo do autor).” (STOLZE LIMA; GOLDMAN, 2003, p.17).

“[...]recusa em reduzir a sociedade indígena à escala da comunidade local e,
depois,  no que toca à filosofia social,  a  revelação capital  da presença de
formas complexas de gestão da alteridade, que mais tarde se converteram em
objeto  central  de  análises  etnográficas  detalhadas  acerca  dos  sistemas
indígenas  de  codificação  das  identidades  coletivas  e  das  relações  de
alteridades.” (STOLZE LIMA; GOLDMAN, 2003, p.17).

“[...]sociedades da floresta apresentam uma dimensão diacrônica ineludível
quando se pretende compreender sua estrutura. Isso, não no sentido óbvio de
que  toda  sociedade  tem  história,  mas  porque,  ali,  a  estrutura  não  é
apreensível na sincronia.” (STOLZE LIMA; GOLDMAN, 2003, p.17).
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Capítulo 3 - Histórias do (des)encontro: os kaingang e seu território, frentes de expansão da 
civilização e o colonialismo no tempo/espaço do atual Rio Grande do Sul

A “História” e sua construção a partir do Ocidente sugere a constituição da “Civilização”, da

noção  de  um  sentido  a  “humanidade”,  de  mudanças  ao  longo  do  tempo  enquanto

“desenvolvimentos”. Por isso deve-se pensar quanto a escrita da história, enquanto ofício, e deste

enquanto,  a  partir  de  sua  participação  nas  reconstruções  ideológicas  e  políticas  dos  ditos

“civilizados”,   constituidora “da História”,  esta última singular, eurocêntrica,  invisibilizadora de

sentidos de negação dos outros mundos para além do mundo Ocidental, a partir de seus sentidos

hegemonizadores enquanto homogeneizadora. 

A partir do ponto de vista dos historiadores, Jancsó menciona a história enquanto ofício e

exercício como “a busca do sentido da trajetória do humano” [...] “Dado fragmentário e processo

histórico que o engendra e ao mesmo tempo nele se constrói” (JANCSÓ, 1994, p.02). Traz uma

“dialética das permanências  e  das rupturas”.  Segundo o autor  “lidar  com a história  opera duas

variáveis: tempo e espaço” (JANCSÓ, 1994, p.03).

Podemos  pensar  a  partir  do  autor  que,  tanto  como  para  Lévi-Strauss  (2011),  que  para

compreender  no  presente  processos  passados,  o  historiador  tem  como  meta  tornar  inteligíveis

contextualidades passadas através do que delas permanece no seu presente. É possível compreender

o presente a partir do que nele se mantém no e de passado?

“Esse é o siginificado dos documentos: objetificações de relações humanas
do  passado.  Ao  historiador  não  é  dado  restaurar  o  que  aconteceu,
cabendo-lhe  reconstituir  a  complexidade  dos  siginificados  das  ações
humanas  a  partir  dos  objetos  que  estas  engendraram  e  que,  como  tais,
subsistiram, portadores materiais da trama das relações que levaram à sua
produção.  E neste esforço de produzir  a  inteligibilidade das relações,  via
análise  e  síntese,  prática  teórica  e,  portanto,  diálogo  com  sua  própria
realidade,  o  ordenamento  temporal  das  ações  humanas  é  imperativo,
condição sine qua non da possibilidade de captar-lhes o sentido.” (JANCSÓ,
1994, p.03).

“[...] Produzir a inteligibilidade das relações [...]”. O colonialismo, enquanto sua atualidade,

pelo  capitalismo,  é  inteligível?  Quem  sabe  aqui  se  pensa  em  alargar  as  fronteiras  da  noção

tempo-espacial  de  “período  colonial  brasileiro”  (JANCSÓ,  1994,  p.03).  Pelo  tempo  dos

colonizadores  fog, pela “História indígena”, temos que o avanço das fronteiras significa a derrota

indígena.  Mas o que a  história  dos  indígenas  revelaria? Neste  capítulo,  através dos estudos de
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campo e de pesquisas históricas documentais, apresenta-se uma história que, ao contrário de um

povo vencido, mostra o quanto ao longo do tempo-espaço os kaingang vem mantendo-se em uma

luta constante pela defesa de seus modos de vida.

3.1 O tempo dos antigos

No “tempo dos antigos” tinha mato, caça, pesca, menos colonos. Mas chegou a cachaça, e os

“primeiros” do governo, que seguiram o “rastro do índio”. Naquele tempo também o índio tava

começando o “comércio de doce”. “Doce do comércio”, “açucar”. O governo, o doce do açúcar, o

comércio,  tiro  a  bala,  ir  “buscar  sal  no  pique”  (uma  trilha  no  mato,  uma  picada),  e  foram

“amansando” os índios a “custa de cachaça”.  Estes são alguns dos elementos de uma narrativa

kaingang marcada pela história de transformações num mundo e em seus habitantes pela violência

no contato com os colonos e seu mundo. Seu Hortêncio Kanheró nos conta um pouco de suas

vivências.

“- Então seu primo... oitenta (80) anos atrás essa história aconteceu?
- Pode ser que ele... eu se não me engano periga ter uns oitenta e poucos,
noventa anos mais ou menos, porque ele é muito mais velho que eu, naquele
tempo ele era casado já.
- Sim.
Finado meu primo, foi casado com uma mulher indígena.
- Isso foi em...
- Se não me engano ele tinha uns quinze (15) anos mais que eu.
- Por volta de 1930 aconteceu isso?
- É, foi.
- Época do Getulio.
- É. […] Getúlio […] pouco.
- Naquela época tinha muito colono? Muito estanceiro?
- Naquele tempo não tinha muito colono […] tinha um pique pra gente ir
buscar alguma coisa naquele tempo. Era como daqui lá. É como a cidade
assim de longe, mais longe ainda, então naquele tempo eles iam no pique
né? A cavalo pra buscar alguma coisa, por exemplo um pouco de sal, uns
dois (2) quilo, três (3) quilo, quatro (4) quilo de sal. Naquele tempo o sal
não  valia  muito  dinheiro,  valia  pouco.  Erva,  farinha,  essas  coisas  iam
buscar, que aquele tempo o índio já estava começando comércio de doce.
Doce do comércio né? Açúcar, faziam rapadura também naquele  tempo.
Aqui no rio da Várzea fizeram bastante rapadura. Tem um tio meu, nome
dele  chamava Florentino,  ele  era  muito fazedor  de  doce.  Então  naquele
tempo era tempo do [...] e naquele tempo que essa terra foi descoberta para
o  índio,  junto  com o  índio,  é  governo  de  Portugal  acho,  é  governo  de
Portugal, que... acho que é o segundo Don Pedro, Álvares Cabral acho. Que
é o primeiro do governo, ele que descobriu essa terra, e existiu o índio, viu o
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rastro do  índio,  naquele  tempo,  na  trilha  do  mar. Rastro do  índio.  Daí
foram, aquele tempo é tempo do […] finado Getúlio Vargas, mas diz que
morreu finado Getúlio Vargas, não sei se é certo né? Foi um governador
muito bom aquele  governo,  e  o  Borges  de  Medeiros  mandava em Porto
Alegre  naquele  tempo.  O  poder  depois...  o  índio  foi  entrando  nos
governadores né? E não foi pra... daí foram amansando os índio a custa de
cachaça, então muito diziam... por isso que o índio gosta muito de cachaça.
De certo é.  Olha hoje  em dia eu também sou um que gostava muito de
cachaça, mas cachaça me fez mal, por isso que ando doente. Depois um
pouco é a idade também né? A idade também já […] que a morte não é […]
é certo. Pra gente morrer a gente não existe mais nesse mundo. Se foi, se
foi. Tem muita coisa pra contar, mas sou muito esquecido agora.
- Sim.
- Tenho causo pra contar, coisa séria. Se eu ficar boa, se Deus me ajudar,
que  eu  viver  de  novo  o  resto  da  minha  vida,  eu  posso  ir  ajudar  meu
cunhado. Dar uma mão lá pra ele, como ele tá lá, então posso dar uma mão
pra ele. Isso que eu gosto. O índio não é como vocês, o índio se gostam
muito, o índio é que nem porco-do-mato, porque o porco-do-mato onde eles
vão eles vão de atrás de outro. Então o índio é assim, o índio onde come,
come junto. Naquele tempo meus avô não ganhavam as coisa, se tem milho
verde, batata, mandioca, todas as comida, milho verde, feijão, mandavam
buscar, mandam buscar o feijão lá na roça, o outro não tem. Só pra ajudar o
vizinho né? Hoje em dia não, hoje a gente fazem festa, mas querem esse
aqui só. Hoje em dia é deferente, é como os senhores.
[…]
Tempo antigo, comia essas folha do mato. Eu vou dizer uma coisa também,
uma palavra. Aquele tempo quando o índio existia, Deus nosso Senhor no
céu queria que o índio faz demonstração pra fazer, dá uma sorte para o
índio e não para o branco,  então Deus disse que vocês tem que vim na
reunião,  porque  vamo  fazer  uma  reunião  pra  dar  uma  sorte  para  os
senhores né. Mas vocês não vieram, chegou só dois, mas como é isso meu
filho? Porque vocês faltaram aí? Olha os branco aí, entraram tudo junto,
tudo de acordo e vocês não. O cacique não avisou nós e viemo por conta
né? Muito bem que vocês fizeram, mas o que eu vou dizer? Eu queria dar
uma sorte muito grande pra vocês,  mas vocês não sabem, a comida que
vocês vão fazer, comer, é folha do mato. Uma folha do mato, que folha do
mato é esses... como que é? […] e mandioqueira braba. Aquilo é muito bom,
eu  gostava,  esses  tempo  atrás  quando  eu  era  pequeno  eu  gostava,
barbaridade.  Com pãozinho feito  com pão de milho,  milho [...],  mas eu
gostava muito, comer com fubá.
- Pão na cinza.
- É, ou na cinza.
- Comi lá com dona Laurinda (Imagem 43).
- Aé, você comeu, aquele dia acho que eu tava lá né? 
- Não, foi outra vez.
- […] é bom né?
- É bom.
(risos)
- Agora hoje em dia, pensa que eles comem milho […], não sabem nem
comer, e não sabem fazer também. Esses tempo atrás a minha mãe, minhas
tia socavam no pilão (Imagem 44), abraça assim o pilão, na mão assim, um
pilão assim, socava o milho, botava uns cinco dias o milho dentro da água
pra fazer farinha de biju e socava, então fazia quirera pra cozinhas com
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carne de porco. Naquele tempo criavam carne de porco, criava bastante
gado... criava bastante porco. Hoje em dia ninguém tem criação. Aqui em
roda ninguém tem criação,  quem tem criação de porco é nós aqui,  eu e
minha esposa velha aqui.
- Eu vi seus porco aqui.
- Estão aí ó.
- Ano passado eu vi solto né?
- Vocês tiraram acho foto dos porco né?
- Tiramos.
- E aqui ao redor não tem nada quem cria, só nós. Ainda tem as vaca ainda
né, aí. Tá no sol as vacas, que ela gosta criar. Então ela sempre gostava de
falar pra mim, se eu sou interessado de fazer as coisas, de caprichar nas
nossas criação nós era outro, que nem colono ela diz, plantava mandioca.
- Quem disse?
- Nós ficava que nem colono diz ela, nós ficava rico né?
- Quem disse isso?
- Minha esposa velha dizia pra mim, que eu andava meio perdido dela né?
Nunca fui atrás que ela me aconselhava né? Home é home né?
- Não quer ouvir conselho.
(risos)
- Como era... seus parentes estavam lá no Lageado do Bugre, preferiu estar
lá que no rio da Várzea naquele tempo?
- Naquele tempo nós estava no rio da Várzea, meus pais estavam no rio da
Várzea.
- No mais era pra pescar?
- O mais era pra... pra fazer... tirar esses pau bugre, pra tinta né? Então eles
ficaram sobre todo isso e fazer um pouco de erva, por isso que meu finado
primo morreu lá, foi matado a bala. Mas o piá de certo era a hora dele né?
Hora dele  morrer, ele  já  era mais  ou menos uns dezoito (18)  anos,  uns
dezenove (19), dezoito (18) anos já. Quase uns vinte e um (21) já. Finado
meu primo, o home é criado já. Então creio que ele tem uns quinze (15) ano
na frente de mim, quinze (15) né, quinze (15), vinte (20) ano, que ele já é
casado naquele tempo que morreu. Trouxeram ele ali e fizeram o cemitério
ali.
- O cemitério é perto do rio?
- Não... é, acho que ali do rio do Lageado tem uns quinhentos metros longe
do lageado. Naquele tempo tinha criação de gado, mas é pouco pra cima
assim, tinha um morador ali.
- Era perto da cidade então?
- Não, mais pra cima da cidade.
- 1930 não devia ter quase nada lá né? Meia duzia de casas.
- É.
[Conversa em idioma kaingang entre Hortênsio e outra pessoa]
- É área do índio aquela terra.
- Sim. E aquele Lageado tinha um nome na idioma?
- Na idioma?
- O senhor não lembra né?
- Que eu soube.... agora não sei.
- Muito tempo né? Muito tempo atrás.
- É, mas […]
- Rio da Várzea é Peikae. 
Rio da Várzea é Peikãe.
Peikãe. [42:00]
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[Fala em idioma kaingang]
Aquele tempo foi assim...
- O senhor falou do tempo do SPI, como era?
- No tempo do SPI eu trabalhei muito no rio da Várzea. Fui a Porto Alegre
pelas ilhas, naquele tempo eles fizeram reserva naquela área do índio lá, diz
que é reserva do Estado, então eles contaram que aquela terra, aquela área
diz que foi o governo, não sei se é a FUNAI, não sei se é SPI, que botou,
queria... não sei se foi o governo que foi fazer empréstimo do governo do
Estado, então o governo do Estado pegou e abarcou aquela terra, aquela
área ali. Então daí eles ficaram assim, disseram reserva... reserva do Estado
naquele tempo eles chamaram né? Não era reserva indígena, que agora eles
tão dizendo que é reserva indígena, naquele tempo eles diziam que é reserva
do Estado.
- O Estado expulsou né?
- O Estado expulsou, não queria que o índio ficasse lá. Então fui quatro vez
a  Porto Alegre conseguir  naquele  tempo ficar  com aquela  área lá,  com
aquele canto lá. Então o finado meu pai diz “o senhor trabalha meu filho, o
senhor é novo, […] teus irmão, teus parente, teus filho aí e nós perder essa
terra  não podemos,  porque  foi  do finado nosso  tio,  meus  avô,  tataravô,
bisavô, então essa terra não podemo perder, quer dizer. E esses […] vamo a
Porto Alegre, fomos quatro vez a Porto Alegre depois fui a Brasília duas (2)
vezes. Falei, falei, falei aí aquieto, ficou para o índio. Quem entrou comigo
foi o finado Francisco Canharó que foi meu pai, o Jango Canharó, foi todos
os Canharó. Os Canharó são quatro irmão. Tem o Francisco Canharó, o
Jango Canharó  (Imagem 45 e  46),  e...  como que é...  Benedito  Canharó
também, Antônio Canharó. Ainda o filho dele existe, mas tá velho também
que nem eu. Mas também ele foi mais velho do que eu. Foi irmão desse meu
primo que morreu na, lá no Bugre, é mano dele. Então o nome dele é João
dos  Santos  parece,  João  dos  Santos  Canharó.  Que  é  filho  do  Antônio
Canharó.  Mas tá velho já,  mas ele era muito mais velho,  diz que existe
ainda o homem lá.
- Lá no Rio da Várzea?
- Não, ele tá pelo Morro do Osso. Tá por lá, tá morando em Porto Alegre.

3.2 O tempo dos antigos, histórias e historicidades kaingang

Zimmerman,  ambientalista  e  indigenista,  na  referida  visita  ao
Laboratório de Arqueologia e Etnologia /LAE (10 de setembro de 2013),
informou também em nossa conversa um pouco sobre etnologia, e [o que
sabe, enquanto branca que se aproximou] das cosmologias indígenas. Sobre
os elementos mitológicos do cosmos kaingang, informou-me que “a metade
kairu [...]  de onde vem os kujã […] tem as mão mais curtas, e são mais
baixos de estatura. Os kamé [...] são os guerreiros [...] subiam o penhasco e
se esgueiravam”.

09.04.2014.12:45pm_Dado de campo sobre os kaingang e sua espacialidade
na  localidade  Porto  Alegre.  Mensagem  em  celular,  enviada  por  Eltz
(pesquisador  associado  LAE,  doutorando  PPGAS/UFSC).  Foram
encontradas,  em idos de 2013 para  2014,  pontas de flechas  kaingang em
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escavações para fins arqueológicos no centro da cidade de Porto Alegre. Os
“índios não são da cidade”, mas a cidade está na “terra dos índios”.

A história dos kaingang é a história da busca por seu desencontro com o mundo dos  fog.

Todos  os  dados  para  ancestrais  dos  kaingang referem-se  a  grupos  indígenas  entre  aqueles  que

buscaram não ter contato com os “brancos”. Os grupos kaingang fugiram dos contatos com os fog

até as “frentes de expansão” terminarem com o seu macroterritório, no sentido físico mesmo, com

habitações sedentárias de moldes não kaingang, lavouras, áreas urbanas e industriais, uma malha

rodo-ferroviária  e  muitas  barragens  nos  rios,  terminando  com  este  macroterritório  quase  por

completo. Hoje, pode-se dzer que os kaingang continuam em uma espécie de fuga, criando ainda

seus locais de habitação sempre, quando possíveis, fora das áreas mais povoadas pelos “brancos”,

ou ao menos,  nas localidades de entorno a estas.  Mesmo em localidades densamente povoadas

como a Grande Porto Alegre, os grupos kaingang ainda procuram as zonas mais afastadas da região

central  da  cidade,  zonas  ainda  com matos,  sem prédios,  apenas  no  máximo  vilas  e  povoados

horizontais por perto, mas sempre pelo visto próximo também a matos, campos e zonas em geral

menos habitadas.  

Os processos históricos e as transformações nos espaços de vivências, seguido dos efeitos

destas nos modos de viver dos grupos kaingang a que se refere à etnografia muitas vezes faziam

parte enquanto elemento presente nas variadas temáticas que os diálogos com os interlocutores

possibilitavam. Este capítulo apresenta um diálogo entre elementos de uma história das conquistas

“civilizatórias” por sobre o tempo e o espaço kaingang na região de estudos. 

Continua-se a apresentação de elementos das narrativas com trecho de uma conversa com

Amândio  Vergueira,  protagonista  de  longa  data  na  “luta  pela  Terra”  kaingang.  Nosso  assunto

versava sobre o território kaingang na região de Passo Fundo e Carazinho:

 

“-  [...]  ...as  áreas  ainda  na  época  dos  diretórios.  Então  na  época  dos
diretorial, o Rio da Várzea é o rio que mais tem índio nas margens. Então
na época dos diretórios, não sei se o senhor já viu o mapa dos diretórios. 
- Já. 
- Então você vê, pega Carazinho e Passo Fundo né. Então pras redondezas
foi onde que as primeiras colonização né.  E de missões foi as primeiras
regiões  que  foi  colonizada,  e  aí  ficou  diretório  né,  por  exemplo,  tem
diretório do Rio Grande do Sul que vem de Carazinho a Passo... de […] a
Passo Fundo, e tem pro lado de Santa Catarina que tem de […] e vai até
Marmeleiro,  que  pega  Chapecó,  que  pega  Abelardo  Luz  lá,  Imbú,  pega
Chapecozinho que é a área de […]. Então daí foi tudo planejado, porque o
senhor quer ver, sabe que existiu, por exemplo, o senhor pode notar uma
coisa. Quando a colonização foi vindo, sempre foi entrado nas planícies né,
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nas  terras  mais  plainas,  já  planejado  pra  trabalhar  com  mato  né,  que
demarcasse né. E essa região que ficou […] já tem desde os jesuítas. Nos
jesuítas  eles  tinham  gente  muito  inteligente  lá  da  Espanha,  os  alemão,
porque  daí  ficou  os  diretório  certinho  onde  ia  haver  as  ferrovia  né,  os
trânsito né, as fábrica, que é o que está acontecendo hoje. Então eles tinham
certeza que lá a um tempo eles iam ser removido de novo, como está sendo
né? Então […] mais acordos com a colonização ficou […] só que isso aqui
foi desocupado, foi afastado o índio por pressão, amedrontaram, e o índio
na época entendeu o que né? Era mesmo que entrar no mato aí que tem
bastante caça, derrubar todo mato, a caça tem que sair pra algum lugar né?
Então o índio também,  eles  vieram...  vem vindo sendo assim,  porque as
vezes  chama  atenção  muitas  lideranças,  porque  amizade  é  uma  coisa,
realidade é outra. Então às vezes vejo lideranças “não pode ter contato com
branco,  não  pode  andar  com  branco”,  mas  isso  não  é  o  necessário.
Necessário é o índio ter a defesa do homem branco. Porque o branco vem,
vai comprar um balaio, e fica por alí... quer ir lá onde eu moro, fazer um
encantamento lá, fazer um artesanato lá, você vai vender bem. Tem muitos
que podem até ir junto né, […] Planejamento dos interesses hoje em dia é
assim, e o índio, eu sempre digo que as vezes a gente até se entristece se
muitas coisas, eu tenho pros meus filhos, eu sempre fico assim conversando
que nós podemos ser amigo de tudo, agora o direito do índio é separado, é
separado.  Por exemplo no Se Gũ ali  tem um alemão velho,  vivia lá  em
Constantina, ele tava na parada e tinha bastante gente, aí ele tava brabo
comigo.  “É  você  que  demarcou  Se  Gũ  ali,  não?”.  “Eu  fui  mandado,
mandado  pela  União”.  “Mas  não  pode,  aquilo  ali  é  nosso,  nunca  teve
índio”. Aí eu disse pra ele “mas o senhor, da onde o senhor veio?”, “não,
os nosso velhos, os avô vieram lá da Alemanha, viemos ainda juntos nós”,
“pois é, o senhor veio lá da Alemanha, e o índio é natural daqui”. “Como
que teus avôs, teus pais vieram aqui, por onde eles entraram?”. “Entraram
ali nas missões”. Então você vê, eles entraram nas missões e vieram vindo
atrás do índio né, até ali no Se Gũ. Então aí foi ficando porque essas terras
indígenas se fica livre sabe... sabe porque […] grileiro, entra os grileiro ali,
três,  quatro  e  diz  “essa  área  aqui  é  nossa”.  Às  vezes  acabam  se
despreocupando com aquela parte e tratam de outros negócios que mais
envolve eles né? E vai ficando como aconteceu […] aqui. Aqui olha, pelo
que  a  gente  vê,  se  for  olhar  documento  por  documento  das  terras  dos
proprietários, a maioria não tem documento. Vão perguntar “ah, comprei
de fulano”, outro vai dizer a mesma coisa “comprei de fulano”, então é
sempre  assim.  Só  que  a  vantagem  dos  governo,  os  colonizadores  que
passaram já, algumas até nem existe mais, que eles colonizaram as áreas
mas deixaram algum furo né, alguma brecha pra que alguém entre, ache um
caminho por onde entrar né? Então é assim que hoje em dia acontece, só
que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, mesma coisa os
prefeitos né?
- O que o senhor acha de a gente aproveitar e pegar o auto e... 
- Dar uma volteada?
- É. Fica melhor né? 
- É.
- Tá pra chover. 
-  […]  vai  vim  à  tarde.” (Amândio  Vergueira,  Serrinha/Carazinho,
11.07.2012)
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Neste trecho do depoimento de Seu Amândio este nos dá seu relato, uma síntese de todo

processo que podemos acompanhar ao longo da colonização da região territorial  kaingang. Seu

Amândio é um importante protagonista político kaingang que desde meados dos anos de 1970 vem

atuando nos processos de luta pela terra indígena junto a sua etnia. Sua experiência de lutas trouxe a

este agente político uma profunda lucidez dos processos de colonização não-indígena do território

ancestral  de sua etnia.  Sua narrativa enquanto uma visão indígena panorâmica da ocupação das

terras indígenas pelos “brancos”, pelos, na suas próprias palavras, “colonizadores”, nos servirá de

guia para conduzirmos a apresentação e reflexão sobre alguns dos elementos mapeáveis enquanto

dados históricos acerca dos processos civilizatórios que consolidaram, e ainda consolidam, uma

civilização a partir da frente de expansão sobre o espaço e os grupos sociais que nestes vivem. 

3.3 O tempo dos antigos e as frentes de expansão dos fog

Por que agentes e grupos kaingang de diversas localidades no Sul do Brasil, e em especial

aqui, no Rio Grande do Sul, os kaingang, estão ainda em guerra? A guerra ameríndia kaingang, ao

longo da trajetória deste povo, ultrapassou os preceitos de uma possível e imaginada, relatada até

hoje guerra relacional entre povos da floresta, entre grupos indígenas, e atingiu importância relativa

na luta das comunidades autóctones em defender seus direitos de autodeterminação política e seus

territórios ancestrais da destruição. Esta guerra relaciona-se diretamente ao fato dos kaingang, como

já mencionado, fazerem frente ao processo civilizacional do Brasil no que diz respeito à defesa de

seu território ancestral intrusado pelas frentes de expansão nacional dos séculos XIX, XX e XXI.

A permanência no tempo-espaço das políticas coloniais em relação aos povos indígenas, em

especial  na etnografia  os  kaingang,  torna-se perceptível  ao nos  remetermos a uma história  que

sintetize  minimamente  a  trajetória  kaingang  de  luta  contra  a  perda  de  sua  autonomia

política-espacial nos séculos supracitados. A partir do efeito das políticas indigenistas dos últimos

três  séculos,  os  kaingang foram internalizando processos de violência  perpetrados por  agências

coloniais de Estado, Igrejas e iniciativas privadas diversas.

Até onde podemos apreender historicamente pelos próprios documentos dos colonizadores,

a  luta  kaingang  pela  autonomia  frente  às  tentativas  de  controles  destes  invasores  alienígenas

remonta a toda luta dos povos de fala não Tupi, muito recuada no tempo da colonização do Brasil

pelos europeus. Um destes dados históricos, trazido por Abreu (1932), é que viviam “muito abaixo”,

em relação a descida pelo litoral para o Sul, para além de várias “tribus” na época já de sabida
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existência  em  contato  com  o  Europeu  recém  chegado,  grupos  que  menciona  como  os  “[...]

Guaitacazes da Parahiba do Sul, de falar inteiramente differente, inimigos por igual de Portuguezes

a Francezes e Indios de outra parentela” (1932, p.234).

Em todas as menções ao período do início e durante todo o processo de colonização, temos

sempre o mesmo relato quanto os grupos que falavam “línguas diferentes” ao tupi, ou seja, pelo

referido a partir da história dos indígenas e mesmo nos relatos documentados não-indígenas, os Jês,

a partir do primeiro período da colonização não-indígena do litoral sempre viveram em diáspora,

sempre afastaram-se das frentes de expansão, sempre buscaram voltar-se para dentro das matas, em

busca de refúgio ao perigo da invasão dos “brancos”. Os kaingang são um povo Jê, mas hoje eles

não tem mais para onde ir, a não ser que consigam defender parte de seu território ancestral do

mundo dos “brancos”, ainda e parece que até seu próprio fim, em expansão. Por não terem outra

alternativa, os kaingang hoje tem que lutar por suas terras e pelos domínios do cosmos que mantém

suas esferas sociais e cosmopolíticas para além do mundo dos “brancos” como encontra-se informes

de que fizeram seus ancestrais desde o início da colonização “branca”. 

A história mais antiga que ouvi de um kaingang interlocutor, dos mais velhos que já ouvi,

Seu Kasu, foi a história de que os da tribo do Nonoahy vieram do outro lado do rio, de uma grande

guerra entre eles, os “brancos” e os xokléng. Que um dia eles, os kaingang, “vão voltar” por causa

dessa  guerra.  Que  é  época  de  fazer  filhos,  de  fazer  “escadinha”.  Eles  estão,  segundo  ele,

preparando-se para essa guerra, mesmo que talvez mais ninguém do seu povo veja assim, ou ainda

soubesse disso. Naquela entrevista, naquela conversa, era como se ele soubesse disso.

Depois, acabei lendo esta história, também contada pelos “brancos” (LAROQUE, 2000).

Segundo apontam estudos históricos, também e além dos estudos etnográficos, como os estudos de

Laroque (2000), os grupos de parentela sobre a liderança do Pay bang Nonoahy  um dia “desceram”

para  este  lado  das  margens  do  grande  Rio  Uruguai.  Para  além de  suas  rotas  de  circulação  e

ambulâncias usuais, em suas regiões em seu macroterritório, hordas de grupos parentais extensos,

comunidades kaingang, foram sendo impelidos a rumarem século a século em direção ao Sul, a

partir  de  sua  não  aceitação  da  vida  junto  aos  colonizadores  desde  o  início  da  colonização

não-indígena da América. 

Isso é tudo que sabemos dos ancestrais dos kaingang quinhentos anos atrás. Que estes e os

outros  grupos  que  não falavam tupi,  que  se  estendiam também para  mais  além dos  territórios

atualmente em luta por ocupação, não quiseram e não ficaram para ver o que iria acontecer com os

outros índios no recém surgido por sobre suas terras mundo dos “brancos”. Tudo por conta, além de
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suas próprias vontades em seu modo de viver tradicional, do colonialismo. A forma atual é o ainda

viver em diáspora forçada de várias famílias e vários grupos da etnia, que ainda não possuem uma

área demarcada, não possuem lugar nas outras áreas kaingang, mesmo demarcadas, por conta da

perda de grande parte das localidades de presença ancestral  dos grupos kaingang perdidas pela

colonização não-indígena de suas terras ao longo do tempo.

“[...]  é  na  época espanhola  que tem lugar  a  invasão dos índios  coroados
(caingangues), vindos dos sertões paranaenses e que ocupam toda a região
florestal  no  Norte  do  Rio  Grande  do  Sul.  Lugar  remoto  e  coberto  por
gigantescas matas, oferecendo, além de segurança pessoal, fartos meios de
subsistência, torna-se Passo Fundo um dos principais pontos de concentração
dos  indígenas  cujo  poder  cresce  consideravelmente  (Oliveira,  1908:10).
Entre a época jesuítica e a brasileira, […] abre-se na história das missões
orientais no Uruguai um largo período, caracterizado pela decadência dessas
por  causa  do  abandono  a  quessão  lançadas,  quer  pela  administração
espanhola, que sucede aos jesuítas, quer pela portuguesa, que a substitui.”
(RÜCKERT, 1997, p.52).

A história antiga coletada nos dias de hoje, o relato imemorial contado pelos mais velhos

entre os kaingang hoje, refere-se a um fato histórico relativo às reduções kaingang no século XVIII

e  XIX empreendidas  pelo  Império  brasileiro.  Tudo que  vivem os  atuais  kaingang,  em sentido

macrohistórico e macroestrutural, refere-se a ordens e fatores relativos a situação de colonizados ou

pretensamente colonizados, inicialmente, sob a instituição da tutela estatal.

A referência, para Mattos (2011), se manteve, entre os “Tupi”, enquanto os índios “mansos”,

e os “Jê” - ou os grupos como conhecemos etnologicamente hoje enquanto estes - como os índios

“bravos”:

“A classificação operada pelos  portugueses  na colônia,  que distinguia  os
ameríndios entre os blocos “amigáveis”, ou “hostis”, seria aprimorada no
século XIX, quando os intelectuais brasileiros passaram a tomar o Tupi do
século  XVI  como símbolo  maior  na  nacionalidade,  cujos  contrapontos  -
além dos africanos e mulatos - seriam os irredutíveis Botocudos, Coroados e
Bugres.” (MATTOS, 2011, p.157).

.
Em um “resumen”, numa das obras de Becker (1982) que aborda os indígenas no Sul do

Brasil,  encontramos  referências  remotas  na  região  para  Chanaes  y  Guaranies;  os  mencionados

Chanaés podem ser ancestrais dos Kaingang, que viviam na região de Cananéia (no atual Estado de

São Paulo), que, segundo outros relatos (LAROQUE, 2000) falavam língua não Tupi. Os Chanaes

seriam horticultores?  Segundo  Becker,  entre  os  caçadores  e  os  horticultores,  para  cada  grupo,
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compreende-se uma “história distinta”.

Segundo  ainda  Becker,  os  autóctones  horticultores  foram  escravizados  primeiro  pelos

colonos brancos portugueses e espanhóis “bajo la forma de encomiendas” (p.07-08), enquanto os

caçadores  puderam desenvolver sua vida por três séculos a margem da civilização, “hasta que esta

los absorbió como los primeros” (p.07-08). A princípio, por muito tempo os kaingang - parte dos

grupos caçadores - tiveram muito pouco contato, conforme relatos não-indígenas, com os colonos

“brancos”. Mas, quanto a serem absorvidos pela civilização, podemos pensar que hoje as questões

já estão também colocadas de outras formas, e por conta dos próprios pressupostos kaingang em

questão, quanto ao que estes se sujeitam - em relação a uma absorção a elementos - nos contatos e

vivências na “civilização”.

Podemos  ainda  refletir  quanto  a  questão  conceitual  civilizada  citada  por  Becker  da

“absorvição”  das  populações  indígenas  pela  “civilização”.  Seria  uma  absorvição?  Seria  esta

alternativa os kaingang virarem “pueblos” de periferia, essa é uma visão de uma tentativa atual da

“civilização”, tentativa ainda presente, se acabando com os territórios tradicionais da etnia e com o

processo de demarcação de Terras Indígenas?

As ideias se entrecruzam pois o tempo se entrecruza a partir das práticas. Assim como hoje

temos a alta burocracia que muitas vezes mais impede do que possibilita que as coisas ocorram, e

tentativas  legislativas  de  setores  “progressistas”  e  bancadas  políticas  de  destituição  do  direito

constitucional  indígena,  como a  atual  bancada   ruralista,  que  prega  e  age  pelo  fim das  terras

indígenas  e  dos  processos  de  demarcações,  que  atua  na  tentativa  de  regulamentar  dispositivos

políticos anti-indígenas como a PEC-215, temos estas agências brancas contra os indígenas e seu

uso de suas terras ao longo da história do contato em confronto:

“A administração indígena imperial organizou-se sob um esquema
altamente burocrático que visou controlar os conflitos e os territórios dos
índios e contribuiu para fixar os povos indígenas,  liberando suas terras e
promovendo sua “incorporação”.

Neste  contexto  pode  se  compreender  as  novas  legislações  -  o
Regulamento das Missões (1845) e a Lei de Terras (1850) - que surgiram
quase que concomitante podendo ser consideradas um conjunto articulado
no mesmo sentido e direção, da exploração da terra e do trabalho indígena e
nacional para a “civilização” do país.

Uma  vez  levados  a  situação  de  aldeamento  e  tendo  o  território
incorporado pela União, segundo a Lei de Terras, por exemplo, os povos
indígenas poderiam ter seu “desaparecimento” justificado. A “extinção” dos
indígenas,  de  fato,  constituía  interesse  dos  poderes  locais,  que  se
desimpediam de entraves legais para a utilização de mão de obra e terras
indígenas.
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O que se pode depreender da interpretação legal de questões sobre a
“propriedade” de indígenas e de suas terras, a partir de meados do séc. XIX,
através  dos  ofícios  da  4º  Seção  do  Ministério  da  Justiça  e  Negócios
Interiores do Império,  é  que apenas sob a situação de aldeamento -  cuja
criação era apregoada pelo Decreto 426 de 1845 - poderiam ser garantidos
aos índios seus direitos, que tornaram-se, a partir da Lei 601 de 1850, cada
vez  mais  vinculados  à  sua  condição  de  “assentados”.”  (MATTOS,  2011,
p.160).

A  história  nos  apresenta  os  mesmos  tipos  de  fatos.  Legislações  sob  legislações

impossibilitando a manutenção do direito indígena. O interesse de muitos dos “brancos” ainda é

usarem as terras  indígenas  para “produzirem” e colocarem os índios  para trabalharem em suas

granjas como operários.  

“Crescimento” ou “expansão”? Não importam as palavras quando vemos que estas possuem

o mesmo significado? Hoje, pensando nos procedimentos de Estado desenvolvimentista no Brasil,

“estamos  crescendo”,  pensando em “crescimento  econômico”.  Mas um processo  muito  similar,

ocorrido  em  meados  do  século  XIX,  pode  marcar  o  início  no  Sul  Brasil  desse  processo  de

“crescimento”  -  e  se  levarmos  em conta  a  totalidade  do  processo  histórico  de  “conquista”  da

América, este período é apenas uma “etapa” desse processo - é usualmente chamado na literatura

especializada  no  assunto  enquanto  “frente  de  expansão”.  Segundo  dados  da  historiadora

Nonnenmacher, em um estudo dirigido para os aldeamentos Kaingang no Rio Grande do Sul, a

história recente do povo kaingang insere-se na história do contato dos grupos indígenas com as

frentes de expansão dos não-indígenas no Brasil:

“[...] contato do indígena com as frentes de expansão da sociedade brasileira.
[...] Ao tratar do passado do Rio Grande do Sul, observa-se que, ao longo do
século XIX, há uma mudança substancial no seu povoamento com a chegada
das primeiras levas de imigrantes europeus,  em 1824.  As áreas de difícil
ocupação  continuavam  inabitadas  pelo  branco  e,  por  isso,  o  governo
contratou da Europa a vinda de imigrantes alemães para explorarem regiões
menos povoadas. [...] Com a constante vinda de colonos europeus, cresce o
número de municípios no Rio Grande do Sul, dentre eles Cruz Alta, que tem
como um de seus distritos o núcleo de Passo Fundo, sede de um importante
aldeamento. [...] é a partir de 1846, com a criação do aldeamento de Nonoai,
em especial na década de 1850,  que o território do índio Kaingang sofre
profundas transformações com a chegada do colono europeu e com a ação
dos fazendeiros e estanceiros, que vão estar constantemente em disputa pelas
terras dos índios” (NONNENMACHER, 2000, p.07).

A partir  então  deste  processo  de  ocupação  espacial  pelos  fog dos  territórios  kaingang
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(Imagens 47, 48, 49 e 50), deu-se início a um processo de redução dos grupos da etnia em áreas

demarcadas, em um território que outrora era todo de usufruto destes. Era a “civilização” chegando

ao  mundo  indígena.  Os  imigrantes  europeus  que  chegavam,  em  pleno  período  já  de

“independência” oficial institucional do Brasil em relação à metrópole européia portuguesa, eram

chamados de colonos, e eram assentados em “colônias” (Imagem 51). Laroque é um dos autores

contemporâneos que nos traz informes sobre o início desse processo em relação aos kaingang:

“No Rio Grande do Sul, a proposta de redução dos espaços Kaingang para
colonização, deu-se através da fundação dos aldeamentos de Guarita, Nonoai
e Campo do Meio, os quais retrocedem a segunda metade do século XIX.
Todavia, vários grupos kaingang continuavam vivendo nos primeiros anos
do período Republicano em seus tradicionais territórios, pertencentes agora,
à  jurisdição,  principalmente,  dos  municípios  de  Lagoa  Vermelha,  Passo
Fundo, Palmeira e Cruz Alta” (LAROQUE, 2000, p.146-147).

 

Participando do processo de demarcação - ou, em termos concretos, “(re)demarcação”, para

além dos termos usados pelos nativos, ou mesmo por técnicos imersos em seu “mundo nativo” - de

uma área de terras pertencente ao território kaingang situado nas margens do Rio da Várzea, no

planalto  do Rio  Grande do Sul,  em 1985,  a  antropóloga  Ebling  traz  referências  para  “grandes

interferências no território e na organização dos grupos Kaingáng no Rio Grande do Sul” no século

XIX a partir da colonização alemã e italiana (1824 e 1875) e a catequese jesuíta (1848), trazendo a

criação dos “aldeamentos” de índios (EBLING, 1985, p.16). 

Segundo  ainda  a  autora,  os  primeiros  aldeamentos  criados  são  o  de  Guarita,  Nonoai  e

Campo do Meio, no ano de 1850, amparados pela Lei nº 601 (EBLING, 1985, p.18). Sobre esses

aldeamentos Ebling nos traz importantes elementos:

“[...] se rompera definitivamente o equilíbrio e a estabilidade territorial para
os  Kaingáng  no  Rio  Grande  do  Sul.  Esses  aldeamentos,  porém,  nunca
concentravam  a  totalidade  dos  índios  existentes,  grande  parte  dos  quais
continuavam seu modo de vida bastante  livres nas  matas,  só chegando à
direção dos aldeamentos quando precisavam alguma ferramenta ou fazenda
(EBLING, 1985, p.39).”
“Demarcado  no  século  passado,  mais  especificamente  em  1856,  pelo
Engenheiro  Francisco  Rave,  o  território  indígena  de  Nonoai,  tinha  como
limites, ao norte o Rio Uruguai; ao leste o Rio Passo Fundo, a oeste o Rio da
Várzea; e ao Sul os Campos de Sarandi. Esse território não foi respeitado
pelas  frentes  de  expansão,  sendo  feita  nova  demarcação,  já  no  período
republicano,  nessas  mesmas  terras,  reduzindo  o  antigo  território  a  dois
“toldos” indígenas, quais sejam: Nonoai e Serrinha, 34.908 ha e 11.950 há,
respectivamente” (EBLING, 1985, p.01).
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Pei  Kar,  como  é  denominada,  em  “idioma”  kaingang,   a  área  do  Rio  da  Várzea,  foi

“demarcada” pela  primeira  vez,  enquanto território indígena,  como visto,  na época  do Império

(EBLING, 1985, p.13).  Conforme nos traz Ebling,  a  maior  parte das terras indígenas  kaingang

foram  demarcadas  a  época  do  Império,  e  “retalhadas”  no  “período  Império-República”,  e

novamente  “demarcadas”  no  período de  1911-1918,  já  no  período de  constituição  do SPILTN.

Neste período, estas terras foram “retalhadas” novamente, tornando-se apenas pequenas porções de

entorno dos “toldos”, deixando de ser “territórios” tradicionais parte de um todo macroterritorial

ancestral, e à época ainda de forte domínio da etnia. Assim, tornaram-se pequenas áreas isoladas -

como ilhas - umas das outras em relação aos toldos e desestruturando as organizações geopolíticas

dos kaingang. Ainda houve, segundo Ebling, uma nova demarcação de toldos em 1913, mas ainda

por sobre as mesmas áreas, ou seja, uma redemarcação (EBLING, 1985, p.73). Segundo a autora, a

“área original” de presença kaingang nas margens do Rio da Várzea é “difícil precisar” (EBLING,

1985, p.75).

A historiadora Nonnenmacher traz muitos elementos do período do início da colonização

branca sobre o território da etnia  no planalto  meridional  no atual  Rio Grande do Sul,  que nos

informam quanto ao caráter das práticas “civilizadoras” aplicadas pelo Estado e outras organizações

sociais  a  partir  da  reduções,  os  aldeamentos  que  visavam  concentrar  as  parcelas  kaingang

comunitárias que viviam dispersas em territórios pertencentes ao macro-território ancestral da etnia.

Estes elementos “históricos”, “doumentais”, são trazidos por se relacionarem aos elementos que

compõem as narrativas e percepções apresentadas por nossos interlocutores. O caráter de violência

civilizatória,  violência  colonial,  pensando  na  proposta  argumentativa  que  guia  este  empenho,

torna-se mais forte quando são mencionados os “africanos” “importados”. Os estudos da autora

foram de grande valia na análise do material etnográfico: 

 

“[...]  descobrimos  no  AHRS (Arquivo Histórico  do  Rio  Grande  do  Sul)
grossos  volumes de  pastas  que contém informações sobre  o contato  dos
indígenas  com a  sociedade  brasileira  (NONNENMACHER,  2000,  p.08).
Quando são feitas referências aos índios para que se adaptem às reduções e
adotem as ordens dos “civilizadores”, [...] que precisam de alguém que lhes
ensinem a trabalhar e seguir “o bom caminho da civilização”. Isso é feito a
partir  da  catequização.  [...]  Já  os  grupos  que  não  se  adaptavam  a  essa
organização,  que  fugiam  para  os  matos,  eram  caracterizados  como
“selvagens”,  “bugre”,  “gentios”.  Para  limitar  a  ação  dos  “selvagens”,  é
freqüente  o  pedido  de  uma  força  de  pedestres  para  contê-los.  Há  uma
crescente preocupação com a segurança pública e principalmente com as
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reduções  indígenas.  Enfatiza-se  que  é  preciso  socorrê-los,  tanto
religiosamente  quanto  com as  “clarezas  da  civilização”,  pois  são  braços
úteis e menos dispendiosos do que os africanos que têm de ser importados.
A  preocupação  européia  é  uma  constante  nas  falas  dos  presidentes  da
Província. Observa-se um grande empenho no sentido de obter recursos para
o  desenvolvimento  das  novas  colônias  e  ajudar  aos  imigrantes.  A
documentação  referente  a  “Aldeamento  dos  Indígenas”  é  farta  e  muito
importante. Ela trata de diversos aspectos referentes aos Aldeamentos, desde
questões de terras até conflitos existentes nas aldeias, passando pela escolha
do local onde ficaria a aldeia, os procedimentos para evitar que os indígenas
retornassem aos matos, os gastos, a formação da Companhia de Pedestres
para contê-los nos aldeamentos” (NONNENMACHER, 2000, p.09). 
“[...] Na fala do Presidente da Província em 1848, fica clara a preocupação
quanto à necessidade de povoar imensas terras desertas com a vinda desses
novos  colonos  [...]  transparecia  a  opinião  de  que  seria  conveniente
estabelecer colônias nas  seguintes regiões:  nas terras  incultas,  medidas e
demarcadas;  nos  lugares onde a agricultura  fora  abandonada,  os terrenos
seriam entregues aos colonos estrangeiros e esses ficariam encarregados de
desenvolver a variedade de alimentos, necessários para o consumo interno;
ao longo das estradas abertas, onde não houvesse o perigo da invasão de
índios; nos lugares expostos as incursões dos indígenas não-aldeados, nos
centros  das  matas  onde  só  eles  e  os  tigres  habitavam.  Para  isso,  seria
necessário  extinguir  os  segundos  e  obrigar  os  primeiros  a  procurar  os
aldeamentos” (NONNENMACHER, 2000, p.15). 
“Em 4 de dezembro de 1851, o governo provincial promulga a Lei 299 onde
se encontram, entre outras, as seguintes disposições: “Art. 1º - O Presidente
da Província mandará medir, demarcar, levantar mapas e arbitrar o valor das
colônias existentes, em que não tenha sido feito esse serviço, e as que de
novo  forem  estabelecidas.  Art.  2º  -  Outrossim  mandará  explorar  terras
devolutas que forem apropriadas para colônias, e pedirá ao Governo geral a
concessão das que trata o artigo 19 da Lei de 28 de outubro de1848, sob n.
514. [...]  Art. 9º - As terras serão concedidas gratuitamente” (Lei nº 299,
1851, p.338-339). 
Terras devolutas eram terras que, legalmente, não haviam sido concedidas
(doadas) em forma de sesmarias e que não estavam “ocupadas”. Segundo
Telmo  Marcon  e  colaboradores  (1994,  p.73),  “A dificuldade  em  definir
concretamente quais eram as terras devolutas, está na definição dos critérios,
ou seja,  as terras  indígenas e as  posses dos  cablocos constituíram-se em
critérios de posse ou foram consideradas também devolutas?” [...] No ano
de 1851, mais uma vez José Joaquim de Oliveira faz um apelo ao Diretor
Geral José Joaquim de Andrade e Neves, para que se mande uma força de
pedestres para os aldeamentos (Guarita e Nonoai), pois segundo ele, não é
mais possível “entreter os bugres nos aldeamentos sem a providência das
forças  protetoras”  (Ofício,  28  jun.  1851)”  (NONNENMACHER,  2000,
p.15-16). 
“A  noção  de  expansão  populacional  é  aqui  tomada  como  frentes  de
expansão que pretendem integrar regiões inexploradas à economia regional
ou nacional. Segundo Cardoso de Oliveira (1992 p. 98), frente de expansão
“é  a  sociedade  nacional,  através  de  seus  segmentos  regionais,  que  se
expande sobre as áreas e regiões cujos únicos habitantes são as populações
indígenas” (NONNENMACHER, 2000, p. 18, nota 2). “[...] a notícia de que
ficariam expostos aos “insultos dos selvagens” e por ter  havido algumas
correrias de índios, ocasionando estragos nas roças dos colonos, fez com
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que  o  terror  entre  eles  aumentasse.  [...]  Para  dissipar  o  terror  entre  os
colonos, faz-se necessário o uso de forças rep ressivas.  Para  isso  foi
designado ao comandante da companhia de pedestres que levantasse dois
aquartelamentos [...]. A Companhia de Pedestres de Passo Fundo foi criada
em agosto de 1846 e seu comando foi dado ao Coronel Marcelino José do
Carmo.  Ela  foi  organizada para percorrer  as matas,  atrás de índios,  para
retê-los nos aldeamentos e para com a “necessária moderação”, fazer com
que  eles  se  aplicassem  nas  plantações  de  roças”  (NONNENMACHER,
2000, p.18). 
“Em novembro de 1849, José Joaquim de Oliveira, diretor do aldeamento de
Guarita - e que mais tarde será diretor por muitos anos do aldeamento de
Nonoai -, envia uma carta ao diretor geral dos aldeamentos, Brigadeiro José
Joaquim de Andrade e Neves, solicitando que se crie uma Companhia de
Pedestres, organizada com indivíduos que tivessem capacidade de percorrer
as matas. Segundo ele, é só com o uso da força que se poderia esperar bons
resultados da catequese” (NONNENMACHER, 2000, p.19).

A autora ainda traz elementos quanto às estratégias de conquistas de territórios indígenas à

época proporcionadas pelos colonizadores na região de nossos estudos de campo. Estas estratégias

contavam com o incentivo e apoio do Estado. Uma importante ação neste sentido proporcionada

pelos agentes de colonização era a abertura de estradas e demarcação de terras:

 

“A abertura de estradas foi importante neste momento para a conquista dos
territórios indígenas na região do Planalto. [...] em 1849 [...] é aberta uma
nova estrada na cidade de Rio Pardo, passando pelo Rincão d´el Rei e Cruz
Alta de Cima da Serra, dando lugar a uma área de expansão onde há terras
devolutas e muitas pessoas interesadas em povoá-las. Com a constante vinda
de  imigrantes  alemães,  novos  municípios  são  criados.  [...]  em  1835,
encontramos  o  território  do  Rio  Grande  do  Sul  subdividido  em  14
municípios. Cruz Alta é um dos novos municípios e fica justamente na área
visada para a organização de futuros lotes coloniais. Cristiano Falker [...] foi
comissionado  de  convidar  até  200  colonos  para  estabelecerem-se  no
município de Cruz Alta em terras devolutas [...]. Um dos distritos de Cruz
Alta é Passo Fundo, [...] ao mesmo tempo, sede da colonização e sede de um
importante aldeamento indígena. Passo Fundo, [...] com ótimos campos para
a criação de gado e vastos ervais para o fabrico de erva-mate, recebeu em
1827 seu primeiro morador de origem portuguesa.  Em 1843 existiam no
lugar apenas nove casas e sua população não passava de sessenta habitantes.
Muitas vezes as pessoas se reuniam durante a noite e ficavam até o dia
seguinte  em  rigorosa  vigilância  para  não  serem  vítimas  de  assaltos
“traiçoeiros” dos índios. [...] era preciso que o índio fosse retirado do mato e
reduzido  a  um  território.  [...]  são  criadas  as  políticas  indigenistas,
características do séc. XIX, que propunham a organização de aldeamentos.
Surgem, assim, o aldeamento de Nonoai  no Alto Uruguai,  de Campo do
Meio e Colônia Militar Caseros no Mato Português, todos organizados pelo
governo provincial para liberar as terras para a colonização. [...] em 1846 foi
criado o aldeamento de Nonoai [...]” (NONNENMACHER, 2000, p.23-24).
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Com as  aberturas  de  estradas,  fissuras  no mundo dos  grupos  comunitários  da etnia  são

abertas  naquele  momento.  Essas  estradas  permitem  uma  verdadeira  esfacelação  da  paisagem,

recortes  que  determinaram,  como  visto,  o  início  de  um  processo  decisivo  de  consolidação

“material”  da  “civilização”  por  sobre  as  espacialidades  dos  ancestrais  de nossos  interlocutores.

Laroque  também  nos  apresenta  dados  para  a  abertura  de  estradas  na  época  da  colonização

não-indígena dos territórios kaingnag: 

“São aprovados os estudos definitivos pelo dec. nº 670 de 14 de novembro
de 1891, sendo inaugurado os trabalhos de construção no dia 4 de janeiro de
1892. 

Por decreto nº 1882, de 7 de novembro de 1894 foram approvadas as
condições regulares de tarifas desta ferrovia,  cuja cessionária então era a
companhia  ‘du  Sud-Oest  Brésilien’.  Durante  o  anno  de  1894,  em 20 de
novembro,  foi  inaugurado  provisoriamente  o  trafego  numa  extensão  de
160.827 Kms., entre Santa Maria e Cruza Alta. A 31 de maio de 1897, foi
aberto ao trafego o trecho de Cruz Alta  a  Pinheiro Marcado;  e,  a  15 de
novembro de mesmo anno, de Pinheiro Marcado ao Carásinho. Em 1910 ao
rio Uruguay” (LAROQUE, 2000, apud SILVA, 1922, p.173).

 Era o início do fim na prática do modo de estar da caminhada entre parentes pelas trilhas em

meio à mata e cruzando rios e córregos.  Com as estradas era  mais acessível o espaço para os

imigrantes  não-indígenas  que  povoaram as  conhecidas  “colônias”.  Seguimos  as  colocações  de

Nonnenmacher quanto à colonização da região territorial kaingang no Rio Grande do Sul:

 

“A partir do século XIX a região sul é procurada por empresas que estão
interessadas na fixação de novos contingentes migratórios. Apoiados pelos
governos provinciais, as empresas interessadas no negócio da colonização,
formaram grupos de civis para exterminar os índios.  Esses grupos foram
conhecidos por “tropas de bugreiros”” (NONNENMACHER, 2000, p.25).

 
A autora ainda traz contribuições do antropólogo Coelho dos Santos (1978) que também

escreve sobre a colonização das terras kaingang. O autor refere o aniquilamento no século XVII das

missões  jesuíticas  do  primeiro  momento  da  conquista.  Este  fato  possibilita  um  período  que

denomina como “expansão Kaingang”, e temporariamente os grupos da etnia tem o domínio dos

campos do Planalto, domínio de praticamente toda região Sul. No Rio Grande do Sul, dominam

Noroeste, Norte e Nordeste. Até meados de 1850 ainda é muito precário o serviço de estradas na

região territorial kaingang. A principal dessas ainda é apenas a que vai de São Leopoldo à Picada
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Feliz, a Taquari, a Cima da Serra, aos Campos de Vacaria, encontrando a Estrada das Missões para

Lages,  Santa  Catarina,  estrada  para  Pontão,  Nonoai.  Em 1850  há  uma forte  reivindicação  por

melhorias no serviço de estradas. Os objetivos dos colonizadores à época eram melhorar as estradas

e facilitar a catequese dos índios. O que estava em jogo era melhorar e alargar as estradas para,

segundo  os  estudos  históricos  documentais  de  Nonnenmacher  poder  “dispersar  os  índios”

(NONNENMACHER, 2000, p.25-26).

“Todo espaço colonizável, independente ou não de ser território indígena, ia
sendo paulatinamente ocupado por essa sociedade expansionista que tinha
por meta a ocupação e utilização dos espaços geográficos e seus recursos
naturais” (NONNENMACHER, 2000, p.27)50.

 
 Este trecho da historiadora apresenta informações quanto aos detalhes da exploração por

sertanistas  da  região  das  missões  jesuíticas,  nesse  período  ainda  em  “abandono”  desde  o

aniquilamento das reduções jesuíticas espanholas pelos bandeirantes paulistas. Esta região que viria

após  essa  exploração  se  tornar  à  região  da  “Grande  Palmeira”,  um  núcleo  de  colonização

civilizatória encravado no centro do grande território ancestral da etnia kaingang, onde se localizam

atualmente três das comunidades dos interlocutores de nossos relatos,  Kaingang Goj (Lajeado do

Bugre), Caapi, (Carazinho) e Pei Kar (Rio da Vaŕzea):

 

“[...]  em  1857,  dois  sertanejos,  Jesuíno  da  Silva  Nunes  e  Lauriano  de
Vargas,  partiram  da  vila  de  São  Borja  com  o  propósito  de  explorar  os
campos  e  matas  à  margem  do  Uruguai.  Havia  indícios  que  nas  antigas
missões - antes povoadas pelos jesuítas - eixstiam ricos ervais e um extenso
campo para criação de gado. Após chegarem ao local das antigas missões, os
dois sertanejos retornam a São Borja e participam sua descoberta ao vigário
da vila, João Pedro Gay. Esse através de ofício, relata os fatos ao Presidente
da Província e pede que se tome medidas cabíveis para levar adiante essa
descoberta.  Logo  após  o  Ministério  do  Império  ter  sido  notificado  e
aprovação a exploração dos novos campos, foi organizada uma diligência,
composta por uma força de 27 praças da Guarda Nacional da Vila de São
Borja, sob o comando do capitão Tristão de Araújo Nóbrega e de Sete índios
“mansos” do aldeamento de Nonoai,  comandados pelo cacique Prudente.
Junto  seguiram  o  agrimensor  Francisco  Rave  e  os  dois  descobridores,
Jesuíno da Silva Nunes e Lauriano de Vargas, para servirem de guias. As
instruções do governo provincial era de que se traçassem as picadas, que
fosse informado o valor industrial dessa descoberta, relatando quais riquezas

50 “Sociedade expansionista”. É difícil pensarmos nesta colocação da autora enquanto uma informação sobre
um determinado período histórico apenas. A autora fala de aspectos presentes a nossa própria abstrata “sociedade”
contemporânea quando se remete ao passado. É o que assistimos e participamos indiretamente hoje em dia,  como
quando pensamos nos projetos e empreendimentos por sobre o espaço Amazônico ainda vivente, por sobre as parcelas
deste não totalmente antropizadas pelas redes civilizatórias. É o que assistimos no território indígena do Xingu, como a
inicativa do atual governo em construir a represa e a hidrelétrica de Belo Monte neste território, por exemplo.
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e produtos ali encontrados e quais as oportunidades de encontrar não só o
valioso comércio de erva-mate, como também a possibilidade de se fazer
uma boa agricultura. Quanto aos índios ali existentes, as ordens eram de que
a princípio eles não fossem agredidos e que só em “último recurso” e por
“legítima”  e  “inevitável”  defesa  se  recorresse  às  armas.  Também foram
providenciadas  “bugigangas”  e  roupas  para  “mimosear”  e  contentar  os
índios.  Os que se rebelassem, ficariam prisioneiros com a ordem de que
fossem “bem tratados”. Quanto às crianças, se essas não fossem reclamadas
dentro de um determinado prazo, seriam enviadas à Vila de São Borja, ali
batizadas e depois remetidas para a  capital.  Os meninos ingressariam na
companhia  de  aprendizagem  para  menores  do  Arsenal  de  Guerra  e  as
meninas  enviadas  ao  Asilo  de  Santa  Leopoldina  que  abrigava  órfãs”
(NONNENMACHER, 2000, p.27-28).
 

O  início  da  “Civilização”  a  partir  do  colonialismo.  A invasão  do  território  é  um bom

tratamento  para  os  que  se  “rebelassem”.  A sujeição  ao  esfacelamento  dos  grupos  familiares.

“Descoberta”. Expedições e “descobertas” em próprio território “nacional” em pleno século XIX.

Descobrir  caminhos e  espaços a implementar, lugares avaliados  por “valor industrial”.  A busca

“material” ainda prevalecia, como parece prevalecer hoje. Pensando nos termos de Todorov (2010),

anseio e conquista bárbara de uma civilização. 

Geopoliticamente, acompanhando os dados dos documentos históricos apresentados pelos

historiadores  e  mesmo  por  antropólogos  e  outros  autores  que  estudam as  questões  relativas  à

colonização e sobreposição desta no território da etnia, a expansão da colonização por sobre os

grupos kaingang ancestralmente presentes nas localidades de presença dos interlocutores de nosso

estudo teria sido espacialmente de “dupla via”. Enquanto frentes de expansão adentravam via Rio

Uruguai, outra frente de expansão era consolidada na região dos Campos de Cima da Serra. Os

Kaingang,  dessa  maneira,  progressivamente  perderam  o  domínio  de  suas  terras

(NONNENMACHER, 2000, p.30).

Para  este  período  a  “política  oficial  de  aldeamentos”  era  “aldear  os  índios  e  mantê-los

aldeados” (NONNENMACHER, 2000, p.31). Esta continua sendo a política oficial de aldeamentos

até os dias de hoje.  Percebe-se isso quando temos a possibilidade de acompanhar as rotinas de

execução  de  políticas  públicas  relativas,  principalmente  a  questão  de  demarcação  de  terras

indígenas. Ainda encontramos choques de idéias de parte de agentes de Estado em relação a como

implementar um política de demarcação que contemple as territorialidades indígenas, situação  atual

em que nos  encontramos.  Há atualmente  grande  resistência  por  parte  das  agências  de  Estados

responsáveis  em  efetivar  os  processos  de  demarcação  das  áreas  ancestrais  transformadas  em

reduções, de onde os kaingang foram sendo expulsos em diferentes momentos nesse período dos
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últimos três séculos. Parece que este processo se intensificou em meados do fim do século XIX para

o século XX. 

Na localidade de Nonoai,  temos o início do maior impacto civilizatório consolidador da

perda  do território ancestral  kaingang na região  de presença  atual  dos  interlocutores.  Território

ancestral da etnia próximo ao Rio Uruguai, onde se deu um importante processo de aldeamento dos

kaingang em nível de consolidação de uma área para a tentativa de concentração e civilização dos

indígenas, nesta localidade por volta de 1838 iniciaram-se as mais antigas povoações não indígenas

do  antigo  município  de  Passo  Fundo.  Estas  habitações  não-indígenas  foram  estabelecidas

justamente  ancoradas  nas  localidades  de  presença  kaingang.  Os colonizadores  concentraram os

indígenas  para  liberar  o  território  e  transfomá-lo  em  território  nacional,  e  atrelado  a  isso  já

utilizaram-se do próprio aldeamento dos  indígenas  como ponto de  chegada e  consolidação das

primeiras comunidades não-indígenas a se estabelecerem na região.

A região do Alto Uruguai, especificamente as localidades compreendidas pela foz do rio

Goj-en,  para  os  não-indígenas,  “Passo  Fundo”,  no  Xanxerê,  “Campos  do Meio”,  foi  uma área

explorada pelo Comendador J. Cipriano da Rocha Loures. É bastante provável que o sobrenome

Cipriano ou Sipriano tenha sido usado entre os kaingang, a partir do domínio exercido por este

não-indígena que, a serviço do Estado para chefiar os aldeamentos kaingang, segundo os relatos

históricos, cartas entre agentes de governos, usurpava e controlava de diversas formas os territórios

indígenas.  Este  “civilizador”  chegou  mesmo,  segundo  consta  em  documentação  da  época,  a

apossar-se  para  fins  pessoais  das  terras  destinadas  aos  toldos  e  aldeamentos  dos  kaingang

(NONNENMACHER, 2000, p.31).

A partir destas intrusões exploratórias e de conquista, iniciou-se a estrada Xanxerê/Passo

Fundo, pelo “Passo do Goio-en”, a estrada para Guarita, outro forte aldeamento indígena à época,

para o lado das margens orientais do Rio Pei-Kar, e para o Campo do Meio, todas localidades que

circundam a região de presença dos interlocutores. Em 1845 deu-se o início do projeto de catequese

e aldeamento dos “índios Coroados”.

Em meados da metade do século XIX, para completar a ascensão dos kaingang as “luzes do

cristianismo”, a época religião da civilização colonizadora, inicia-se o serviço de catequese. Em

1846 por ordem do Presidente da Província ao Comando Militar de Cruz Alta cria-se uma escolta

para o Padre Penteado, para “levar as primeiras luzes do cristianismo” aos toldos indígenas nas

“imediações  de  Passo  Fundo.  Mais  de  4.000  índios  se  apresentaram  ao  Padre”

(NONNENMACHER, 2000, p.31-32). A autora apresenta uma conceituação para o termo toldo:
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“Toldo, no Rio Grande do Sul, significava aldeamentos de índios já contatados e que, por uma ou

outra razão, não ficavam nos aldeamentos ditos “oficiais” (NONNENMACHER, 2000, p.32, nota

2).

A política oficial de aldeamentos dos kaingang é formalizada em 1846 no Rio Grande do

Sul. É importante conceituar as derivações terminológicas e qualitativas que vão de “toldo”, por

exemplo, à “aldeia”. Contextualizar e conjecturar as interpretações, terminações e conceituações.

Dentro e fora das áreas demarcadas como aldeamento, pelo percebido, haviam toldos distribuídos, e

os  contíguos,  espalhados  pela  localidade,  eram  politicamente  aglutinados  ao  aldeamento  mais

próximo. 

Na localidade  de  Nonoai,  segundo dados apresentados  por  Nonnenmacher, na  época  do

início dos aldeamentos, “[...] 80 a 100 (pessoas, nota minha) residiam e mais 100 eventualmente

[...]”. A princípio, ao que percebemos com os dados da época e levando em conta o que temos hoje

entre os kaingang etnografados, em número político contingencial temos nestas cifras o que pode

equivaler em média hoje a um ou dois grupos cosmopolíticos de parentela e afinidade, uma ou duas

famílias  extensas.  Leva-se  em  conta  para  esta  reflexão  pensar  nas  especificidades  que

acompanhamos enquanto estrutura sóciopolítica para a estruturação de grupos kaingang.  

Nesse tempo também inicia-se no Rio Grande do Sul, junto à prática do aldeamento, mais

um elemento proporcionado pelos civilizados, o referido serviço de “bugreiros”. Os bugreiros eram

as  tropas  de  caçadores  que  entravam  aos  matos  atrás  de  grupos  indígenas  ainda  na  época

considerados “selvagens”, ou “brabos”, por viver livres na paisagem, uma vez que os indígenas já

sujeitados  a  política  de  aldeamentos  eram considerados  “índios  mansos”,  “pacificados”.  Desse

processo, o fato mais forte no sentido da violência proporcionada por esta prática civilizada é o fato

de que os bugreiros eram tropas mistas de mateiros não-indígenas e indígenas já “pacificados” ou

“amansados”,  nos termos trazidos pelos próprios indígenas.  Nos relatos era comum, pelo visto,

grupos de parentes mesmo se voltarem contra parentes, numa guerra criada pelos não-indígenas

entre os indígenas aldeados e os ainda não-aldeados. O lado mais forte da violência perpetrada pelos

agentes do Estado e outros agentes neste período e ainda hoje são práticas que Clastres muito bem

definiu como de etnocídio (2003).  O Cacique Vitorino Condá é um exemplo dos kaingang citados

historicamente que passam a receber remuneração para “reunir índios”. 

As frentes de expansão a este período vão confinando os kaingang de um lado a outro do

território  -  como hoje  ainda  acontece  com a  expansão  das  cidades  e  zonas  de  agronegócios  e

indústrias dos não-indígenas por sobre as paisagens de mata nativa e campos que ainda restam entre
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as cercas do mundo civilizado - e grupos parentais extensos da etnia começam a ter de se reunir nas

áreas  destinadas  pelos  “brancos”  para  a  constituição  de  aldeamentos.  Esse  processo  acaba

tornando-se uma guerra desigual constante no tempo, da “Civilização” contra o que para esta é o

“inferno verde” (TAUSSIG, 1993). Nesta guerra, as comunidades tradicionais acabam tornando-se

o butim de guerra (LIMA, 1995).

Na região de presença dos interlocutores dos relatos, em 1847, no mês de maio, há o relato

para uma concentração de grupos kaingang nas áreas da região das margens do Rio Pei Kar: “200

índios”  se encontran  no “campo de  Palmeira”,  na  época  um campo “pertencente” ao [...]  Ten.

Coronel  J.  J.  de  Oliveira.  Em  1848,  os  dados  apontam  que  “144  e  mais  600  indígenas”  se

apresentam em Nonoai. Pelo visto, este relato está mencionando que ao menos em torno de cinco,

seis grupos cosmopolíticos de parentela extensa e afins da etnia se encontraram no mesmo local por

conta das  pressões dos  civilizados em tirá-los,  no caso em questão,  de ao menos em torno do

mesmo número de zonas territoriais dentro do macro-território da etnia. Enquanto isso a informação

é que os números contingenciais da população kaingang “aumentavam em Palmeira”, a já citada

“grande Palmeira”. Outro autor, trazido por Nonnenmacher, Marcon, fala em “índios pacificados” e

“índios hostis” (NONNENMACHER, 2000, p.37).

Mas os grupos kaingang continuavam tentando manter seu modo de vida tradicional: no ano

de 1850, temos também dados nos documentos que informam que “não se consegue que os índios

fixem moradia nos aldeamentos” (NONNENMACHER, 2000, p.37).

A civilização e sua chegada não foi bem vista por grande parte dos kaingang neste período,

que  fugiam  ainda  do  modo  de  vida  desta,  que  estava  sendo  implantado  forçosamente  pelos

colonizadores não-indígenas que a este momento adentravam o território ancestral da etnia. 

Expandindo a questão para mais recuado no tempo, sabe-se hoje também que os grupos dos

séculos XV, XVI e XVII associados com os atuais kaingang enquanto ancestrais destes no litoral,

debandaram  desta  zona,  como  já  mencionado,  para  evitar  a  sujeição  aos  modos  de  vida  dos

não-indígenas colonizadores que se instalavam e faziam relações com outros grupos indígenas. 

Hoje, percebemos que nossos interlocutores possuem a vida dividida, ou fundida, entre a

tradição do modo de vida tradicional da etnia, a vida em ambulância, e uma já tradicional, dentro do

molde colonial, até aonde se conseguiu, e até onde consentiram ou optaram os kaingang, cada qual

a seu modo e a seu tempo, modo de vida tradicional em aldeias, em “áreas”, como denominam

muitas vezes os kaingang interlocutores. Tudo indica, pela percepção dos processos em conjunto,

pensando no que se percebe em campo atualmente, e o que se apreende dos elementos históricos,
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que a formação “aldeia” seja resultado das práticas colonialistas impostas aos indígenas, a partir do

episódio narrado por muitos historiadores e outros pesquisadores, e ou mesmo difundido em nosso

imaginário coletivo dito “nacional”, como a “conquista”. 

A “conquista” pode ser vista como um imaginário de mundo da “Civilização” imposta pelos

colonizadores a seu tempo no que hoje chamamos de “país”, ou “território nacional” em nossa

língua portuguesa. Com todo meu empenho etnográfico, pela convivência com os indígenas e com a

rede  social  e  os  elementos  com  que  tenho  interagido  de  forma  perceptiva,  também  hoje,

profissionalmente,  interação  intervencionista,  não  poderia  afirmar,  partindo  de  meu  local  na

“civilização”,  enquanto  antropólogo  etnólogo  e  indigenista,  se  “nós”,  os  “civilizados”,

“conquistamos” os kaingang. Não sei se a civilização conquistou os indígenas em geral, ou mesmo

as comunidades tradicionais em geral51.

Na rotina do Estado para a demarcação de terras indígenas, tratamos tecnicamente a invasão,

ou qualquer forma de intrusão em geral das áreas indígenas por não-indígenas pelo conceito de

“esbulho”. O primeiro esbulho que normalmente identificamos no rastro de destruição civilizatória

propiciada pelos não-indígenas contra as áreas verdes, a  “natureza”, o referido “inferno verde” e os

grupos indígenas - e hoje, as comunidades tradicionais em geral - é, ao longo da história percebida,

e segue-se sendo, o esbulho propiciado pelos próprios governos, de agentes instalados nos postos de

serviço estatais, como políticos ou  mesmo servidores em geral das instituições públicas e suas

variações ao longo da história. O esbulho primeiro é a constituição dos espaços imageticamente

enquanto  “terras  devolutas”  como  aponta  Marcon  e  nos  traz  Nonnenmacher,  ou  seja,  terras

desocupadas. 

Nessa  lógica  o  espaço  que  compreende  geopoliticamente  a  “nação  brasileira”  é

simplesmente concebido enquanto áreas a  ocupar  com os empreendimentos  civilizacionais,  não

importando  o  que  há  previamente  neste  espaço,  como  sua  configuração,  por  exemplo,

sócio-ambiencial-ecológica. E a partir dessa forma dos “civilizados” de considerar os espaços, as

populações  autóctones,  as  comunidades  originárias  dos  espaços  visados  pelo  empreendimento

civilizacional  são  alvos  diretos  do  poder  coercitivo  de  transformação  espacial  antrópica

civilizatória. 

Na  historicidade  kaingang  em contato  e  confronto  com os  civilizados,  os  “índios”  não

constituíam-se  enquanto  “ocupantes  efetivos”  por  parte  dos  governantes  e  agentes  de  estado,

colonização e empreendimentos não-indígenas em geral (NONNENMACHER, 2000, p.38). Vemos

51 Hoje posso afirmar apenas que não sei ainda nem se a civilização conquistou a mim mesmo. Ainda prefiro
andar mais em meio aos “selvagens”.
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pelos processos atuais de sequência de implantação de empreendimentos civilizacionais sobre o

território  nacional  -  toda  e  qualquer  área  da  superfície  (MASSEY, 2008)  do  país  -  que  as

comunidades  tradicionais  continuam  não  sendo  consideradas  “ocupantes  efetivos”  na  hora  de

definir o destino que se está dando civilizacionalmente para a área a partir do empreendimento.

É dito nas referências que os kaingang, a seu tempo neste período inicial da “conquista” de

seu  território  e  constituição  de  parcelas  da  “civilização  brasileira”  pelos  não-indígenas  neste,

buscaram,  segundo  os  dados  históricos,  os  aldeamentos  e  a  catequese  como  espaço  de

“subsistência” dado o fim da abundância de recursos existentes no território. Pensa-se aqui numa

noção de “subsistência” que contemple a já referida discussão de Sahlins  (1996) quanto a esta

tratar-se de uma noção decorrente da observação dos teóricos civilizados dos processos de modo de

vida dos  grupos humanos serem vistos  ao longo do tempo evolutivamente,  a partir  da “luz da

civilização” desenvolvimentista. Nos projetos dos ditos “civilizados” normalmente não se concebe

que um espaço terrestre por si só - como no caso o espaço da mata, dos campos - sem o efeito

civilizacional,  é  uma  paisagem  de  abundância  (SAHLINS,  1996)  em  alimentos  e  outras

necessidades básicas. A partir, talvez, de ideários como os dos “povos do deserto” já supracitados,

na civilização se concebe um local sem antropização e controle total de recursos no sentido fabril e

industrial pessoal humano como uma área de escassez, mesmo que este disponha de ditos “recursos

naturais”. Como no caso dos kaingang, caçadores coletores, não agricultores, até bem pouco tempo

atrás disponham de “recursos naturais”, e hoje, raras excessões, continuam ainda não agricultores,

pois  caçam e coletam “dinheiro”  em comércio  de  cestarias  com os  “brancos”.  De certa  forma

prática, “material”, o dinheiro está em abundância por toda parte nos dias de hoje, com isso, suprem

suas necessidades. Assim se forjou uma noção civilizada de “subsistência”, “subsistência básica”.

Sahlins  consegue com um extenso estudo histórico antropológico nos mostrar  que aconteceu o

inverso ao longo da história das conquistas da civilização (SAHLINS, 1996). Mesmo onde se havia

abundância de recursos, se criou um sistema de escassez baseado no consumo capitalista. 

As comunidades tradicionais,  ao menos nas terras baixas da América,  viviam e algumas

raras  ainda  vivem  em  regime  de  abundância  de  recursos  em  seu  meio  territorial,  porque

simplesmente  não  estão  em  guerra  contra  o  imagético  -  e  relativamente  perigoso  para  os

estrangeiros - “inferno verde”, mas estão em interação com os elementos da paisagem. A civilização

cria mesmo por sobre espaços ricos por si só em elementos que podem servir como recurso de vida

um território onde se estabelece um regime de escassez, onde supostamente “todos trabalharão”

pelo  seu  “sustento”.  Esses  ritmos  trabalhistas,  de  produção,  de  busca  de  recursos  a  partir  da
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produção laboral no sentido agrícola ou fabril  foram muito mal vistos pelos kaingang, exímeos

caçadores e coletores.

Apresenta-se mais um efeito nefasto do poder civilizatório. A criação do regime de escassez

e  subsequente  dependência  das  redes  civilizacionais  para  se  manter  vivo  enquanto  “civil”,

“cidadão”,  ou  em termos  mais  próximos  das  lógicas  racionais  civilizadas,  “indivíduo”,  apenas

“mais um de uma espécie”. A escassez não é um fato no mundo para além de sua constituição

ideária  civilizatória.  Na  antropologia  temos  que  lidar  com  pessoalidades,  o  mundo  social  é

constituído por relações de socialidades que constituem nos corpos humanos presentes no espaço

elementos relativos à expressão de uma pessoalidade nos e dos corpos enquanto agentes. Assim,

uma antropologia mais “simétrica”52 com a questão do poder de definição de visões de mundo deve

presar  à  fluência pelos  discursos nativos,  os  discursos nativizantes da civilização e os próprios

discursos  antropológicos,  etnográficos,  etnológicos,  filosóficos  e  ainda  das  outras  ciências,  ou

técnicas ocidentais em geral. 

Quanto aos discursos nativizantes da civilização, é preciso ter muita cautela em seu uso na

percepção antropológica, sendo preciso nativizá-los, ou seja, não transformá-los em conceitos da

academia pura e  simplesmente,  temas imprecisos  como,  por  exemplo,  “sociedades  complexas”.

Não podemos, conforme Clastres (2003), acabar por pressupor esta experiência civilizada e o fato

do  poder  político  como é  dado  nesta  acabar  por  definir  no  discurso  etnográfico,  etnológico  e

antropológico as experiências políticas e de modo de vida em geral das populações autóctones, e

comunidades tradicionais em espelhamento ou imposição de idéias civilizacionais. Isso produziria

uma visão não alterizada da política e poder entre as comunidades tradicionais e os grupos sociais

em geral. Corremos sempre o risco de assimilarmos um monismo que instaura apenas uma única

forma de ver o mundo e encarar os fatos sociais. 

Em relação ainda à questão da criação da “subsistência” indígena na região de estudos a

partir da sujeição dos kaingang aos regimes civilizacionais, era, e ainda é, o fim das matas e dos

campos,  das  possibilidades  de  caça,  pesca  e  coleta  de  frutas  e  outras  partes  comestíveis  dos

vegetais, era e é o fim dos territórios indígenas. Este processo vem ocorrendo ininterruptamente

desde  o  período  inicial  das  frentes  de  expansão,  e  residualmente  ainda  hoje,  era  em  que  a

“civilização”  está  terminando  de  ocupar  e  “conquistar”  todos  os  territórios  da  terra,  todos  os

recantos da considerada “vida selvagem”. Tempo e espaço se fundem. 

52 GOLDMAN, Marcio.  Mini-Curso  “Antropologias  Minoritárias”.  Realizado em Porto  Alegre  pelo Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS) em 24 de julho de 2008. (Transcrição).
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Hoje,  para  os  kaingang  na  região  dos  estudos,  demarcar,  ou  redemarcar,  “retomar”  um

território, é herdar ou reerdar, se concretizada sua luta, um espaço destituído de seus elementos

originários, destruído quando o olhamos pela perspectiva kaingang percebida junto de muitos dos

interlocutores da etnia. O processo de conseguir reocupar um território ancestral da etnia retomado

na história mais recente e contemporaneamente vem sendo praticamente o de recriar um território,

uma  paisagem,  um  mundo  simbólico  e  físico  por  extensão,  por  sobre  um  espaço  destruído

ambiencialmente pela ocupação antrópica colonial fog.

Esse  processo  foi  percebido  ao  longo  dos  estudos  de  campo em muitas  localidades  de

presença da etnia,  mas o caso mais interessante de se trazer aqui é o da comunidade kaingang

atualmente presente na localidade do Lajeado do Bugre. A área de pouco mais, atualmente, de um

hectare, é uma colina a beira de uma estrada de terra em meio a campos de soja, onde todas as casas

das famílias da comunidade,  outras instalações destas,  como a escola,  o galpão de eventos e o

templo  religioso distribuem-se em meio a  uma área  de uma diversidade  de plantas  manejadas,

plantadas pelos kaingang, bem como muitas vindas por conta da ainda biodiversidade existente no

meio, que estão crescendo e ocupando também o espaço (Imagem 52). 

No início dos percursos de campo nesta localidade, os kaingang estavam se estabelecendo

neste mesmo pedaço de terra, nesta colina circundada por soja, ao lado da estrada, no lugar de mais

ou menos cento e poucos metros de cada lado, mas onde, além das casas destes, haviam apenas terra

vermelha exposta, pedras e muitos tocos arrancados de eucaliptos53, segundo os kaingang, o local

havia  sido  “destocado”  para  eles  habitarem (Imagem 53).  Em poucos  anos,  o  lugar  estava  se

tornando  verde  novamente,  graças  as  iniciativas  dos  kaingang  em  plantar  algumas  espécies

alimentares e de árvores para sombra, coisas que antes não precisavam fazer, mas principalmente,

pelo fato de, ao contrário do que os “brancos” ainda fazem, não se preocuparem com as plantas que

estão vindo por conta própria, por conta da biodiversidade ainda latente do meio. O “não fazer”

nada  com  as  plantas  que  vem  por  conta  própria,  não  agir  contra  a  “natureza”,  não  buscar

condicioná-la totalmente,  é justamente uma agência de convivência com os elementos do meio.

Talvez este comportamento para com os elementos ditos “naturais” do espaço seja relacionado a

própria constituição da abundância.   

Ainda em relação à  destruição  do território  kaingang em termos da  “natureza”  de  suas

localidades temos relatos históricos que informam que os grupos comunitários “liderados”, segundo

53 Árvores nativas da Austrália, trazidas há certo tempo pelos “brancos” para manejo industrial e doméstico como
lenha e celulose, uma parte das plantas muito usada na indústria de papel e indústria moveleira. Estas árvores absorvem
muita água, podem mesmo ser usadas em áreas de charco, alagadiçoes, como “drenos”. Fazem parte, junto a Acácia
Negra, e o Pinnus Eliottis, das espécies mais usadas na monocultura de árvores de corte.
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os documentos históricos, pelos caciques Braga e Doble são considerados os grupos do período de

maior e final devassa das terras ainda pertencentes aos grupos dos kaingang livres, não-aldeados.

Consta  que  no  ano de  1859 é  efetuado  um levantamento  dos  aldeamentos  pela  assembléia  do

governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde é citada a localidade e assentamento indígena de

São  Vicente  das  Missões.  No  local  na  época  denominado  “Pontão”,  onde  localiza-se  hoje  o

município de Lagoa Vermelha, há tentativas de enviar os “índios” ali presentes para o aldeamento

do local denominado colonialmente “Campo do Meio”, em idioma kaingang, Xanxere. No ano de

1845, no mês de outubro, um padre, Antônio Leite Penteado chega a toldos dos kaingang numa das

regões dos estudos, a região da “Grande Palmeira” (NONNENMACHER, 2000, p.44). Estava em

jogo começar “a catequese dos índios” na região.

Tinha início as tentativas, por parte dos colonizadores, de implementar a “educação” dos

kaingang nos moldes do modelo civilizacional. Podemos perceber a partir de um comentário de

Padre Paés que o objetivo deste projeto era “educar para dividir” (NONNENMACHER, 2000, p.46)

os grupos comunitários. No ano de 1849 temos registro na região do aldeamento de Guarita, em

processo de aldeamento na época, uma população de “305 índios”, a “28 léguas de Nonoai” sobre

autoridade do chefe cacique Fongue (NONNENMACHER, 2000, p.48). 

O confinamento  dos  grupos  parentais  extensos  kaingang,  em uma mesma localidade,  o

“aldeamento”, constituindo um pensado pelos agentes de políticas indigenistas da época, faz com

que  os  kaingang  tenham  que  produzir  seus  alimentos,  pois  estes  locais  não  apresentavam

disponibilidade  de  caça  e  coleta  suficiente.  Documentos  informam que  no  ano  de  1850 fortes

chuvas fazem os kaingang recém aldeados ficarem sem roças. Por isso, os relatos informam que há

“brigas entre caciques”.  Há informações de registro para 05 (cinco) “chefes” no aldeamento de

Nonoai, e suas correspondentes na época - conceitualmente - “tribos” (NONNENMACHER, 2000,

p.51).

Os colonizadores almejavam dominar todo território da etnia, e em 1854 já procede-se com

a extinção da Aldeia Guarita. Essa era uma ação tática com o objetivo de forçar a ida dos grupos

comunitários parentais extensos e afins presentes nesta localidade para Nonoai, um território de

outros grupos kaingang, em relação à área onde encontra-se Guarita,  ainda hoje, para além das

margens ocidentais do Rio Pei Kár. 

Dessa forma, os kaingang são subjugados a deslocarem-se de suas terras pela guerra de

conquista territorial  do outro e a se submeterem a regimes de “trabalhos”.  No ano de 1858 os

kaingang são forçados a abrirem estradas e a iniciar agricultura, forçados a praticarem a destruição
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de suas  próprias  terras e  respectivos recursos ditos  “naturais”.  Forçados a  participar  do que os

não-indígenas conhecem enquanto “trabalho”,  o que sociológica e antropologicamente podemos

perceber como não conscientizado coletivamente pelos civilizados, mas na visão indígena, processo

de  “auto-escravidão”.  Assim  se  submetem  inconscientemente  os  seres-humanos  historicamente

subjugados aos modos de vida civilizados, tirando as pessoas de sua relação direta com os recursos

de manutenção de modo de vida, como fizeram com os kaingang. São citadas as “tribos” de Fongue

e de Jacinto como participando da abertura das estradas de Palmeira e  Goio-En,  Localidade onde

autalmente  se  encontra  cidade de Passo Fundo.  Na localidade  do aldeamento  de Nonoai,  há o

“registro oficial” para o ano de 1859 de pelo menos “581 índios”, distribuídos em grupos sobre

liderança de “05 (cinco) caciques”, ou seja, cinco parentelas extensas e afins. 

Para  este  período  também  há  registros  de  conflitos  e  defesas  da  Terra  pelos  kaingang

(NONNENMACHER, 2000,  p.55).  Os kaingang nunca aceitaram gratuitamente a  perda de sua

liberdade e territórios em relação ao esbulho propiciado pelas frentes de expansão civilizada sob sua

Terra.  Os  kaingang  são  denominados  “Bugres  Coroados”  (Fonk  indóni)  em  1848  pelo  Padre

Bernardo Paré (NONNENMACHER, 2000, p.56).  Nas informações trazidas por Nonnenmacher

encontramos  a  “Nota  1”  -  Documentos  “Aldeamentos  Indígenas”,  AHRS  -  onde  aparecem

reclamações  de  diretores  de  aldeamentos  contra  fazendeiros  que  praticam  esbulho  e  violência

(NONNENMACHER, 2000, p.56). Os não-indígenas em geral agiam sempre como bárbaros em

relação aos indígenas.

No período em questão, a localidade de Nonoai torna-se da parte dos agentes não-indígenas

de colonização e redução indígena um “ideal” para concentrar os “índios”. No ano de 1853 há

informes para transferências de grupos kaingang de Guarita para Nonoai, com grande certeza pela

região da localidade onde atualmente encontra-se o município de Lajeado do Bugre, e Novo Xingu,

que apresenta-se na época em um croqui dos jesuítas como local para cruzar o Rio da Várzea, pelo

local denominado de “Passo do Bugre”. Devido ao processo civilizacional de confinamento dos

grupos kaingang,  nesta  época  conviviam “tribos”  em Nonoai  das  lideranças  Fongue,  Nonoai  e

Pedro Nicofin. No ano de 1854 temos mais as lideranças Vitorino Condá e Contufé com Votoro e

seus respectivos grupos.

Com a concentração, grupos da etnia que outrora mantinham uma também já etnografada

contemporaneamente “boa distância” passam a ter  que conviver em um espaço muito reduzido.

Devido a esse fato, no ano de 1853-56 há registros para conflitos no aldeamento de Nonoai entre

grupos  cosmopolíticos  kaingang  ali  presentes.  Nas  aldeias,  a  vida  para  os  kaingang  era  de
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“trabalho”  na  destruição  do  próprio  mundo,  como  já  visto.  Novas  estradas,  novos  espaços  a

civilizar, menos espaços para a ambiência tradicional kaingang. No ano de 1859 Oliveira registra

que “[...] me achava com os índios fazendo a estrada do mato Sarandi” (NONNENMACHER, 2000,

p.63), localidades nas cercanias da região de estudos. O local denominado ainda hoje Sarandi mais

especificamente  é  a  localidade  contígua  a  Carazinho  e,  partindo  desta,  logo  ao  outro  lado  de

Sarandi, encontra-se a comunidade Se Gũ, e na outra margem (oriental) do Rio Pei Kár, encontra-se

a localidade de Lajeado do Bugre.

Nos documentos da época é citado uma liderança com o nome de “Mestiço Inácio” como

“capitão comandante” dos índios do Toldo de Baixo (Finado Jacinto), 1859. Este Toldo de Baixo,

pelo percebido, se encontrava mais distante dos outros Toldos existentes no aldeamento de Nonoai.

Este último era localizado, a partir dos dados históricos, mais próximo das margens do Rio Uruguai,

sendo  assim possível  que  este  Toldo  de  Baixo  encontrava-se  provavelmente  mais  distante  das

nascentes dos Rios  Pei Kár e  Goio-en,  uma das localidades dos estudos de campo com nossos

interlocutores.  São  citadas  nas  documentações  a  “Tribo  de  Vitorino  Condá”  no aldeamento  de

Nonoai, também no aldeamento de Guarita, e do “Cacique Viri” (Palmas).

Os efeitos da imposição civilizacional vão aumentando o sofrimento dos grupos kaingang

em relação à transformação abrupta de seu mundo. Em 1860 segundo os documentos históricos

ocorreram constantes “desordens” e “correrias” nas roças dos colonos nas localidades de Passo

Fundo,  na  época  um  local  de  presença  não-indígena  nas  margens  do  Rio  Goio-en

(NONNENMACHER, 2000, p.66-67). No ano de 1862 registrou-se informes para um aldeamento

denominado “Colônia Caseros”, para além das margens ocidentais do Rio Pei Kár, como um local

estratégico  de  “tentativa”  de  aldeamento  dos  grupos  comunitários  kaingang sob a  liderança  do

cacique Doble, uma importante liderança na época. Continuava a força de concentração indígena,

parte da máquina de guerra colonial. Nonnenmacher aponta as intenções naquele tempo expondo

um “[...] projeto de unificar todos os índios em um único aldeamento”. A exemplo, Santa Isabel é

um aldeamento pelas documentações extinto em 1861 (NONNENMACHER, 2000, p.69). A autora

cita ainda as lutas dos kaingang na defesa dos territórios (NONNENMACHER, 2000, p.70). 

No ano de  1854 é  nomeado o Padre Penteado como diretor  do  aldeamento  de  Nonoai.

Mesmo com suas próprias citadas lideranças, os indígenas passaram a estarem subjugados - o que

não acontece num modelo de política tradicional  indígena -  a  uma “chefia”,  a  uma “diretoria”

branca. Este era um não-indígena a quem prestarem contas do que fazem, para onde vão, prestar

obediência e cumprir obrigações, todas estas valorosas benécies da vida civilizada regimentada em
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hierarquia  bárbara,  a  “chefia”.  Com  este  último  termo,  não  nos  referimos,  no  caso,  a  chefia

indígena,  mas  a  direção  não-indígena  dos  aldeamentos  enquanto  uma  política  de  estado

civilizacional colonialista. Na localidade de Erechim, em idioma kaingang, conhecida assim pelos

não-indígenas, mas cuja uma possível “tradução” teríamos “campo pequeno”, encontra-se a tribo de

Nicofé com referência documental de possuir “200 índios” em seu grupo. Por esta época um militar

reconhecido como “Major Mello” é apontado como quem “descobriu os campos” na região da atual

cidade que leva o nome kaingang.

Após o padre Penteado, o novo diretor de aldeamentos foi o já citado João Cipriano da

Rocha  Loures  (NONNENMACHER,  2000,  p.78).  A autora  apresenta  conflitos  propiciados  por

não-indígenas.  Bernardo  Castanho  e  Joaquim Portella  seriam fazendeiros  de  Passo  Fundo  que

teriam influenciado um grupo kaingang a  se  “apossarem” de  terras  “de”  um certo  Clementino

(NONNENMACHER, 2000, p.79). O ano de 1853 é dado como ano da morte do Cacique Nonoai.

Com esse fato diversos caciques com seus grupos se retiram do aldeamento de Nonoai, “temendo”

Cipriano da Rocha Loures. 

As  tecnologias  civilizacionais  continuam  se  aperfeiçoando  e  sendo  inseridas  pelos

colonizadores  entre  os  kaingang  na  relação  com  os  não  indígenas,  e  em  (1855)  surge  o

“arrendamento” como, segundo Nonnenmacher, “Jus(tiça?)” no horizonte indígena, incentivados

pelos próprios diretores de aldeamentos (2000, p.85). Outra forma de tática colonial civilizacional

de esbulho das terras indígenas. 

Inicia-se  também,  na  medida  em  que  a  civilização  avança,  o  início  do  processo  de

demarcação de “limites” territoriais entre os aldeamentos indígenas e o resto do espaço, que assim

vai formalmente deixando de ser território indígena enquanto é ocupado por frentes de ocupação de

colonos  não-indígenas.  As localidades  de Arroio  do Lobo e Arroio Papudo são referidas  como

limites antigos de Nonoai em determinado momento (NONNENMACHER, 2000, p.85-86). No ano

de 1883 o Diretor geral Athanagildo Pinto Martins mostra-se contrário à usurpação de terras em

Nonoai efetivada pelos próprios agentes de estado e por fazendeiros locais, fazendeiros como o

“Major Loures”.

Voltando novamente aos estudos de Ebling para uma das localidades dos estudos de campo,

as margens do Rio Pei-Kár, a autora apresenta o referido croqui jesuíta denominado como sendo do

que era considerada a “Parte Noroeste de La Província del Rio Grande do Sul em el Imperio de

Brasil (1848-1852)” (Ebling, 1985, p.19). Este croqui é muito importante no sentido de nos auxiliar

a compreendermos a situação territorial kaingang nas localidades do estudo em relação ao processo
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de “aldeamento” e subsequente colonização pela ocupação por não-indígenas dos territórios a esta

época. Neste croqui também constam rotas e demarcadas localidades indígenas ancestrais, uma vez

que  as  primeiras  ocupações  jesuítas  foram  erigidas  sobre  as  territorialidades  indígenas  já

configuradas pré-colombianamente, ou prévias em relação à supracitada “conquista”.

“[...] Com o estabelecimento de Fongue no Inhacorá, o quadrilátero formado
pelos Rio Uruguai ao norte, Ijuí a oeste, Passo Fundo a leste, e o município
de Cruz Alta ao sul, é totalmente área de dominação Kaingáng, muito antes,
pois, de quaisquer períodos de colonização.” ( BECKER, Itala Irene Basile.
O índio Kaingáng e a Colonização Alemã, Separata de Anais do 2º Simpósio
de História da Imigração e Colonização Alemã no Rio Grande do Sul, São
Leopoldo, RS, 1976. Reimpressão pelo Instituto Anchietano de Pesquisas
apud EBLING, p.20).

Por  sua  vez,  o  historiador  Laroque nos  traz  informações  quanto  a  não importância  das

próprias  leis  criadas  para  constituição  de  políticas  públicas  indígenas  nem  mesmo  para  as

autoridades legais no período de consolidação das políticas civilizacionais direcionadas  para os

kaingang referidas aqui: 

“Durante  a  primeira  metade  da  década  de  1870,  os  registros  sobre  os
aldeamentos de Nonoai e Campo do Meio nos possibilitam perceber que,
respaldados  na  Lei  de  Terra  de  1850,  os  governantes,  para  viabilizar  os
interesses  da  Frente  de  Expansão,  inicialmente  demarcavam  as  áreas
kaingang.  Todavia,  logo a  seguir,  sem considerar  a  concepção nativa de
produção econômica, alegavam que estas estavam improdutivas (Relatório
de 14/03/1871, P.31; Falla de 1872, p.33-34 e Falla de 1834, p.41-42).

“Os kaingang e suas lideranças, por sua vez, continuavam a atuar
frente  a  esta  trama  segundo  as  suas  próprias  pautas  culturais,  conforme
percebemos na fala de 1872, de Gerônimo Martiniano Figueira de Mello,
Presidente da Província. Nela se informa que os kaingang acompanhados de
suas lideranças continuavam sempre que queriam, saindo do Aldeamento de
Nonoai e percorrendo regiões pertencentes aos municípios de Passo Fundo e
Cruz Alta” (LAROQUE, p.145-146) (Pesquisas).

Como visto, cruzando nossos dados de campo com os dados documentais contemporâneos e

históricos, este processo de não legitimidade prática das instituições jurídicas civilizatórias, as leis,

por parte dos próprios agentes de Estado e ou governos e também por segmentos da sociedade civil,

não  sofreu  alterações  ao  longo  da  história.  Os  estatutos  legais  que  ancoram  uma  possível

observância  dos  pactos  internacionais  quanto  à  manutenção  dos  direitos  indígenas  dentro  das

legislações dos países,  no âmbito prático continuam “não saindo muito do papel”,  como dizem
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alguns indígenas interlocutores, que complementam essa ideia com a noção de que, por outro lado,

“os brancos continuam usando suas leis para matarem os índios com a caneta” (Jaime Alves, Morro

Santana, março de 2010). Palavras de um protagonista político kaingang para refletirmos quanto à

impossibilidade de um mundo “civilizado” já livre hoje de práticas de colonialidade, de práticas

políticas e econômicas colonialistas.

Taunay também relata o descaso dos civilizados e o decorrente sofrimento passado pelos

kaingang quando esteve por Curitiba, cidade atual capital do Estado do Paraná, outro local objetivo

na época da colonização “branca” por sobre o território kaingang:

“Logo que cheguei a provincia do Paraná, de que fui presidente pouco mais
de sete mezes, de 28 de setembro de 1885 a 4 de maio de 1886, tive que me
avir com os chamados indios de Guarapuava. Vagava pelas ruas de Curityba
uma turma semi-nua dessa gente, reclamando ferramentas, roupas, dinheiro,
etc.,  e  lamentando-se  de  haverem  sido  maltratados  por  brasileiros  e
despojados de terras que lhes pertenciam” (TAUNAY, [1890 aprox.], 1931,
p.84). 

Continuando a apresentar informações de Taunay sobre os kaingang, e ainda em relação às

analogias passado-presente, ainda encontramos o descaso de autoridades nesta história indígena, no

caso, também do próprio Taunay:

 

“Procedi  a  varios  interrogatorios  e  vi  que  as  suas  queixas  eram  vagas,
obscuras e sem objectivo determinado, porquanto as taes posses, segundo
pretendiam,  occupavam  superficies  enormes,  para  poderem  contentar  os
seus habitos nômades e de simples vagabundagem. 
Depois de ter, a muito custo aliás, conseguido um começo de vocabulário,
mandei-lhes dar alguma roupa e varios instrumentos aratorios, e fi-los partir
para a cidade de Ponta Grossa, donde deviam seguir para o rio dos Patos e o
Ivahy” (TAUNAY, [1890 aprox.], 1931, p.85).

 
Pensando nas palavras do “Visconde” de Taunay quanto suas experiências com os kaingang

na região do Paraná em sua época, percebeu-se que elas também nos trouxeram um dado bastante

revelador quanto aos denominados na história “cablocos”. Estes são mencionados em nosso tempo

por  historiadores  enquanto  pessoas,  grupos  e  famílias  ocupantes  das  matas  e  áreas  pensadas

devolutas,  “terras do Estado a discriminar”,  ou seja,  os ocupantes não imigrantes,  não colonos,

“gente da terra”, “posseiros”, enfim, pessoas sem “escrituras”54 ou “posse” reconhecida das terras

54 Documentos emitidos em cartórios de registro de imóveis, estabelecimentos dos brancos para fins de registro e 
legitimação de posses de porções territoriais, compradas e vendidas enquanto “bens”, “propriedades capitais”.
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que habitavam:

 
“Desde o principio, porém, me impressionára o apellido de corôados, pelo
qual são esses índios quase exclusivamente conhecidos em toda a província
do Paraná. Também costumam chama-los bugres, denominação dada, como
a de cabloco, em geral, a todos os indios” (TAUNAY, [1890 aprox.], 1931,
p.84).

 
Este dado apresenta-se enquanto forte estratégia colonialista civilizatória, propiciadora de

um efeito que se insere no fenômeno do etnocídio. É importante percebermos que ao tempo de

Taunay os “cablocos” ainda eram “índios”, ou seja, tomava-se esta denominação, pelo visto, para

aquelas populações que eram formadas por indígenas vivendo fora das cidades e fora das áreas já

escrituradas, já registradas ou de “posse” de “brasileiros”, “portugueses” e ou “colonos imigrantes”.

Enfim,  indígenas  que  não  eram reconhecidos  a  priori  por  serem desta  ou  daquela  etnia,  mas

“índios” apenas.

Voltando aos dados de Visconde de Taunay, este apresenta dados descritos também pelo frei

Cemitille e por Telêmaco Borba. Alguns destes dados são conclusivos quanto às localidades e a

distância  entre  elas  em relação  ao  deslocamento  dos  grupos  pelos  territórios  distintos  entre  os

grupos antes de perderem suas territorialidades fluídas e sua livre ambulância por um espaço sem

cercas e estradas:

 

“Viajam com as mulheres, que carregam o filho menor ás costas, preso por
um cinto feito de casca de arvore, de fórma oval, e que é passado na testa da
india e dalli  para o assento da criança; levam também fogo. Apagando-se
este tornam a accende-lo esfregando, com dous paus seccos de encontro um
ao outro. 
Andam os homens inteiramente nus, mas enleiam as pernas com cordinhas
feitas  da  casca  do  cipó  imbê,  ou  do  pello  de  porcos  selvagens,  para  se
livrarem das mordeduras de cobras; caminham cinco a seis léguas por dia, e
carregam pesos de quatro a cinco arrobas arranjados dentro de uma pisamé
ou cesto seguro por uma corda, que, presa no cesto, passa na testa do índio;
além das  armas  levam  um  bordão  que  lhes  serve  de  apoio”  (TAUNAY,
[1890aporx.], 1931, p.93).

 
Quanto às perdas trazidas pela civilização aos grupos kaingang, ainda pensando na questão

das territorialidades e espacialidades, e os trânsitos e permanências entre as localidades de cada

grupo kaingang, temos ainda dados de Cemitille e Borba trazidos por Taunay:
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“Em cada cabana grande há um ou dous indios que governam os mais, e
cada mez sahe um destes para os alojamentos que ainda existam no sertão
vizinho (que, segundo me contou um indio, andam por uns doze);  fazem
estas viagens mensaes para colherem noticias se alguem morreu. 
Voltando o mensageiro com a noticia do fallecimento de algum conhecido,
lamentam-se todos e choram com grande algazarra. 
As suas festas (quando as ha) dão-se quase sempre no tempo do milho verde;
mandam  então  convidar  os  caciques  dos  outros  aldeamentos,  e
preparando-se  com  tintas  e  pennas  vão  ao  seu  encontro  meia  légua  de
distancia,  levando-lhes  bebidas;  a  cincoenta  braças  da  cabana  sahem  as
mulheres carregando bonitas pennas, com as quaes enfeitam a cabeça e o
corpo dos convidados. 
Em algumas ocasiões,  primeiro que tudo vão ao cemitério e rezam pelos
defuntos; em outras, sem cuidarem disso, assentam-se em torno do fogo com
a maior gravidade imaginável. 
[...] 
Estes indios quando em marcha deixam vestígios de comidas e caçadas, e se
lhes apparece algum animal feroz deixam tambem signal para avisarem á
gente, que vem atraz, de que aquelle sitio é perigoso; quando caminham de
noite, levam consigo um archote ou tição de fogo acceso.
[...] 
Uma das difficuldades, na catechese e civilisação destes indios, é a grande
facilidade delles se sustentarem nas matas. 
Offerece-lhes a natureza com mão liberal tudo de que necessitam: abundam
as florestas em fructa e caça e os rios em peixe; em qualquer parte enfim
acham com que matar a fome e, tendo a barriga cheia, cousa mais alguma
appetecem. 
[...] 
Quem pensar que se pode sujeitar o indio a uma vida sedentaria em poucos
annos, pensa erradamente. Os que sahiram dos mattos, em idade viril, tarde
ou nunca se acostumam com outro modo de existência; os adolescentes e
aquelles que nascem nos aldeamentos são os únicos proprios para receberem
instrucção religiosa. 
Se para se extirparem superstições e maus costumes de muita gente que se
diz civilisada, é necessário penoso trabalho, grande perseverança e contínuos
sacrifícios, quanto mais com estes filhos das florestas, que, prezando, sobre
tudo  a  liberdade  e  independencia,  a  ninguem  obedecem  e  estão  sempre
promptos, por qualquer desgosto, a ganhar outra vez o matto. E uma vez
feita esta tenção, não ha conselho nem agrados, que os levem a mudarem de
resolução” (TAUNAY, [1890aporx.], 1931, p.96-97).

Ebling também nos traz dados quanto aos horizontes de práticas de vida já praticamente

perdido pelos kaingang e mantido, como visto, vivo através das narrativas reestruturadas da etnia.

“Até  o  século  XIX,  a  distribuição  das  atividades  pelas  estações  do  ano,
buscando  aproveitar  os  recursos  disponíveis  oferecidos  pelas  distintas
ecologias  dos  territórios  Kaingáng  (mata,  e  mata  mista  com  araucária  e
campos) apresentava-se da seguinte maneira: na primavera preparavam os
campos  e  semeavam os  produtos  agrícolas  perto  das  aldeias;  no  outono,
recolhiam os pinhões,  que podiam estar  próximos às aldeias ou em áreas
muito distanciadas; o inverno, havia pouca atividade e viviam, então, das
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provisões feitas e dos produtos agrícolas. As atividades de colheita e de caça
não tinham época determinada” (EBLING, 1985, p.62).
“[...]  embora  grande  parte  das  atividades  de  produção se  realizassem na
proximidade do alojamento central,  ou da aldeia mais permanente,  várias
atividades estacionais exigiam deslocamento mais ou menos grandes, que os
distanciavam do acamapamento porperíodos curtos ou, às vezes, por muitos
meses,  ficando na aldeia apenas algumas famílias.  A pesca no verão,  e a
coleta  de  pinhões  no  outono,  os  afastavam  do  alojamento  permanente
durante longos períodos. A prática da caça, que era exercida com sistema de
rodízio de área,  também os levava a  rápida migrações” (EBLING, 1985,
p.62).
“Essa  organização  do  sistema  de  produção,  nitidamente  identificada  nos
grupos de Fongue, Nonohay e Braga, baseada no reconhecimento tácito dos
respectivos  limites  territoriais,  permitia  a  necessária  estabilidade  para  o
desenvolvimento, dentro desses limites, da dinâmica que regia seus sistemas
de  relações  sociais  e  políticas,  bem  como  o  sentido  mítico-religioso  de
vinculação à sua terra - ponto de referência para o “seu” mundo, o Cosmos
que o cerca [...]” (EBLING, 1985, p.62-63).

No livro “Vultos da História de Passo Fundo” de Nascimento e Dalpaz,  há informações

também sobre a ambiência perdida e mantida nas narrativas kaingang mais recentes:

“Nas regiões do Planalto e Alto Uruguai, onde se situava o antigo território
de  Passo  Fundo,  se  desenvolvia,  magnificamente,  o  pinheiro  (Araucaria
brasiliensis), a erva-mate (Ilex paraguariense), onde os índios, Coroados ou
Ibiraiaras,  encontravam  ótimos  alimentos  nas  grandes  sementes
denominadas  pinhões  e,  como  bebida  aromática,  faziam  uso  do  “mate”,
obtido com folhas de erva-mate, além, é claro, dos inúmeros caules, frutos,
raízes  de  que  se  utilizavam para  sua  sobrevivência.  Passados  os  anos,  o
historiador passofundense, Francisco Antônio Xavier e Oliveira, em uma de
suas obras descreve, no início deste século, a situação dos índios no território
de Passo Fundo: “Os índios, na sua maior parte, vivem de caça e de frutas
silvestres, sendo diminuto o número dos que têm domícilio. Preparam arcos
e flechas, cordas, chapéus, balaio e outros artefatos feitos de embira, taquara
e  outras  fibras,  artigos  que  saem  a  vender,  pelos  lugares  povoados”.  O
território de Passo Fundo fez  parte  de província  organizada pelos  padres
jesuítas. Esta parte do Rio Grande do Sul, coberta de matas, era denominada
de “Missões Orientais do Uruguai”, sujeita a jurisdição do Povo de São João
Batista, fundada em 1698. Nessa fase, desenvolve-se no Rio Grande do Sul,
sob orientação dos padres jesuítas, a exploração da agricultura, dos ervais e
da pecuária, representada por considerada criação de muares e gado vacum e
que  constituíram  um  dos  principais  motivos  de  cobiça  do  elemento
colonizador,  já  radicado  nas  terras  do  Paraná.  Os  primeiros  tropeiros
paulistas  que  por  aqui  chegaram,  vieram  da  região  de  Curitiba.  Com  a
incorporação do planalto rio-grandense à Coroa Portuguesa, graças a façanha
de  Borges  do  Canto,  intensificaram-se  as  descidas  dos  paulistas  e
paranaenses para os campos do Planalto. O caminho era: Curitiba, Lages,
Campos  de  Vacaria,  seguindo  a  lombada  da  Coxilha  Grande.  Uma  das
primeiras  expedições  que  atingiram  o  Planalto  Rio-Grandense  foi
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comandada  por  Athanagildo  Pinto  Martins,  por  volta  de  1816,  vindo  da
cidade  de  Castro,  no  Paraná.  O  nome  de  Athanagildo  aparece,  com
freqüência,  na  história  de  Cruz  Alta  e  Palmeira  das  Missões”
(NASCIMENTO; DALPAZ, 1995, p. 11-12).

Athanagildo  era  mesmo  relacionado  com  os  kaingang.  Em  um  documento  de  época,

percebemos uma lista de homens de uma de suas torpas, e ali observamos que há kaingang entre os

tropeiros (Imagem 54). Na imagem do documento, podemos notar em um colchete um grupo de

dois nomes onde consta a inscrição “Bugres”. Em Ferreira (1959) na “Enciclopédia dos municípios

brasileiros”, no tópico sobre a história do município de Carazinho, encontramos dados sobre os

ataques dos bandeirantes as reduções jesuítas nesta localidade. Violências coloniais ainda prévias

historicamente ao período das frentes de expansão por sobre as territorialidades kaingang no século

XVIII: 

“Carazinho/RS: 
Histórico  -  pertence  o  município  de  Caràzinho  à  Zona  Fisiográfica
denominada  de  Passo  Fundo,  situando-se  no  planalto  rio-grandense.
Segundo carta geográfica organizada pelo padre Luiz Gonzaga Jaeger, S. J.,
foi em Carazinho que se estabeleceu a redução de Santa Tereza, entre 1634 e
1635,  pelo jesuíta  Pedro Mola.  Foi  a  mais  setentrional  das  Reduções.  O
têrmo redução siginifica o agrupamento de índios que, abandonando sua vida
nômade,  organizavam-se  em  povoado,  ou,  como  diziam  os  espanhóis,
“reducirse à cruz y canpana”, e os portuguêses, “aldear-se”. Êsses jesuítas
estavam subordinados à bandeira de Espanha. Em Santa Tereza plantaram e
colheram cereais e legumes, havendo mesmo fartura. Segundo Boroa, teria
atingido a população a cota de oito mil almas, sendo a escola freqüentada
por 600 crianças. Era encarregado o padre Jimènez, quando uma peste se
abateu  sobre  a  redução,  ceifando  900  de  seus  habitantes.  Procurou  o
dirigente novas paragens, transferindo algumas famílias para a redução de
Candelária; muitas outras abandonaram aquêle núcleo civilizador, enquanto
que  outras  preferiram  ficar.  Eram  os  índios  mais  inclinados  a  aceitar  o
cristianismo – no entanto, os bandeirantes sonhavam com esta região para
incorporá-la ao domínio português,  e,  em 1636 chegaria Antônio Raposo
Tavares. O ano de 1637 foi o último dessa redução – inicialmente chegaram
500 famílias fugidas da investida bandeirante. Depois, chega a Bandeira de
André Fernandes, que expulsa os missionários e indígenas. Ficou deserta a
redução. O sol, as chuvas e o tempo destruíram-na até desaparecerem seus
últimos restos.  Durante  quase dois  séculos  Caràzinho voltaria  a ser  mata
agreste onde indígenas, fugindo do avanço dos colonos, se refugiavam, tendo
ainda nos ouvidos os sons dos sinos, dos machados e mosquetes. Sòmente no
começo do século XIX seriam instalados novos estabelecimentos; o patriarca
da região de Passo Fundo, alferes Rodrigo Felix Martins, no alto de uma
coxilha,  nas  proximidades  da  estação  Pinheiro  Marcado,  estabelecea
primeira fezenda de criação, em 1827. Posteriormente chega José Antônio de
Quadros,  cuja  doação  de  semaria  data  de  15  de  março  de  1824.  [...]
encontra-se  o nome de muitos  moradores  estabelecidos em Caràzinho na
primeira  metade  do  século  XIX.  Não havia,  no  entanto,  um povoado na
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região.  Apenas  enormes  sesmarias  onde  se  desenvolvia  intensivamente  a
criação de gado. Emancipado a 7 de agôsto de 1857 o município de Passo
Fundo, dêle fazia parte o Caràzinho de nossos dias, constituindo-se, no ano
seguinte, no seu 4º distrito, tendo como sede a povoação de Jacuìzinho. O
arraial  de  Caràzinho tem início  em 1872,  quando Pedro  Vargas  e  outros
moradores das cercanias, adquiriram a herdeiros de Floriano José de Oliveira
o  terreno  destinado  à  povoação,  e  mandaram  construir  uma  capela  cuja
oficialização  dar-se-ia  a  14  de  junho  de  1880,  e  foi  elevada  a  freguesia
apenas em 1927.” (FERREIRA, 1959).

 
Temos dados em Fonseca (2004), em “Tropeiros de mula. A ocupação do espaço, a dilatação

das  fronteiras”  sobre  os  feitos  do colonizador  considerado um dos  primeiros  desbravadores  na

região dos estudos de campo:

 

“Somente  após  a  conquista  das  terras  missioneiras  por  José  Borges  do
Canto,em  1801,  é  que  Atanagildo  Pinto  Martins,  por  ordem  superior  e
orientado  pelos  índios,  redescobriu  os  antigos  caminhos  indígenas  de
Guarapuava a São Borja atravessando as florestas do Rio Uruguai, no Rio
Pelotas/Passo do Pontão, ganhando a estrada geral de Santa Vitória até São
Borja, entrando em campo aberto em Passo Fundo, em 1816. [...] O serrano
da região de Carazinho e Passo Fundo criou gado porque os capões de mato
permitiram. O número de cabeças por quadra de campo era muito pequeno:
25  a  35,  dependendo  mais  da  quantidade  de  matos  e  restingas  do  que
propriamente da qualidade do campo. Não tinham condições de invernar os
bois de tropa” (FONSECA, 2004, p.79).

 
Em Ferreira (2002), em estudos sobre “disputas políticas nos Campos de Cima da Serra/RS”

no período de (1850-1880), encontramos informações quanto aos antigos processos de medição e

“regularização” de terras numa das regiões dos estudos de campo:

 

“Nos  processos  de  medição  de  terras,  não  raras  vezes  processos  e
documentos  desapareciam  das  delegacias.  Por  mais  que  o  trabalho  dos
inspetores e juízes comissários fosse de acordo com as determinações do
Regulamento  de  1854,  era  comum  ocorrer  incêndios  de  benfeitorias  nas
terras  em vias  de demarcação e  medição.  Os  prejudicados,  normalmente,
eram caboclos, isto é, homens despossuídos de recursos e sem acesso aos
procedimentos  legais  para  registrar  a  queixa  ao  delegado.  Quando  os
caboclos denunciavam o prejuízo, mesmo que fosse aberto o inquérito para
apurar  os  culpados,  muitas  vezes  não  tinham  o  menor  sucesso  e  os
mandantes,  quando  eram  fazendeiros  mais  ricos,  normalmente  saiam
impunes. 
“Em todos os municípios das províncias imperiais foram criados os registros
paroquiais  de terras.  Nas localidades,  os  padres  foram os mediadores  do
processo,  ou  seja,  eram  eles  que  deveriam  registrar  todas  as  terras
pertencentes  à  área  do  seu  município  e  remeter  os  livros  respectivos  ao
governo central. [...] A confiabilidade dos párocos nos processos re registros
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de terras era duvidosa, já que, normalmente, eles eram grandes proprietários
particulares e a igreja como instituição, também, possuía latifúndios” (p. 50).
“Quando o fazendeiro era também um oficial da Guarda Nacional, muitas
vezes  o  registro  de  terras  enfatizava  esta  peculiaridade.  [...]  fica  claro  o
tratamento diferenciado que tinham os homens detentores de cargos militares
durante  toda  a  época  imperial.  A  Guarda  Nacional  nas  localidades
funcionava  como  instrumento  de  domínio  dos  grandes  senhores,  que  se
transformavam em coronéis de tropas formadas de acordo com o critério
censitário.  Ocupar  o  posto  de  coronel,  capitão,  tenente  ou  alferes  era
condição de prestígio [...]”. (FERREIRA, 2002).

Quanto ainda à questão das juridicizações nas instituições civilizatórias estatais dos direitos

indígenas e regramento da vida destes dentro do Estado de direito, o estudo de Ebling quanto a

situações  de  marcos  legais  e  político-institucionais  para  demarcação  e  defesa  de  territórios

indígenas para o período mais recuado das frentes de expansão é bem sintetizado e apresentado em

trechos de seu relatório da Terra Indígena Pei Kár. Segundo a autora o amparo burocrático legal, se

instituído,  geralmente  não  servia  como  forma  de  contraposição  a  práticas  de  esbulho  pelos

não-indígenas, e mesmo por parte de agentes de Estado. Estas continuavam - e vemos hoje que

continuam - a partir dos próprios mecanismos estatais, através dos contextos históricos também

percebidos e estudados em nossos levantamentos (EBLING, 1985, p.67).

Principalmente informando quanto à qualidade da “precisão” dos critérios legais e marcos a

partir  destes,  as  palavras  de  Ebling  de  1985 refletem grande parte  dos  anseios  de  indígenas  e

profissionais envolvidos com uma esfera de direitos indígenas e de comunidades tradicionais no

geral, e seus marcos constitucionais e legais gerais ainda nebulosos em muitos aspectos:

 
“Como se verifica, o direito do índio à terra em que vivia, embora amparado
por copiosa legislação que data dos tempos coloniais, desde cedo deixou de
se impor de fato. Ainda hoje continua impreciso, dando lugar a perturbações
de toda ordem, sob os mais variados pretextos ou mesmo sem eles. 
No plano legal,  o índio sempre teve reconhecido seu direito à terra. Esta
prerrogativa data de um alvará de 1680, que os define como os “primários e
naturais senhores dela”. Este direito é confirmado e ampliado pela Lei n° 6,
de 1755 e por toda legislação posterior. 
Entretanto,  o  índio,  reduzido  à  escravidão,  esbulhado  de  suas  terras,
praticamente  nunca  desfrutou  desses  direitos.  Assim  os  encontrou  a
legislação monárquica que tenta remediar essa situação com o Dec. n° 426,
de 1845, que não só reconhece os direitos estatuídos em 1680 e confirmados
no regime de posse de 1822, mas ainda procura levar ao índio a assistência
direta do governo, através da criação de núcelos de amparo e catequese,
onde pudesse gozar das garantias facultadas em lei. 
Daí em diante, porém, começam as interpretações porque a lei já não faz
referência explícita aos índios. Havendo praticamente desaparecido de toda
costa  e  sobrevivendo  apenas  nas  regiões  mais  longínqüas,  passaram
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desapercebidos dos legisladores que estabeleceram, em 1850, o regime de
propriedade das terras no Brasil. O Regulamento de 1854 apenas confirma o
direito  dos  índios  às  terras  em  que  vivem,  consideradas  estas,  terras
particulares e possuídas a título legítimo. 
A  Constituição  de  1891  transfere  aos  Estados  o  domínio  das  terras
devolutas, que até então eram do domínio Imperial. Subsiste, naturalmente,
o direito às terras possuídas em termos legalmente definidos nos regimes
anteriores,  inclusive,  e  principalmente,  as  dos  índios.  Contudo,  muitos
Estados,  entre  os  quais  o  Rio  Grande  do  Sul,  incorporaram  ao  seu
patrimônio,  como terras devolutas,  as de legítima propriedade dos índios
aproveitando-se, para tanto, da desorganização e inércia que vinha desde os
tempos da Colônia, no que respeita ao registro de terras, particularmente as
indígenas - já então sob tutela orfanológica do Estado. 
A partir desse período, é no caráter de terras particulares, havidas por títulos
decorrentes da legislação anterior, que se argumenta sobre os direitos dos
índios às terras que habitam. Somente na Constituição de 1967, passam as
terras indígenas a constituir patrimônio da União, com usufruto aos índios
que as habitam. 
[...]  após quatro séculos de uma falaz proteção possessória,  os índios do
Brasil haviam sido despojados de quase todas as terras que tivessem algum
valor  econômico,  utilizando-se,  para  tanto,  uma  série  de  técnicas
para-jurídicas,  à  margem  da  legislação,  para  coonestar  essas  alienações:
promoção da aldeia indígena a “vila”; transferências compulsórias de índios
a  lugares  distantes,  seguidas  da  “legitimação”  da  posse  de  seu  antigo
território, sob alegação de abandono; registro de terras indígenas em nome
de  missões  religiosas  nelas  istaladas  para  trabalhos  de  catequese  e
assistência; invasão de terras indígenas por colonos “sem-terra”, através de
movimentos organizados e insuflados por interesses políticos e econômicos
que  culminam,  em nome da  “justiça  social”,  no  retalhamento  das  terras
indígenas para fins de colonização. 
Essa  foi  a  situação  encontrada  pelo  SPI  e,  posteriormente,  herdada  pela
FUNAI.  Cabia  ao  SPI  remediá-la,  através  de instrumentos  legais  que  se
referissem especificamente aos direitos dos índios às terras em que viviam.
Esses  instrumentos  foram  criados,  porém,  eram desprovidos  [...]  de  um
sistema  eficaz  de  sansões  para  impor  sua  execução,  e  dos  recursos
financeiros para aplicá-los (EBLING, 1985, p.??)”.
 

Como vemos,  mesmo atualmente,  as  terras  ocupadas  pelos  grupos  são  de  usufruto  dos

índios, mas “patrimônio” da União. Ebling ainda cita o antropólogo Ribeiro em relação ao “Direito

dos índios e esbulho”. Ribeiro menciona e relaciona esbulho e ecologia: 

“Estamos,  como  se  vê,  diante  de  um  processo  ecológico  de  sucessão,
mediante o qual uma população original está sendo substituída por outra,
dotada de recursos mais eficientes de controle e exploração da natureza e,
sobretudo,  de  força  para  impor  sua  expansão.  Neste  sentido,  toda  a
legislação de terras não passa de um conjunto de princípios cuja aplicação é
simplesmente desejável, quando não vem referendar uma ocupação efetiva.
Estes princípios são mantidos pelo governo central e apenas tolerados pelos
governos locais,  quando é impossível escamoteá-los. O SPI tem de atuar
entre  estas  duas  forças,  o  governo  central,  que  representa  interesses  só
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longinquamente  vinculados  às  fronteiras  de  expansão,  onde  se  chocam
índios e não-índios e que, por isto, apenas, o apóia, e os governos locais, que
como  expressão  dos  interesses  econômicos  em  choque  com  os  índios,
opõem, ao SPI, toda sorte de dificuldades” (EBLING, 1985 apud RIBEIRO,
Darcy p.203, p.68-69).

Encontrou-se ainda dados para o esbulho na região do Planalto Meridional, na localidade

Nonoai,  Pei Kár e entornos, em um artigo de Olkoski (2003). Segundo o autor, em 1858 temos a

Fundação da Vila de Nonoai por habitantes brancos vindos da Província do Paraná. O primeiro

não-indígena a se instalar na localidade seria pelos dados trazidos pelo autor um militar conhecido

por “Major Rocha”. Este travou vários combates com os indígenas (OLKOSKI, 2003 p.04). O autor

apresenta ainda dados para a circulação e sazonalidade e mesmo aversão dos kaingang as reduções,

e  mesmo  o  fato  de  parcialidades  kaingang  passarem a  se  acostumarem  também a  uma  “vida

sedentária”: “[...] Enquanto muitos Kaingang foram se acostumando a vida sedentária, outros ainda

[...] não se adaptavam e viviam de forma nômade entre o Rio Uruguai e o Paraná”.  Aponta os toldos

como estratégia de “encurralamento” dos kaingang (OLKOSKI, 2003 p.05). 

A partir  do estudo de Becker temos dados de Teschauer (1929) a respeito dos coroados

emigrados de São Paulo, que se fizeram presentes naquele momento em Nonoai, informando que

estes procuravam proteção do governo, na forma dos “aldeamentos”, por conta de referidas pelo

autor guerras que travavam a época estes grupos com grupos kaingang ditos “selvagens”. Segundo

informações trazidas por Becker, “índios selvagens” eram inimigos jurados dos “índios aldeados”

(BECKER, 1975, p.286). “[...] os grupos com poucos homens em idade guerreira iam se entregando

para serem reduzidos [...] ou aprisionados para tal fim” (Serrano, 1957) (BECKER, 1975, p.286).

Nonnenmacher, como já visto por sua vez nos trás a informação de que os Toldos eram

“não-oficiais”. A diferença de percepção dos dados históricos pelos autores pode ter relação com

uma questão de interpretação de dados, como pode ser uma questão mais dinâmica, atentando-se

para o fato de que talvez haviam os dois elementos, e toldos assim existiriam no interior das aldeias,

ou ainda poderiam ser chamados dessa ou daquela forma, indistintos de uma caracterização oficial.

Para meados de 1920, Olkoski menciona ideias positivistas por parte dos agentes de Estado

e de outras organizações de controle civilizacional colonial societal de “colonização dos índios”,

com o objetivo de “[...] fazer deles colonos, fixando-os somente na atividade agrícola”. (OLKOSKI,

2003 p.07).
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O processo de demarcação efetiva do aldeamento de Nonoai atravessou gerações de ambos

os lados dos conflitos indígenas, levando cerca de sessenta anos para se efetivar uma burocracia

estatal  referente  à  “demarcação”  desta  ainda  hoje  Terra  Indígena.  Olkoski  ainda  nos  traz  a

informação que a data de 1850 é marcada nos documentos históricos como ano de instalação dos

Canheró (ou Kanheró) no Rio Pei Kár (OLKOSKI, 2003 p.08).

Os estudos de Ebling sobre o aldeamento kaingang em Nonoai e  Pei Kár  também trazem

referência  à  questão  das  tensões  entre  os  grupos kaingang ali  presentes  na  época  do  início  da

redução dos grupos da etnia nesta área. Essas tensões derivaram por conta da quebra a partir das

estratégias civilizatórias do antigo e tradicional padrão territorial da etnia, onde cada grupo tinha

seu território distinto (EBLING, 1975, p.23-24). Ebling argumenta que as “agitações em Nonohay”

eram relativas à redução dos kaingang de diversos territórios numa mesma área:

 

“Uma análise mais profunda da causa das agitações em Nonoai nos conduz a
questão  do  espaço  territorial  necessário  as  características  culturais  do
Kaingáng, [...]. Acossados os Kaingáng de São Paulo e Paraná pela ocupação
rápida  de  partes  vitais  de  seu  território  tradicional,  grupos  inteiros  se
deslocam  continuamente  em  direção  às  regiões  menos  ocupadas  das
províncias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, intensificando as tensões
e conflitos intertribais nessas regiões de refúgio. Outro fator importante é o
“suborno”  de  chefes  de  bandos,  muitos  deles  a  soldo  das  autoridades
provinciais  ou  de  fazendeiros  para  enfraquecer  a  resistência  indígena  e
assegurar a submissão de grupos arredios ou hostis” (EBLING, 1985, p.25).
“[...]  a  chamada  Lei  de  Terras,  de  1850,  que  extinguia  todos  os  tipos
existentes  de  propriedade  territorial,  reduzindo-os  a  apenas  dois  -  terras
públicas, de domínio do Império; e terras particulares, provenientes de um
título legítimo de propriedade ou de uma simples posse legalizada [...] As
terras  expressamente  concedida  aos  índios,  através  do  sistema  de
aldeamentos,  eram  consideradas,  como  não  podia  deixar  de  ser,  terras
particulares” (EBLING, 1985, p.29).

 
Não bastou para os agentes de colonização confinarem os kaingang, pois estes agentes além

disso também permitiram que as “reservas” de terras para os indígenas destinadas ao confino destes

fossem intrusadas por não-indígenas. Um efeito do colonialismo em confinar os indígenas, logo

após os tirando as poucas terras em que foram confinados. As informações da autora com dados

para o ano de 1879 trazem que os grupos cosmopolíticos em Nonoai estavam a ponto de entrar em

conflito com os colonos invasores de suas terras. Os kaingang diziam ao diretor do aldeamento,

Tibúrcio  Fortes,  que  estavam dispostos  a  “retirar-se”  de  volta  para  as  matas,  pois  não  tinham

garantia nem dos “campos” que pelo governo lhe foram dados (EBLING, 1985, p.30-31).
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Em 1854 ocorreu a  já  citada  “transferência”  de Guarita  para Nonoai,  administrada pelo

Diretor de Guarita, José Joaquim de Oliveira. Essa “transferência” se deu a pedido de ervateiros e

fazendeiros  de  Cruz  Alta.  O  “esvaziamento”  de  Guarita  durou  pouco,  tendo  os  kaingang

posteriormente voltado para a localidade. Na ocasião, o referido “diretor” vendeu uma porção das

terras deste aldeamento para um Major, Novaes Coutinho (EBLING, 1985, p.31). 

Ebling relata ainda a intrusão das três grandes aldeias da época do início da colonização da

região em questão: Nonoai, Guarita e Campo do Meio. Foi promovida uma subdivisão em menores

aldeamentos,  onde  se  encontravam os  indígenas,  “[...]  em tantos  aldeamentos  menores  quanto

fossem os lugares de assentamento dos índios”. No ano de 1880 temos registro de oito aldeamentos;

No ano de 1887, temos cinco aldeamentos registrados, já diminuídos em número por conta das

intrusões; No ano de 1889, os kaingang passam a sofrer escravidão nas reservas, sendo obrigados,

como já citados, a abrirem estradas que eram usadas para a colonização de seu território: “os índios

trabalharão nessas obras “em troca de comida diária”, sendo dirigidos por “pessoas competentes,

com  gratificações  razoáveis”  (Ebling,  apud  Moreira  Neto,  p.398)”  (EBLING,  1985  p.32).

Confinados  em  parcelas  ínfimas  de  seu  próprio  território  ancestral,  reduzidos  espacial  e

demograficamente nas denominadas “reservas”, em fato, reduções territoriais de apartheid em seu

próprio território ancestral e, após, escravizados pelos agentes de esbulho. Efeitos do anseio de uma

civilização sobre um povo a que esta se sobrepõe coercitivamente.

“Instalada a república, inicia-se novo surto de colonização - desta vez por
iniciativa do Estado e em cima das terras que este herdara da União.  As
terras  indígenas  estavam,  mais  uma  vez,  constitucionalmente  garantidas,
porém  a  História  mostra  que,  ainda  assim,  apesar  de  demarcá-las
oficialmente, o Estado as tratou como se devolutas fossem” (EBLING, 1985,
p.40).

A partir de escritos do Engenheiro Mabilde, que conviveu por um ano entre os kaingang no

final do século XIX por conta de ter participado da abertura de estradas, as “tribos coroadas” eram

unidas  entre  si  a  partir  de  um  interesse  geral,  contudo,  haviam  rivalidades  entre  “tribos”

(MABILDE, 1899). Os agentes da colonização utilizaram-se muitas vezes dessas rivalidades para

desarticularem os grupos cosmopolíticos da etnia.

No  aldeamento  de  Guarita  surgiu  o  território  de  Inhacorá  na  época  já  do  início  da

colonização  devido  a  uma  “guerra”  entre  grupos  kaingang.  Até  hoje  existem  as  duas  terras

indígenas na localidade (BECKER, 1975, p.286-287).
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Temos  ainda  importantes  contribuições  sobre  as  reduções  dos  kaingang  nos  estudos  de

Sponchiado (1994):

 
“Quando,  em  1845,  Pe.  Antônio  de  Almeida  Leite  Penteado  escreve  ao
Presidente  Provincial  Conde  de  Caxias,  sugerindo  a  catequização  e
aldeamento dos índios da região de Passo Fundo, o faz com o objetivo de
evitar  que  os  selvículas  cessem  com  as  hostilidades  mútuas  com  os
portugueses. 
A criação  do  primeiro  aldeamento  deve-se  a  iniciativa  do  Presidente  da
Província Manoel Antônio Galvão. Este lançou mão a legislação imperial
sobre  o  índio,  que  estabelecia  um  Diretor  Geral  dos  índios  para  cada
Província e um Diretor Especial para cada aldeia. Esta legislação visava a
“civilização” dos índios, fazendo-os cidadãos úteis para a sociedade, assim
como o governo imperial entendia. E para os governantes ser útil significava
não atrapalhar os projetos de ocupação territorial,  necessária para garantir
sua posse; não intervir e até ajudar na abertura de estradas; ficar confinado
em um espaço limitado, de preferência todos os grupos juntos; produzir seu
próprio sustento - melhor ainda se produzir um excedente para o comércio;
adquirir  a  cultura  branca  e  aos  poucos  ser  assimilada  pela  sociedade
envolvente; engrossar as fileiras nas forças armadas para manter a ordem
interna e garantir as fornteiras da Nação; ajudar a capturar índios rebeldes
(“bugreiro”)... Tudo isto na linguagem dos governantes significava: é preciso
que  “entre  na  vereda  da  civilização  pelo  exercício  do  trabalho  e  pelo
sentimento de fé e culto da nossa Santa Religião”, como se lê na Provisão
que normatiza a fundação do aldeamento Santa Isabel em Vacaria, em 1853”
(SPONCHIADO, 1994, p.109). 
“Com a República (1889) acontece uma mudança na política indigenista no
Estado e País. A formulação desta nova política coube principalmente aos
positivistas (doutrina filosófica criada por Augusto Conte), dentre as quais
sobressai a figura de Cândido Rondon, e que resultou no Serviço de Proteção
ao  Índio.  No  Rio  Grande  do  Sul  coube  ao  Engenheiro  Carlos  Torres
Gonçalves  (Diretor  da  Diretoria  de  Terras  e  Colonização)  elaborar  as
medidas que passaram a vigorar em 1909, e que se tornariam lei em 1922
(Regulamento das Terras Públicas e Povoamento)” (SPONCHIADO, 1994,
p.111-112).

Jacomelli por sua vez nos apresenta muitas informações imprescindíveis para entender o

esbulho na região da “Grande Palmeira”, nos anteriores “Campos da Palmeira”, na atual localidade

onde se encontram muitos dos atuais municípios onde estão hoje presentes os kaingang em uma das

regiões dos estudos de campo. Há informações nos estudos da autora para contextualizar a ação de

agentes de Estado a serviço da “Comissão de Terras de Palmeira” (1889-1930) na já supracitada

região à época conhecida como “Grande Palmeira”:

“[...] o recorte espacial da chamada “Grande Palmeira” figura como cenário
do  projeto  de  colonização  desenvolvido  pelo  governo  no  norte  do  Rio
Grande do Sul. Conhecido como “terceiro núcleo de colonização” do norte
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do estado, abrangia áreas florestais definidas em duas divisões: a primeira,
com sede em Palmeira, era delineada pelos Rios Inhacorá, Várzea e Uruguai,
orla de mato; a segunda, pelos Rios Várzea e Uruguai, linha férrea Passo
Fundo - Marcelino Ramos e orla de mato. A sede ficava em Nonohai. Essa
situação diz respeito ao período de 1917 a 1930, por ocasião e criação da
Comissão  de  Terras  e  Colonização  de  Palmeira,  cuja  chefia  coube  a
Frederico Westphalen” (JACOMELLI, 2004, p.11-12).

 
No  processo  descrito  pela  autora  ocorreu  uma  “colonização  oficial”  de  uma  “área

vastissíma” (JACOMELLI, 2004, p.13). Há na obra da autora o relato de entrevistados que afirmam

que havia na região “abundância de terra boa e barata pertencente ao Estado” (JACOMELLI, 2004,

p.14).

Na obra “Troncos Seculares”,  de autoria de Fortes (1998) também há registros sobre os

esbulhos das terras  indígenas na região kaingang a partir  da criação das primeiras estâncias de

criações de gado e povoações, vilarejos. Há dados para os “primeiros estanceiros” colonizadores: 

Francisco de Brito [...] Sebastião Guerra [...]  “Primeiros exploradores das
terras riograndenses”. [...] “até 1703 não existia estabelecimento algum no
caminho que, costeando o Atlântico levava da Colônia à Laguna” [...] 1715 -
preocupação portuguesa para penetrar nas terras não exploradas onde hoje se
situa o atual  Estado do Rio Grande do Sul,  [...]  a  “margem esquerda do
estuário do Prata” (FORTES, 1998, p.23).

 
Dados de Jacques e Volpato (1998) podem ainda dar uma noção de que a ocupação das

terras kaingang pelos não-indígenas deu-se de forma processual:

 

“Quando  das  primeiras  localidades  a  serem  povoadas,  foram  escolhidos
descampados, por serem de mais fácil defesa. As serras só foram povoadas
por  imigrantes.  Eram  reservas  naturais  dos  indígenas”.  (JACQUES  e
VOLPATTO, 1998, p.106).

A produção etnológica e antropológica vem contemplando a “luta kaingang pela Terra” a

partir da temática do já referido “protagonismo político kaingang”. Segundo Seeger e Viveiros de

Castro, este protagonismo kaingang surge no cenário nacional no período acima especificado:

“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 (Moreira Neto, 1967;
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Ribeiro 1970:129). 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 aceder às luzes da civilização.” (SEEGER & VIVEIROS DE
CASTRO, 1980, p.137).

“Garantir a integridade dos grupos tribais de forma que pudessem espontaneamente aceder

às luzes da civilização”. Palavras preciosas dos autores para nosso debate e reflexão. Estas, bem

transmitidas,  eram  as  intenções  dos  “civilizadores”  à  época.  É  claro  que  os  kaingang  iriam

“espontaneamente” aderir à civilização quando estes não tivessem mais meios de viver fora, ou

mesmo sem relações  mínimas de  dependência  vital  desta.  Assim,  inicialmente,  a  “Civilização”

tratou de “convencer” os kaingang, a partir da ocupação e decorrente destruição de seus territórios,

suas espacialidades e a partir do considerado “domínio” que esta tem da “natureza” conformadora

dos espaços não totalmente antropizados.

 Nesta época, as agências e não-agências de Estado e por conseguinte, de governo, eram, em

sua  própria  origem,  expropriatórias.  Era  preciso  segundo  as  ideologias  da  época  fomentar  o

“desenvolvimento” de uma população branqueada, eurocêntrica, e indígenas, negros, e outros, eram

indesejados devido a suas capacidades de autonomia sustentável e grande domínio do território.

Ainda encontrou-se na literatura dados para outras formas de colonialismo que sofreram os

kaingang durante o processo civilizacional. Becker (1975) nos traz informações que no aldeamento

de Nonoai não-indígenas praticavam com os kaingang o que a autora denomina quanto “venda a

troco de nada” e “trabalho por bebida alcoólica” (BECKER, 1975, p.190), os clássicos da série de

etnografias da selva e sua selvageria, propiciada, claro, pelos civilizados, ou bárbaros entre estes

(TAUSSIG 1993, p.72).

Becker nos informa que a erva-mate, assim como a madeira, era um produto valorizado em

âmbito comercial, o que fez com que os índios sofressem também por conta da valorização destes

considerados “bens comerciais” no mundo dos civilizados, fazendo com que sucumbisse, como já

mencionado, os elementos da paisagem indígena. 

A antropóloga ainda nos traz uma descrição do “panelão” (Becker, 1975, p.250), o tema

muito trazido nas narrativas de nossos interlocutores. Menciona dados de Fischer, a princípio, a

época,  um  delegado  do  SPI  (1959).  Temos  ainda  os  resultados  do  efeito  do  “imperialismo

ecológico” (CROSBY, 1993). Ainda segundo Becker, temos dados para uma epidemia de varíola

ocorrida entre os kaingang em 1854 (BECKER, 1975, p.250).
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O protagonismo dos kaingang em resistir nas matas, nos sertões ainda não ocupados pelas

frentes de expansão é mencionado também por Erthal:

“Os Kaingang (ou Coroados) tornaram-se o centro das discussões
acerca  de  qual  a  atitude  a  ser  tomada  com relação  às  várias  tribos  que
impediam o desenvolvimento paulista (os Kaingang) e de outras regiões do
país. A escolha da “proteção fraternal” se dá como opção entre as concessões
de terras e benefícios para as ordens religiosas dispostas à catequizá-los e
que  nunca  apresentaram um resultado  correspondente;  e  os  consecutivos
massacres  levados  a  cabo  por  “bugreiros”  profissionais  contratados  por
colonos,  pela  Estrada  de  Ferro,  por  serviços  particulares  de  demarcação,
Comissões Geográficas, ou qualquer um que pretendesse se apoderar de um
tanto daquele rico sertão.” (ERTHAL, 2011, p.186).

A “proteção” viria,  na forma de protegê-los de si  mesmos, uma vez que,  a esse tempo,

protegê-los, aos olhos do Estado e seus agentes, era, e vemos que ainda é, forçar os indígenas a

abandonarem seu mundo, permitindo a destruição deste pelos brancos, destruindo também seu, para

além aqui do já usual em etnologia “modo de ser”, seu modo de “estar” (MERLEAU PONTY,

1994):

“Cândido Mariano da Silva Rondon foi chamado então para elaborar
um plano de pacificação dos índios Kaingang, que impediam o avanço dos
trilhos da ferrovia por sobre seus territórios tribais. Havia que se desbloquear
o caminho para os projetos econômicos que necessitavam daquelas terras. A
violência do confronto, num determinado momento, enbargava o comércio
das terras e o avanço do capitalismo que, em última análise, a teria gerado
(Tidei Lima, 1978).” (ERTHAL, 2011, p.187).

3.4 O “tempo dos antigo” e o encontro com o Tempo do “panelão”

Chega o “tempo do panelão” muito referido pelos kaingang, que estes mencionam como um

tempo em que os fog, pelo SPI, “escravizaram os índios”. Segundo os interlocutroes, se trabalhava

pela comida que se comia, enquanto ia se perdendo o mundo dos antigo, da caça e dos peixes à

vontade,  o mundo do  pisé,  do pão na brasa.  Seu Hortêncio mantém a memória desses tempos

kaingang em sua narrativa.

“- E o senhor nunca mais teve no Lageado do Bugre?
- Já faz tempo já.
- Acha o que?

239



- Uns cinquenta (50) anos... pra mais. Aquilo que aconteceu, eu estou com
oitenta e oito (88), quantos anos mais ou menos faz que meu mano morreu?
- Faz oitenta (80) anos, o senhor disse que estava com sete (07), oito (08)
anos.
- É.
- Aí o senhor não voltou mais?
- Não. Depois quando viemo de lá não voltei mais pra lá.
- Sim. E aqui em Iraí o senhor já está há muito tempo?
- Não, faz sete (07) anos que estou aqui.
- Estava no Várzea antes? Rio da Várzea?
- É, eu estava no rio da Várzea. Mas lá criava porco também. Aqui os porco
não tão vindo muito.  Mas lá  criava porco lá,  à  vontade,  leitoada desse
tamanho assim vinha.
- Sim.
- Gostava de ver até. Um dia nós fizemo uma festa, matemo cinco porco...
cinco leitoa e cinco capado. Cinco capado se não me engano […] capado e
fizemo a festa. […] e criemo bastante porco lá. O que eu gostava de criação
com os finado meus pais gostavam de criar também. Banha não faltava,
banha de porco não faltava, carne não faltava. Às vez se não querem carne
de porco iam pro mato, matar porco-do-mato, e acham mais boa de comer.
Porque o índio é acostumado a comer carne de caça né? Quati, paca, tatu.
Tatu pra mim é uma carne muito boa, um tatuzinho carneando, quer dizer
carneou ele? Matou ele? Limpou bem, botar no espeto com a casca e tudo,
fica tão boa. Comia junto com pixé, canjica.
- Sim.
- Pixé. Pixé é comida do índio, mistura, aquilo é milho torrado, ele socava,
a quirera do pixé finada minha tia cozinhava, a gente comia com carne,
tudo.
- Pixé é bom […] que coisa séria. Comi.
E aquela farinha de milho dentro da taquara? Na brasa?
- Ah, aquele foi inventação das minhas tia véia também né? Que comiam no
mato né? Levavam farinha, moivam um pouco e enchia aquele canudo de
taquara e […] tiravam né? Furavam aquela taquara. Botavam no fogo e
ficava assando, não estourava nada.
- É furado pra não estourar né?
- É pra não estourar. Então ali sai o abafo do calor do fogo né, que... calor
de dentro da taquara, e não estoura.
- Nós fizemos no Morro do Osso semana retrasada, coisa bem boa.
- Mas está esquentando, vamos passar pra lá?
- Vamos.
[Movimentação]
- Eles fizeram também uns espeto de mato né? Pegaram a massa do pão e
enrolaram ali.
- Enrolaram. Aquele é bom de comer com carne também, barbaridade. Viu
como índio come, de tudo um pouco.
[Fala em idioma kaingang]
- O índio […] o que comer, por isso que o índio morre.
[Fala em idioma kaingang]
Sei que aquele tempo comia de tudo, por isso que o índio não morre tão
logo. Só o finado meu avô morreu com cento e setenta e sete (177) anos, o
finado meu avô. O finado meu avô o nome dele é Joaquim Canharó.
- Ouvi muito falar do seu Joaquim.
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- É, Joaquim Canharó. É vô legítimo né. E o finado meu pai é Francisco
Canharó, por isso que ficou aquele posto no rio da Várzea, posto Francisco
Canharó.
- Lá não tinha panelão?
- Naquele tempo fizeram panelão pra nós. No tempo do SPI fizeram […]
coisa  séria,  foi  judiado  o  índio,  foi  judiado  bastante.  Tinha  hora  que
mostrava até meu cú, […] tudo, sou do mato, a gente tem que […] porque a
gente é obrigado. Mostrava até o cú pros outros.
As roupas surravam.
Roupa tudo rasgada.
As roupas rasgavam né? Enquanto roçava né? Daí aparecia tudo daí né?
Depois daquilo o índio conseguiu  direito, mas quando eu peguei aquela
terra ali...
[Fala em idioma kaingang]
- Muito índio deve ter fugido né? Naquela época.
- Naquela época...
Pros matos e...
Naquele tempo do SPI, que eu sei dizer, com o tempo fui numa festa, aquele
tempo eu era cabo do meu empregado, ele era major, não sei se tenente,
então era o cabo dele. Um dia veio uma turma aqui do Rio da Várzea onde
está o compadre José Elias né? (Imagem 55) No rio da Várzea assim, então
tinha aquela entrada que descia assim reto ao porto assim, daí avistei, não
tinha a liderança, que eu sempre dominava, eu trabalhava pra ele a favor
dele, naquele tempo eu era cabo. […] daí disseram, ó, mas vem uma turma
de gente lá, apesar que não é os índio brabo, os índio brabo eles dizem né?
Índio brabo é de Mato Grosso, que eles chamavam de botocudo, botocudo
aquele tempo atrás, agora não tem mais. Então daí [...],  mas vinha uma
turma de gente que vinha descendo pelo porto, “é uma gente que anda
pedido” diz... “tu vai olhar”, eu era cabo dele né? Vai olhar […] tem o
caico [1:02:25], canoa, aquele tempo é tempo de canoa, não tinha caique,
então eles faziam aquele coxo, coxo comprido...
- Com tronco.
- É, de cedro. Então eles faziam, botavam esse inxó, ferramenta inxó pra
limpar por dentro né, e andava […] Então naquele tempo […] Então daí sei
dizer que tive passando naquela gente […] comecei a falar com eles, mas é
pessoa de Guarita. Falei “manda eles virem pra cá”, e mandaram mais uma
pessoa de trás de mim […] vai levando aí pro major, pro tenente pra ele
olhar  eles  […]  naquele  tempo,  o  tempo  […] estavam com os  índios  na
Guarita né? No tempo do SPI. No tempo que existia panelão […] derrubar
mato, não sei o que eles iam fazer de certo né? De certo era pra ensinar o
índio a trabalhar, a plantar, saber plantar, mas  índio já sabia plantar, só
pra judiaria só. Então naquele tempo o índio não sabia nada, não sabia que
direito o índio tem, o índio era perdido sempre nesse tempo atrás, então por
isso que eles fizeram esse […] judiavam o índio. Mas quando eu peguei, fui
a Porto Alegre,  peguei  todo o documento dum deputado federal,  daí  ele
descobriu, diz “ó seu Hortêncio, tem que fazer assim.” Peguei um colega
meu, um amigo, diz “ó vamos a Palmeira”, não tinha chegado tarde […]
aqui em Palmeiras das Missões, daí ele disse pra mim “vamo lá, eu te levo
lá, quer alguma coisa eu te levo, caminhão está aí, eu te levo de graça”,
[…] falar com esse deputado, me ajudou o caminhão, daí fui, fui junto, foi o
finado meu pai,  os Canharó também foram, os veio foram tudo junto. Aí
quando  é  sete  e  meia  mais  ou  menos,  quase  oito  horas,  estivemo  em
Palmeira e estava dormindo ainda esse deputado, o nome dele é Antoninho
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[…] Daí ele foi acordar, diz “ó compadre”, meu compadre de batismo né?
Ele é um italiano de origem italiana, dai ele foi,  disse “vou acordar ele
compadre”, digo “tá”, e foi acordar ele. Aí ele disse pra ele “trouxe um
índio  aí,  vieram falar  com o  senhor, são  sofridos  que  os  guarda  estão
judiando deles. Tudo aqui que eles querem tomar a área, querem matar os
índio, diz que botavam dentro do rio da Várzea pros índio morrerem tudo”.
Uma hora ele veio, daí ele começou a falar, diz “quer alguma coisa? Quer
falar alguma coisa?”, “eu vim pra falar com o senhor”, “tudo bão, vamos
nos escritório então”, daí falemo no escritório. Puxei, puxei, puxei, assim,
assim, assim, assim, e tem uns parentes que veio da Guarita, vieram com os
índio de lá sobre o serviço do SPI, não sei o que eles querem fazer com esses
índio, os índio não devem nada, só judiando e pegando o dinheiro do índio.
Quanto  de  dinheiro o  índio  não tem aí?  Daí  comecei  falar, digo  assim,
assim, assim, assim, tudo bem certinho. Eu vou falar lá em Porto Alegre no
palácio Piratini, vou começar a falar lá com o governo daí ele resolve como
que é. Daí ele foi lá e falou e mandou fazer os documentos pra mim entrar
na área lá do rio da Várzea. Fez aquela documento, entrei com todos os
documentos, diz “esses documentos o senhor leva em Nonoai”, no tempo do
Carlos de Moura parece, diz que é parente do Brizola. O Brizola diz que é
morto já né? Diz que é parente do Brizola, daí levei, diz que... aquela carta
lá, então aquele tempo foi um que mandava em Guarita, o nome dele, me
esqueço o nome dele, mas xinguei ele, xinguei ele, digo “é assim, assim,
assim, o senhor não pode andar fazendo assim para o índio, que que tu é?
[…] quer falar muito comigo não precisa falar com ele, eu venho falar com
o senhor. Aqui vocês não mandam nada, dentro da área quem manda é o
índio, o índio é mais […] pra falar e o índio é o dono do Brasil”. Aí mostrei
[…] o home começou a chacoalhar a mão assim, pisei em cima dele, bem na
boca dele. Aí tem o coronel que é de Nonoai e disse pra ele ó, diz o nome
dele é Severiano, diz “ó, com esse índio nós não podemo” […] já tinha
falado com o delegado e com o prefeito, disse “o senhor […] alguma coisa?
Alguma coisa tu manda dizer pra mim, manda gritar, grita lá pra mim que
eu mando as polícia lá prender esses cara pra vocês, que esses cara não
podem andar prendendo vocês”. Acalmou tudo […] entregar os documentos
pro prefeito né? […] comemo bem. “Pois é seu Hortêncio, ó seu indiozinho,
mas o senhor é um indiozinho muito guapo né?” Mas eu “claro, eu não sei
muito bem falar, mas alguma coisa eu sei falar, meu direito eu tenho que
compreender falar”. […] Até o índio coronel não pode comigo, foi dizendo
pra ele “é estudado aquele teu primo lá, aquele índio lá do rio da Várzea”,
“não”, “quantos mês de escola ele tem?”, “tem oito (8), oito mês de escola
só”, “mas como é que ele compreende?”. Pra ele você não é de nada, […]
mas eu tinha tudo, tirado todos os documentos pra aprender o SPI, o diretor,
naquele tempo eles diziam o diretor. Ele te prende, pra ele você não vale
nada. “Esse aqui é o coronel,  esse aqui é o chefe do índio”, daí ele me
abraçou,  “daí  um dia vou comer umas fruta com vocês,  bergamota,  tem
ainda”, “ih, mas tem bastante, quer comer rapadura vamo comer rapadura
lá também junto com nós”. (risos) Vermeiava a cara dele. Daí depois ele foi
dizendo “mas como é que aquele índio sabe falar? E sabe conseguir todos
os documentos”, pra ele nós não somos de nada.
[…]
Que num foi fácil aquele tempo. A gente... no tempo de panelão que tamo
dizendo, naquele tempo tinha até esterco de rato, de ratão dentro da panela.
E o que a gente ia comer? A gente é obrigado a comer, porque ficar com
fome também a gente não pode ficar com fome. Então a gente comia, só
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catar aquele quiré junto com feijãozinho só. E a gente sabendo enxergar a
gente enxerga o esterco do rato, do ratão.
- Já comi uma vez o rato também, quando eu tinha treze (13) anos.
- Comeu.
- E aqueles ratão era bem gordo.
(risos)
[…]
- Por que tem muita terra do índio? É que o índio tem mais direito, aqui
dentro do Brasil o índio tem mais direito.
- Direito de origem.
- De origem. Tem mais direito. Aqui em cima, aqui em Santa Catarina tem
uma terra também, uma área.
- Onde?
- Aqui, Santa Catarina.
- Santa Catarina, Chapecó?
- Não, fica pros lado de São Miguel do Este, fica pra bando de... ora, como
que é? Esqueci o nome daquele lugar. É São Miguel do Este. Então tem
aquela  cidade  lá,  tem  uma  área  lá  […]  (Conversa  com  Seu  Hortêncio
Kanheró, 88 anos, T.I. Iraí, setembro de 2010).

O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores da Nação (SPILTN),

surge em 1910-1911, já no período republicano, num tempo em que, segundo Oliveira, “a ciência

justificava a necessidade de imprimir uma orem moral e civilizadora à população brasileira e a

polícia  assegurava  sua  eficácia”.  A atual  Fundação Nacional  do  Índio  (FUNAI),  continua  com

“poder de polícia”, continua no Ministério da Justiça (MJ).

“[…] No final de 1912, um relatório da Diretoria do SPILTN dava conta da
rápida  valorização  das  terras  marginais  da  Noroeste,  com  a  abertura  de
grandes  lavouras  em  Hector  Legru,  Glycerio,  Araçatuba  etc.  Diversas
Comissões  de Agrimensores  do Estado ou particulares,  com o auxílio da
Inspetoria de Índios, percorriam e mediam terrenos em toda a zona sob o
domínio dos Kaingang.” (ERTHAL, 2011, p.187).

  
O desfecho desta etapa da história, da estrada de Ferro Noroeste em São Paulo e a luta dos

kaingang contra as vias de expansão dos brancos sobre suas terras serve como percepção de que

hoje ainda acontece os mesmos processos, o avanço do capitalismo sobre os territórios, a expansão

da soja,  a expansão dos aglomerados urbanos não-humanos,  dos empreendimentos por sobre os

elementos da “natureza”, das áreas formadas pelas vegetações nativas vegetais, animais e fontes

hídricas  e  perfis  geofísicos,  como as hidrelétricas,  os  asfaltos,  enfim,  os  mega-projetos.  Enfim,

outros tempos, mesmas estruturas de manutenção dos processos, só não podemos saber até quando
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o avanço do cosmopolitismo dos “civilizados” vai  ter  sertões,  ou territórios  indígenas,  para se

expandir por sobre estes.

“Acabada a guerra concreta, que neste caso se configurou através da
penetração da Estrada de Ferro, a continuidade de sua ação em termos de
desestruturação das populações indígenas nela envolvida deve ser percebida
não apenas como resultado de um processo de 'desencantamento' (Ribeiro,
1975)  que faz com que o índio passe a aceitar os bens da civilização que lhe
são  apresentados  como  símbolo  de  sua  submissão,  mas  como  a
implementação minuciosa e continuada dos efeitos da guerra, das relações
de  força  nela  instituídas,  que  se  estabelecem  e  atualizam  de  formas
necessariamente assimétricas.” (ERTHAL, 2011, 187).

A continuidade da guerra, aqui encontramos um ponto de convergência de argumentação em

relação a tese. O colonialismo se estabelece na continuidade da guerra contra os indígenas e seu

modo  de  estares.  Os  kaingang  não  aceitam os  termos  e  elementos  da  “Civilização”,  mas  são

obrigados a aceitá-los uma vez que fazem parte do butim de guerra. A guerra é feita a partir e por

uma, segundo Erthal, “lógica “protecionista” do capital”:

“Apesar  do  discurso  da  'civilização'  dos  índios  articulado  pelo  grupo
rondoniano  prever  a  inclusão  dos  mesmos  à  sociedade  nacional  como
elementos  produtivos,  mais  adaptados  à  condição  do  sertão  do  que  o
imigrante, o SPILTN não consegue manter os kaingang, e a maior parte dos
grupos indígenas que atrai, na posse dos seus territórios. Antes mesmo de
terminado o processo de atração dos grupos Kaingang suas  terras  já  são
motivos  de  especulação  e,  pouco  depois  de  'pacificados'  já  estão  sendo
expulsos de seu território. Os índios não são considerados importantes como
mão de  obra  e,  portanto,  estão  fora  da  lógica  'protecionista'  do  capital.”
(ERTHAL, 2011, p.188). 

Além da demarcação de onde tinham que ficar, e a perda de todas suas outras terras, além de

reduzidos nos aldeamentos, os kaingang, como os outros grupos indígenas sob jurisdição do poder

estatal  tutelar  do  SPILTN,  tiveram  que  se  submeterem  a  diretrizes  e  regimes  civilizatórios,

obrigados a terem que começar a viver como brancos:

“É importante salientar que houve uma mudança significativa dos
hábitos alimentares dos índios pelas orientações do SPI. Foi induzida uma
dieta  à  base  de  carboidratos,  sal  e  açúcar,  que  o  indígena  não  estava
habituado.  Provavelmente  essa  alimentação  fosse  a  causadora  de  tantos
casos de diarréia. Os Boletins relatavam envio de mortalhas e comentavam
enterramento.  Isto  indica  que  provavelmente  os  funcionários  não
possibilitassem  aos  indígenas  a  realização  de  seus  rituais  e  práticas
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funerárias.  Nesta  perspectiva,  o  indígena  era  tratado  como um habitante
comum da área rural do país, e não havia preocupação com a diversidade
existente  entre  os  povos  índios.  Assim,  a  vida  dos  indígenas  era
transformada  significativamente  na  medida  em  que  novos  modelos
homogeneizantes  de  habitações  eram  inseridos,  com  novos  materiais  e
formatos que conduziam a uma noção de família nuclear, não condizente
com o  entendimento  de  parentesco  e  família  da  maior  parte  dos  grupos
indígenas. A palha e o barro eram gradativamente substituídos pela madeira
e pelo cimento, as fogueiras no interior das casas foram proibidas, janelas e
sanitários  foram  construídos.  A água  do  rio  passava  a  ser  vista   como
suspeita e introduzia-se o uso de cisternas.

As  roupas  e  calçados  compunham  um  novo  cenário  e  não  só
simbolizavam a imersão no mundo civilizado, mas traziam consigo valores
morais, restrições e percepções do corpo diferentes. A caça deveria dar lugar
à criação de animais, em sua maioria exógena aos hábitos alimentares dos
índios. Assim, a higiene da casa, do corpo, o trabalho na lavoura e a criação
de  animais,  incutiam  no  cotidiano  indígena  uma  nova  temporalidade  e
espacialidade capazes e transformar significativamente o universo indígena.”
(OLIVEIRA, 2011, p.196).

A partir  do ano de 1941 são instalados os  primeiros  “postos indígenas” do “Serviço de

Proteção ao Índio” (SPI/LTN) no Estado do Rio Grande do Sul. Criou-se assim uma distinção entre

“toldos”, administrados pelo Estado, e “postos” administrados pela União (EBLING, 1985, p.40).

“Proteger”, o anseio positivista atendido, mas também, controlar os indígenas e “civilizá-los”. Em

verdade, o Estado aplicando princípios e práticas contraditórias. Para Lima, através do Serviço de

Proteção ao Índio enquanto uma política indigenista “[...] menos do que se defenderem os índios,

utilizou-se a mão e obra eles [...]” (LIMA, 2011, p.201).

Mas a “civilização” não foi facilmente aceita pelos kaingang. Alías, ainda não sabemos se

esta foi aceita por eles mesmo hoje na contemporaneidade. Voltando ao “tempo dos antigos”, estes,

no período das frentes de expansão que estamos lidando, como no período de hoje, continuaram

guiados pelos preceitos tradicionais enquanto um povo cujos ancestrais podemos afirmar que viveu

em um “outro mundo” e, assim, ainda carrega densamente e articula os elementos deste em um

novo mundo que se sobrepõe a este “mundo nativo”. No livro “Formação do Gaúcho” Fonseca nos

apresenta este dado: 

“Se na região habitada pelos índios guaranis, há muito convivendo
com o branco, a chegada de um povoador era aceita pacificamente, o mesmo
não acontecia na região entre o Jacuí  Mirim e o Uruguai,  habitada pelos
índios  caingangue,  que  nunca  se  integraram  nem  na  estância,  nem  no
pastoreio; não aceitaram o branco até os presentes dias e se mantém puros na
sua etnia. O caingangue nunca se submeteu a chamada 'civilização', foi uma
nação vencida, mas continua sendo uma nação”. (FONSECA, 2004). 
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Para  o  autor,  inserido  em  seu  contexto,  “o  caingangue  nunca  se  submeteu  a  chamada

'civilização'”.  Outro  historiador,  Sponchiado,  explora  a  idéia  de  “formas  de  resistência”  dos

kaingang aos aldeamentos. O autor caracteriza estas enquanto formas de resistência “ativa”, desde

se colocarem “contrários a redução” até não ter mais escolha, evitando também os “contatos” com

os não-indígenas até onde não for mais possível, e ou mesmo “revoltar-se” contra os não-indígenas

e mesmo também contra os indígenas aldeados. Enquanto formas de resistência “passiva”, traz a

idéia da “desconfiança” nos não-indígenas, as “fugas” das áreas de aldeamentos, o que denomina de

“mobilidade”, e outras, como a “indolência”, a “defesa do idioma” e a busca da “preservação dos

ritos”.  Contemporaneamente,  Sponchiado  cita  enquanto  formas  de  resistência  o  “aumento  da

natalidade”,  a  constituição  das  “organizações  indígenas”  e  o  “estudo  da  cultura  envolvente”

(SPONCHIADO, 1994, p.121-129). Quanto à “mobilidade” e a “fuga”, são elementos trazidos por

Sponchiado relacionados à questão das territorialidades mantidas pelos kaingang para além das

“reduções” no período de maior intrusão de suas terras, os séculos já supracitados:

“2.Mobilidade. Outra forma de resistir ao domínio branco foi o de não se
submeter  em permanecer  fixo  em  uma  área.  De  características  nômades
(mudavam-se  à  medida  que  escasseava  o  alimento)  o  índio  kaingang,
aldeado,  sempre procurou furar o cerco levantado pelo Governo ou pelos
missionários. Assim impedia que se concretizasse o plano dos brancos em
confina-los  me  áreas  limitadas  e  impedi-los  de  contatos  tidos  como
“perigosos” com a comunidade envolvente. Já na fundação da Freguesia da
Na. Sra. De Belém, nos Campos de Guarapuava, nos idos de 1819, houve
este  cuidado  de  prender  os  índios.  Dizia  um  parágrafo  das  regras  que
norteavam aquela povoação que não era permitido aos índios “especialmente
mulheres, andarem vagando pela freguesia e seus contornos”.
3.Fuga.  outra  maneira  de  escapar  do  cárcere  que  representava  a  aldeia
imposta era a fuga. Em 1849, Pe. Parés escreve ao Presidente da Província
dizendo que os índios haviam fugido do aldeamento do Campo do Meio.
Dois anos mais tarde o mesmo religioso reclama: “Seria conveniente que os
Diretores pudessem exigir dos índios que não saíssem do aldeamento sem
portaria que isso os costumaria a sujeição. Isto seria fácil se existisse entre
elles  uma  força  de  respeito”.  Era  comum  os  índios  pedirem  para
ausentarem-se do aldeamento afim de obterem a caça. Mabilde informa que,
muitas  vezes,  grupos  de  índios  saíam  disfarçados  de  caçadores  para  se
dedicarem a “correrias”, ou seja, saques aos colonos. Para os missionários
jesuítas,  este gosto pela caça era prejudicial  à catequese e à educação ao
trabalho. O historiador jesuíta F. Azevedo achava este pensamento estranho,
uma  vez  que  os  capuchinhos,  em situação  idêntica,  incentivavam até  os
índios a continuarem seus costumes em relação à caça e pesca. Ainda hoje é
notável certa mobilidade de índios dentro da mesma reserva ou para outras
áreas, mesmo de outros Estados” (SPONCHIADO, 1994, p.125).
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Segundo Sponchiado, os kaingang teriam tido reações diferentes e até mesmo, conforme

palavras do autor, em comparação entre os diversos grupos, “contraditórias” em relação à redução.

Acerca  das  “contradições”  entre  os  kaingang,  é  preciso  refletirmos  que,  assim  como qualquer

sistema social, é sempre possível encontrar ideários de mundo e atitudes diversos sobre os mesmos

elementos, diferenças que são fruto da dinâmica social inerente a cada qualquer grupo comunitário,

no sentido de compartilhamento de mundo em convivência. É importante reforçar justamente esta

diferença  imanente  entre  pessoas,  famílias  e  grupos  kaingang  também  como  um  motor  da

manutenção do modo de vida indígena dos grupos da etnia  e  desta  enquanto “povo indígena”.

Sponchiado também atentou-se nos dados históricos em relação às reduções kaingang para essa

diversidade de atitudes e comportamentos diante do elemento colonizador e redutor, no momento

histórico do início destas reduções, onde o Estado, o clero e empresas de colonização privadas eram

entidades que à época buscavam o aldeamento dos indígenas:

“Diante  da  redução  (no  sentido  de  aldeamento,  catequese,  civilização,
missão),  o índio kaingang tomou posições  diferentes e até  contraditórias.
Uns  aceitaram,  suportaram  a  redução,  enquanto  outros  contestaram  das
maneiras  mais  diversas.  Estas  diferentes  posturas,  ao  nosso  ver,  são
decorrência de visões ambíguas sobre a redução dentro do povo indígena.
Para alguns a redução apresentou um modo de vida com vantagens nada
desprezíveis [se aquele momento tivessem escolhas, grifo nosso], haja visto
a real situação adversa em que se encontravam. Estes “benefícios” podiam
ser:  alimentação,  moradia,  vestuário,  segurança,  avanços  tecnológicos,
afirmação política de líderes, afeto e atenção, possibilidade de sobrevivência
e de melhores dias, enfim.
Já outra parcela, portadora de outra visão de mundo, se colocou em posição
oposta,  ou  seja,  contrária  a  qualquer  tipo  de  redução.  Este  grupo  era
constituído por pessoas que perceberam, pela experiência pessoal e/ou pela
capacidade  crítica,  que  a  redução  representava  um  fator  nocivo  e  uma
ameaça  para  a  comunidade  indígena  e  seu  modo  de  ser.  Nesse  grupo
sobressaem  os  Kuiés  e  certos  líderes  com  seus  comandados”
(SPONCHIADO, 1994, p.129).
“Para melhor entender esta polarização (aceitação/contestação) é preciso ter
em conta  também os relacionamentos  sociais  e  políticos  entre  os  grupos
kaingangs,  o  grupo  como  um  todo  e  com  os  outros  grupos  indígenas.
Parece-nos  que  desta  forma  teremos  mais  elementos  para  compreender
atitudes diferenciadas, que vão desde o “bugreiro” que se solidariza na luta
contra  o  próprio  povo,  até  o  cacique  que  morre  resoluto  em defesa  dos
valores ameaçados pela redução. 
Outro ponto [...] é que a aquiescência ou conivência com a redução por parte
de parcelas da comunidade kaingang não pode ser interpretada como adesão
e concordância incondicionais com todo o projeto contido nos processos de
redução. [...] esta aceitação da redução foi mais uma estratégia em vista das
circunstâncias  em que  se  encontravam.  Vítima  do  conflito  causado  pelo
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projeto  colonizador  e  de  assimilação  do  Estado e  [...]  da  Igreja,  o  índio
kaingang,  na  sua  maior  parte,  opta  por  uma  “trégua”  temporária.
Escolhendo, assim, o “mal menor” representado na redução e no aldeamento.
E  veja-se  que  esta  atitude  foi  tomada  como  último  recurso,  depois  de
esgotadas todas as outras possibilidades viáveis de se evitar o contato que
lhes afigurava como um espectro inevitável e fatídico. 
A  consciência  de  resistência  do  grupo  Kaingang,  que  subjazia  mesmo
durante  o  período  em que  se  submeteu  e  suportou  a  redução,  fica  mais
evidente se observarmos alguns acontecimentos recentes. Nos últimos anos
se  observa  determinados  fatos  protagonizados  por  parcelas  dos  índios
kaingang, que indicam um movimento de conscientização de seus direitos e
de suas  capacidades.  É como se  a  brasa  acesa se  livrasse  da camada de
cinzas que a mantinha aparentemente apagada e, ao mesmo tempo, escondia
sua vitalidade. É um movimento de reconquista naquilo que ainda é possível,
do espaço perdido no decorrer do período interétnico. Data-marco dessa fase
é o ano de 1978,  quando se  dá a  expulsão dos intrusos  brancos da área
indígena de Nonoai, que vai ser responsável em parte pelo desencadeamento
do movimento dos “Sem-Terra” na região. Segue-se a expulsão da Missão
Luterana da área indígena de Guarita, em 1985. Atualmente, (1993), estão se
dando  articulações  em  todas  as  áreas  indígenas  cujos  territórios  foram
extintos ou reduzidos, conforme as demarcações feitas pelo Estado. Acresce
a  isto  a  progressiva  consciência  dos  kaingang  se  entenderem  com  uma
identidade  própria  de  índio  e  de  sua  autonomia.  Esta  “descoberta”  está
levando  a  uma  busca  de  resgate  e  preservação  da  sua  história,  de  suas
tradições e costumes (exemplo disso são o empenho em promoverem a Festa
do  Kiki,  há  muito  abandonada  que  é,  por  assim  dizer,  a  síntese  da
religiosidade  e  cultura  kaingang,  e  a  preocupação  e  exigência  de  uma
alfabetização bilingüe para seus filhos” (SPONCHIADO, 1994, p.131).

A concatenação e complementação dos argumentos de Sponchiado pode ser dada a partir de

elementos de tempo-espaço relacionados. Contemporaneamente temos conhecimento que não só os

kaingang  tomaram  diferentes  atitudes  em  relação  aos  primeiros  tempos  de  constituição  das

reduções,  como  também  uma  vez  “fixados”  formalmente  enquanto  grupo  autóctone

autoreferenciado nestas reduções, mantendo entre si as tradicionais práticas de modo de vida da

etnia, entrecruzando estas com os novos hábitos da “civilização” que a estes eram apresentados.

Mesmo assim, muitas parcelas familiares e políticas da etnia aceitaram somente uma sedentarização

relativa, mantendo a mobilidade por entre os territórios de ambulância da etnia e mesmo a partir de

“fugas”  das  áreas  indígenas  de  redução  civilizatória.  Atualmente  essa  sedentaridade  relativa

compreende o fenômeno da instaurada e regular sazonalidade kaingang, que constitui os wãre, que

ao longo do tempo vão tornando-se habitações permanentes dos grupos parentais e afins da etnia.

Esse movimento ancora as presenças no território daquelas pessoas, famílias ou grupos que ora

exercem a sedentarização relativa,  ora estão circulando pelas localidades do macroterritório em
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sazonalidade e ou ambulância. Os acampamentos fazem parte dos movimentos de mobilidade dos

grupos da etnia:

- Lá do Lageado do Bugre o senhor recorda outras famílias que campeavam
por lá?
- Lageado do Bugre.
- É, de outras áreas.
- Naquele tempo eu andava só com meus pais, só com eles né? Acho que
aquele tempo nós andava mais ou menos em oito (8), dez (10), parece, fora
minha mãe, minhas tia foram junto também né? Já tinha dez pessoas mais
ou menos com a família dos meus pais. 
- Depois de lá o senhor não soube mais história de lá.
- Não, não. Depois daquilo diz que tem entrado muito pessoal da Guarita
também entraram muito ali. Então ali morreu uma mulher, contavam, mas
eu não sei […] bem perto. […] diz que morreu uma mulher mesmo, uma
índia morreu lá também, diz que ela tá no mesmo cemitério onde meu primo
foi sepultado né? Dentro daquela terra ali. Então por isso que ficou esse
cemitério.
- Sim.
- Por isso que essa terra vai ficar para o índio. Tá para o índio.
[…]
- Fazia paris lá?
- Fazia paris, isso mesmo. No paris a gente pegava bastante peixe, um dia
fiz um paris aqui onde moro, mandei fazer meu filho esse... que tava... fez
um paris junto com o cunhado meu, aquele paris ficava desse jeito assim, de
tanto pegar peixe.
- Sim.
[Conversa em kaingang]
- Os tempo passa né?
- Passa. (Conversa com Seu Hortêncio Kanheró, 88 anos, T.I. Iraí, setembro
de 2010).

Os acampamentos estão no cerne da espacialidade kaingang, sua ambiência em meio aos

elementos do espaço e a  ancestralidade da territorialidade a partir  da pertença à Terra.  Em um

estudo  junto  aos  kaingang  no  Estado  do  Paraná,  Tommasino  apresenta  uma  percepção  dos

acampamentos kaingang inseridos no contexto de espacialidades tradicionais da etnia:

“Na região de campos faziam seus alojamentos fixos que chamam
emã (ou  jemã).  Faziam  também  acampamentos  temporários,  wãre,  nas
florestas  e  beiras  de  rio  para  se  abrigarem  nos  meses  que  caçavam  ou
pescavam. Os deslocamentos eram feitos por grupos de parentesco de modo
que sempre havia grupos no emã e outros no wãre. Esta forma de ocupação e
deslocamento  dentro  de  um  território  contínuo  e  delimitado,  impõe,  em
nosso entendimento, uma rediscussão da classificação dos Kaingang como
sociedade  nômade.  Parece  necessário  e  possível  hoje,  uma  discussão
interdisciplinar específica para analisar esta questão. A nossa pesquisa parece
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apontar para a não pertinência da classificação como povo nômade embora a
mobilidade espacial seja uma característica cultural dessa sociedade.

A pesca de pari, uma armadilha feita de pedras e esteira de taquara,
era (e continua sendo) praticada na vazante dos rios. Armavam então um
wãre e  lá  permaneciam por  alguns meses.  Nesses  pari coletavam grande
quantidade de peixes que eram consumidos, parte no wãre, durante os meses
de permanência do grupo, e parte era seca ao sol para consumirem quando
retornavam ao emã. A caça também implicava o deslocamento dos grupos de
parentesco durante semanas e até meses nas matas e, consequentemente, na
construção de wãre.” (TOMMAZINO, 1998, p. 67).

 

Voltando  as  nossas  progressões  e  regressões  passado  colonial-capital  e  presente

capital-colonial, segundo Ebling, no período da extinção do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e

criação da Fundação Nacional  do  Índio  (FUNAI),  no fim da  década  de  1960,  os  kaingang no

entorno do Rio  Pei  Kár estavam em situação de “ignorados pela  FUNAI”.  A expropriação na

década de 1940 por  parte  do Estado do Rio Grande od Sul,  da área do território  ancestral  de

Nonohay preservado e em poder  ainda dos  índios,  e  transformado arbitrariamente  em “reserva

florestal estadual” fez com que os grupos da etnia presentes nos lados ocidentais e orientais da área

às margens do Rio  Pei Kár fossem expulsos de suas terras. Com isso, os grupos kaingang dessa

localidade ficaram desassistidos  pelo órgão estatal  por não terem se deslocado para Guarita ou

Nonoai, áreas “oficiais” dedicadas à permanência indígena pelo Estado, por parte de agentes que

queriam  estes  fora  de  seus  objetivos  “civilizatórios”,  como  percebemos  que  tanto  ocorreu  na

história dos kaingang a partir do contato e confronto com os não-indígenas. 

Assim,  estes  grupos kaingang são deslocados de suas áreas  de uso dentro da “reserva”,

grupos que anteriormente já haviam sido deslocados das áreas de entorno desta terra indígena, deste

aldeamento. Estes grupos ficam somente com as áreas fora de áreas demarcadas indígenas onde

conseguem se  estabelecer,  em meio  aos  outros  grupos  não-indígenas  já  presentes,  tornando-se

invisíveis politicamente,  nos termos das políticas indígenas. Novamente o efeito colonizador da

invisibilidade étnica se apresenta nos dados enquanto efeito perverso das práticas civilizatórias.

Estes  locais  vão  sendo cada  vez  mais  antropizados  e  civilizados,  tornando-se  municípios  e  os

kaingang vão perdendo suas possibilidades de se manterem em movimento pelo território ancestral:

 

“A relativa tranqüilidade com que os Kaingáng se movimentavam em seus
territórios no Rio Grande do Sul, até meados do século XIX, ao contrário
das  pressões  a  que  se  encontravam submetidos  os  seus  parentes  de  São
Paulo, Paraná e Santa Catarina já desde os primeiros anos daqueles séculos,
se explica pelo tardio povoamento da região: 
“Acompanhando a evolução municipal do nosso Estado... registramos, para
1809, nessa região, apenas os municípios de Santo Antônio e o distrito de
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Vacaria que se constituíam pelas grandes fazendas de criação, aproveitando
os  campos,  enquanto  que  o  ocupante  indígena  se  radicava,  conforme as
características  tribais,  nas  áreas  boscosas,  principalmente  as  araucárias.
Posteriormente,  em  1875,  registram-se,  entre  outros,  os  municípios  de
Palmeira das Missões, Cruz Alta e Passo Fundo, onde a situação é a mesma,
e mais os municípios de Montenegro, Caí e São Leopoldo, onde se produziu
um conflito pelo domínio do mato.” (EBLING, p.16, apud BECKER, Itala
Irene Basile.  O índio Kaingáng e a Colonização Alemã, Separata de Anais
do  2º  Simpósio  de  História  da  Imigração  e  Colonização  Alemã  no  Rio
Grande  do  Sul,  São  Leopoldo,  RS,  1976.  Reimpressão  pelo  Instituto
Anchietano de Pesquisas.).

3.5 O “tempo das retomadas”

Apresentados estes elementos, fatos e fenômenos sociais ao longo da sugerida historicidade

do encontro entre os kaingang e a civilização através da colonialidade propiciada por esta última,

chegamos no “tempo das retomadas”. Este momento é constituído nas narrativas da história mais

recente  da  etnia.  É  como  os  kaingang  protagonistas  políticos  referem-se  ao  espaço-tempo

contemporâneo. O “tempo das retomadas” é a cosmopolítica atual kaingang em meio à luta pela

efetividade  de  políticas  públicas  voltadas  para  os  povos  indígenas,  principalmente  no  que  diz

respeito  a  reaverem  pelo  menos  uma  parte  ínfima  do  território  ancestral  ocupado  pelos

não-índígenas. 

Numa outra perspectiva em relação aos períodos que os interlocutores mencionam, períodos

já mais recuados no tempo e nas narrativas, temos o “tempo dos antigo”, o “tempo das reduções”, o

“tempo  do  panelão”,  ou  ainda  o  “tempo  do  SPI”,  ou  o  “tempo  dos  Toldos”.  Estes  períodos

cronológicos  narrativos  de  contagem  do  tempo  e  da  história  da  etnia  são  evocações  nas

cosmopolíticas  kaingang para  referir  as  transformações  por  que  passam ao longo do tempo os

modos de  vida dos  grupos da  etnia.  Estes  tempos devem ser  percebidos  enquanto espaços das

relações e elementos advindos desta cosmopolítica, relativa a cerca de três séculos e meio de uma

vida em sofrimento devido as constantes e violentas transformações a partir do contato interétnico

(OLIVEIRA, 1976) entre os “índios” em oposição aos “não-índios”: 

A sociedade brasileira, ao longo de sua história, elaborou diferentes formas
de se relacionar com sua diversidade sociocultural.  Entre essas formas,  a
desqualificação  deliberada  da  diferença  oscilou  entre  a  negação  de  sua
existência  e  sua  supervalorização  romântica.  A  imagem  do  índio  foi
marcada, no processo de dominação social, pelos estereótipos de primitivo
em processo de “aculturação” e de ser puro, insento da maldade humana.
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(CASTILHO, 2003).

Para este momento menos recuado no tempo kaingang, Olkoski cita uma “pseudo reforma

agrária de Leonel Brizola”, ocorrida no ano de 1962. Este episódio trata-se do mesmo referido por

interlocutores da etnia. Ocorreu nesse processo o esbulho de cerca de 2.000 ha (hectares) da 4º

Sessão Planalto das terras da área do aldeamento de Nonoai (OLKOSKI, 2003 p.12). Dado para

pensarmos na manutenção das práticas de esbulho por parte de segmentos políticos dos grupos

sociais da sociedade civil  envolvente utilizando-se do Estado e este acabando por tornar-se por

efeito uma máquina de guerra colonialista. 

Podemos pensar numa percepção das questões que se tornam impasse para as demarcações

das terras indígenas a partir dos dados acerca da colonização e da perda do território ancestral pelos

grupos kaingang, e o processo de retomada de suas terras em meados dos anos 1970.

Num primeiro  momento  (já  há  algum “tempo”,  imemorial  para  os  indígenas,  e  para  os

“brancos”  também),  temos  a  constituição  das  grandes  estâncias  dos  militares  e  mercenários

não-indígenas que ocuparam as terras consideradas devolutas  e se fizeram “senhores” coloniais

destas. Um segundo momento de colonização seria em meados da década de 1850, que seria um

momento a partir do qual se reconstitui etnograficamente as atuais memórias familiares kaingang.

Os  indígenas  lembram  e  possuem  em  suas  narrativas,  em  sua  oralidade,  conhecimentos  mais

particulares  deste  período em diante,  ou seja,  aproximadamente  o equivalente  a  três  ou  quatro

gerações  de  ancestrais.  É  preciso  ater-se  ao  processo  de  transformação  dos  espaços  em

“propriedades  rurais”  de população não-indígena,  e  perceber  que os  kaingang estão atualmente

reivindicando  e  “retomando”  territórios  dos  quais  sofreram  os  últimos  esbulhos  em  sentido

historicista. 

Como visto, os efeitos coloniais da prática da intrusão dos territórios kaingang em geral e na

região das localidades de estudos de campo atravessa o tempo. No já citado ano e evento de 1962

ocorre este novo esbulho oficial em Nonoai, através do já citado assentamento de não-indígenas

numa área do território que denominou-se “quarta seção Planalto”. Reduziu-se ainda mais a área

indígena na região, constrangendo mais os grupos cosmopolíticos da etnia. Nesse período aumenta

o que Ebling chama de “tensão social por terras no Estado”.  Segundo a autora, esta tensão foi

incentivada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ocasionando as invasões das terras indígenas

e a primeira invasão de latifúndio, a fazenda Sarandi, que localiza-se no território ancestrais de

Nonoai (EBLING, 1985, p.54), por parte de não-indígenas sem terra.
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“A tão proclamada “luta pela terra” não passou, pois de pura demagogia: os
latifundiários não foram atingidos por ela; ela se limitou a propor a solução
para as tensões sociais,  utilizando, para tanto, as terras indígenas. Foi um
trabalho de gabinete, executado com a maior facilidade: dispondo de todos
os mapas originais de demarcação das terras indígenas, plotaram sobre eles
centenas e centenas de lotes coloniais. Inhacorá, Votouro e Guarani foram
drasticamente  reduzidos;  Caseros,  Ventarra  e  Serrinha  deixaram,
simplesmente, de existir. Além disso, colonizaram, também, parte de “suas”
próprias Reservas Florestais, estabelecidas em terras indígenas pelo Decreto
658,  à  revelia,  não  só da Constituição Federal  vigente,  como do próprio
Código Florestal e da Lei Estadual, que impedia a colonização de Reservas
Florestais.” (EBLING, 1985, p.55). 

Segundo dados de Ebling a região do Alto Uruguai era na época um reduto político do

Partido  Trabalhista  do  Brasil  (PTB),  o  partido  de  Leonel  Brizola,  agente  protagonista  político

não-indígena principal nas intrusões descritas (EBLING, 1985, p.55).

Temos ainda dados levantados de obra de Tedesco e Carini (2008), dessa vez para o período

contemporâneo  e  menos  recuado no tempo quanto  à  problemática  da  colonização do território

kaingang pelos não-indígenas. O autor nos informa que o Norte Gaúcho foi palco de embates que

são importantes para visualizarmos o surgimento de organizações e mediações de grupos sociais na

luta pela terra em nível de Brasil. O autor traz a noção de “conjunto histórico de movimentos”, e

apresenta um quadro pós-anos 1980 onde, além das retomadas de suas terras pelos kaingang, o

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e o movimento de mulheres trabalhadoras

rurais, se protagonizam politicamente em um momento de esgotamento da fronteira agrícola no Rio

Grande do Sul. 

Carini apresenta a noção de espaço enquanto palco de conflitos. O Norte gaúcho enquanto

região de “vanguarda” no processo de modernização produtiva no meio rural (nas noções kaingang,

as “granja e os empreendimento”). Esse processo consolida o granjeiro como expressão dos novos

tempos. Exigências de uma agricultura produtivista civilizacional: 

“Pequenos camponeses e grupos indígenas não estavam nos quadros desse
modelo.  Inaugura-se  e/ou  se  da  seqüência  a  um  complexo  conjunto  re
relações  de  difícil  solução,  principalmente  quando  envolve  a  luta  entre
empobrecidos pelas políticas publicas e pelas estruturas sócio-jurídicas que
ampararam  a  dimensão  da  grande  propriedade  da  terra  e  do  modelo
produtivo que se consolidava. Nesse quadro, deflagram-se movimentos de
grande expressão em nível de Brasil como é o caso da Fazenda Annoni, da
reserva indígena de Serrinha e das barragens no Rio Uruguai. [...] os mesmos
processos  ainda  se  fazem  presentes.  A  construção  de  barragens  ainda
continua, os acampamentos também (Fazenda Coqueiros), os índios lutam
por reaver seus antigos territórios. [...] grupos subalternizados no campo em
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luta  pela  transformação  e  emancipação  social”.  (TEDESCO  &  CARINI,
2008, nota de capa e contra-capa)

 
Dados selecionados de Becker (1975), informam que no século XX teve “continuação à

penetração e colonização da área indígena” (p.21).

No  seu  Estudo  sobre  as  “estratégias  indígenas  e  camponesas  de  luta  pela  terra  e  pela

reprodução social na terra no norte gaúcho”, Carini, analisando o período de 1970 a 2007, atém-se

ao “caso da reserva indígena de Serrinha”. Tratando sobre a “A crise da terra camponesa no Rio

Grande do Sul e a invasão das reservas indígenas”. Para o autor,

“o maior dilema do mundo camponês do norte do Rio Grande do Sul, a partir
da  virada  dos  anos  de  1950 para  os  de  1960 foi  à  continuidade  de  sua
reprodução social. Dois fatores tornam campesinato - nos moldes da tradição
herdada dos antigos núcleos de colonização européia - praticamente inviável.
A) Fim da colonização pelo Estado face o esgotamento das terras devolutas,
dificultou  acesso  a  terra  para  camponeses  empobrecidos  e  filhos.  B)
Penetração do capitalismo na agricultura alterou gradativamente a relação
camponês/terra  -  dependência  de  capital  e  tecnologias  -  necessidade  de
aumentar terras agriculturáveis - convencionou-se denominar este momento
de “crise da terra camponesa”. 
“[...] meio século antes da crise da terra do norte gaúcho, o dilema da falta de
terra já era uma realidade nos antigos núcleos de colonização européia no
nordeste  gaúcho.  O  esgotamento  das  terras  disponíveis  para  a
ocupação/colonização  no  nordeste  do  Rio  Grande  do  Sul,  região  de
assentamentos  de  colonos  imigrantes,  [...]  aliado  à  falta  de  uma  política
agrária  que contemplasse a  democratização do acesso a terra  pela  via  da
Reforma agrária e uma certa tendência histórica do colono de descendência
européia  pelas  terras  de  matas,  seguindo  o  raciocínio  de  Bernardes,
determinou o avanço da colonização em direção as últimas áreas florestadas
do Estado, situadas no norte-noroeste, entre o final do século XIX e início do
século  XX  (BERNARDES,  1997,  CARINI,  2005,  RUCKERT,  1997)”.
(CARINI, 2008, p.155).
“A imigração de colonos de origem européia para o norte gaúcho - `salto
para  o  planalto`  -  lançou  mão  do  ultimo  estoque  de  terras  devolutas  do
Estado,  terras  cobertas  de ricas  matas,  no  intercurso  de  dois  importantes
ecossistemas.  O  da  floresta  subtropical  e  o  da  mata  de  araucárias.  A
colonização  multiétnica  inicia-se  na  ultima  década  do  século  XIX,  com
ênfase na colonização privada e consolida-se a partir da segunda década do
século XX, então com ênfase maior na colonização pública (ZARTH, 1997.
TAGLIETTI, 2008). O processo de ocupação oficial da região induziu a uma
situação  conflituosa  desde  sua  origem  pelo  confronto  estabelecido  entre
colonos de origem européia, índios - a maior parte da nação caingangue - e
cablocos, pequenos posseiros (CARINI, 2007)”. (CARINI, 2008, p.155).  
“Portanto, a pressão por terra já se tornara uma realidade no norte-noroeste
do Rio Grande do Sul desde o começo do século XX. Uma das iniciativas do
Estado  Positivista,  objetivando  conciliar  o  projeto  desenvolvimentista,
centrado na colonização com descendentes europeus e focado na ótica da
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`ordem e progresso`, foi a demarcação de mais de uma dezena de reservas
indígenas,  objetivando  resguardar  ou  assegurar  um  espaço,  ainda  que
mínimo, para o indígena, ao mesmo tempo em que atendia o interesse, tanto
do  Estado,  quanto  dos  colonos.  Algumas  demarcações  resultaram  de
fragmentações  de antigos toldos indígenas,  criados em meados do século
XIX. Foi o caso da reserva indígena de Serrinha que pertenceu ao antigo
toldo de Nonoai”. 
“Nos primeiros anos da década de 1940, passada duas a três décadas desde o
início da colonização oficial do norte-noroeste, o estoque de terras devolutas
se esgota e os colonos se veem novamente diante da necessidade de migrar.
A falta de terras empurra então as primeiras famílias gaúchas em direção ao
oeste  catarinense  e  sudoeste  do  Paraná  (CARINI,  2008,  p.121).  Outras
famílias, mais pobres, permanecem na região, vivendo de forma precária na
condição  de  meeiros,  agregados  ou  arrendatários  e  algumas  acabam
alojando-se nas reservas indígenas da região, como estratégia de reprodução
cultural sob a conivência das forcas politicas locais e regionais”. 
“A  intrusão  de  territórios  indígenas  do  norte  do  Rio  Grande  do  Sul  -
demarcados no começo do século XX - por colonos pobres,  seguindo as
pegadas  de  madeireiros,  grileiros  e  fazendeiros,  tornara-se  ato  recorrente
desde meados da década de 1940, acentuando-se nos anos 1950 e 1960. Na
região de Nonoai, a reserva de Serrinha foi intensamente intrusada nos anos
de 1950 e finalmente retalhada e colonizada entre o final dos anos 1950 e
inicio dos de 1960, ate ser totalmente extinta em meados dos anos de 1960
(CARINI, 2005). O precedente aberto pela colonização oficial de Serrinha
incentivou  a  intrusão  de  outras  reservas  no  começo  dos  anos  de  1960,
especialmente a de Nonoai, esta reduzida pelo Estado Gaúcho a pouco mais
da metade, desde 1941 (Governo de Cordeiro de Farias, Interventor Federal
no RS), para constituir parque florestal”. 
“A estratégia do Estado Gaúcho de lotear terras indígenas, favorecendo o
assentamento de colonos e extrativistas em detrimento do interesse do índio,
e  perceptível  na  sua  decisão  de  criar  as  reservas  florestais.  Primeiro
denominava  as  terras  indígenas  como  de  utilidade  publica  para  fins  de
preservação florestal,  retirando-as  do  domínio  dos  índios,  valendo-se  das
regras  do  IBRA (Instituto  Brasileiro  de  Reforma  Agraria)  para  reforma
agraria,  através  de  módulos  rurais,  entregando  o  excedente  aos  colonos.
[...]”. 
“Uma estratégia semelhante à adotada pelo governo Farias,  em 1941,  foi
repetida pelo governo Brizola em 1962 na área remanescente de Serrinha.
[...] observa-se que houve a repetição da estratégia expropriadora levada a
efeito em 1941, ao considerar a relação terra/família indígena para mostrar
que  havia  “sobra  de  terras  para  os  índios”,  com  o  agravante  de  que  a
quantidade de terra então destinada a cada família indígena passou de 75 ha
para 20 ha, redução de mais de um terço, portanto. [...] a expropriação da
terra imposta aos índios deu-se a partir do argumento de que havia “muita
terra  para  poucos  índios”,  processo  este  que  foi  gradual,  acompanhando
ondas sucessivas de invasão e apossamento”.
[...] no caso especifico do sul do Brasil, dois eventos devem ser considerados
como emblemáticos no contexto das lutas sociais agrarias e da luta indígena
em particular. A revolta na reserva indígena de Rio das Cobras, no município
de Laranjeiras do Sul/PR e na reserva de Nonoai/RS, em janeiro e maio de
1978,  respectivamente.  Estas  revoltas  serviram  de  exemplo  para  outros
levantes, em outras reservas, ao longo dos anos de 1978 e 1979. Ademais,
serviram eficientemente  como exemplos a  serem usados por  indigenistas,
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antropólogos e ecologistas que, aliados a organismos internacionais, fizeram
forte  pressão  sobre  os  congressistas  constituintes  de  1988,  no sentido  de
garantir  direitos  as  populações  tradicionais.  Isso  realmente  acabou
acontecendo e as retomadas de antigas reservas desencadearam-se em todo o
Brasil desde meados da década de 1990. (CARINI, 2008, p.160).

Em  relação  ao  início  dos  anos  1980,  Batalla  aponta  “movilizaciones  y  formas  de

organización  indígenas  que  han  surgido”  (p.12)  contra  as  políticas  não  pluralistas  dos

Estados-nações latino-americanos. Para o autor as organizações políticas indígenas fomentam uma

identificação “[...]  pan-india,  opuesta  a Occidente,  que  se expresa a  través  de  la  indianidad.”

(BATALLA, 1992, p.49). Menciona um “eco solidário de los puntos de vista y pronunciamentos

indígenas presentados”, e a importância do reflexo disso em uma “teoria del control cultural en el

estudio de processos étnicos” e no “trabajo teórico-metodológico” com os povos indígenas (p.12).

Apresenta para o tratamento das questões indígenas as categorias “etnia, identidad e cultura”.

Segundo Batalla então este período de organização política indígena intra-étnica oposta ao

Ocidente,  o  início  dos  anos  1980,  é  um novo momento  na  existência  dos  povos  indígenas  na

América Latina. Para o autor estes processos políticos devem ser considerados

“[...] base para construir um modelo analítico dinâmico que nos permita
entender  las  particularidades  culturales  de  los  grupos  (los  âmbitos  e
contenidos concretos de sus elementos culturales) y su relación com otos
grupos y sus culturas (lãs relaciones interétnicas). […] las otras histórias”
[...] historia ?para qué? [...] tema da conciencia histórica de los grupos
indígenas (su profundidad, las particularidades de su conceptualización de
la  relación  espacio/tiempo).  […] despojo  que  sofreran dessa  conciência
ante  las  histórias  oficiales  y  las  historias  escritas  por  los  vencedores  y
estatiza la inportancia de la recuperación de esa conciência históica como
elemento en la  lucha por la  liberacíon [...]  história para os  índios  [...]
arsenal  de  experiências  de  luta  acumulada.  […]  estudos  dos  problemas
culturales na América Latina […] e “pluralismo cultural” [...] mosaico de
grupos étnicos [...] políticas culturales [...] gobiernos e setores sociales [...]
regionalización/autogestión  cultural  [...]  etnogénesis  de  los  grupos
afroamericanos [...]. Gamio/Alfono Caso y León Portilla hasta Balandier,
Cardoso de Oliveira, Ribeiro, Barth y Casimir y los documentos gerados
por  las  organizaciones  indígenas  [...]  alternativas  de  análisis.  […]
“festejos”  [...]  “descubrimiento”  [...]  voces  del  mundo  indígena  [...]
nuestras  histórias,  nuestras  diversidade  cultural  y  a  problemas
sociopoliticos internacionales de clara atualidade [...] transformaciones en
Europa  Central  [...]  países  africanos  [...]  reinvindicaciones  étnicas  [...]
fracaso de Estados nacionales [...] modelos supranacionales [...] caráter
plural de esas sociedades [...] políticas culturales oficiales [...] indigenismo
[...]  proyectos  de  “integración”  [...]  evangalización  [...]  categorías
centrales aplicables a otros grupos sociales [...] cultura [...] nación [...]
control  cultural  [...]  pruralismo  cultural.  Cono  Sur  [...]  perspectiva
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regional (BATALLA, 1992, p.13-17).

Quanto ao indigenismo estatal no Brasil no início do século XX, Mattos (2011) indica o que

parece não escapar como elemento para as percepções da construção do “problema do índio” , nas

mídias  de  massa,  políticas  e  de  demais  interesses  não-indígenas  contrário  aos  modos  de  vida

indígena nos dias de hoje:

“A retórica indigenista na história, com efeito, tem se mostrado capaz de
criar  aproximações  e  distanciamentos  conforme  a  imagem  do  índio se
configure,  relativamente  às  sociedades  nacionais,  tanto  como  elemento
necessário para “resgatar” um passado supostamente “original”, quanto para
construir distâncias entre o “índio real” - no bojo da originalidade nacional  -
e o “índio real” - para ser combatido ou absorvido. O “problema do índio”
surge,  assim,  sob  a  ideia  moderna  de  uma nação  étnica  e  culturalmente
homogênea.” (MATTOS, 2011).

.    

Esta questão do aprisionamento do índio no arquétipo imaginativo do “bom selvagem”, num

passado mítico, mostrou-se no cotidiano kaingang e o que estes passam enquanto percebidos pelos

“brancos” enquanto indígenas.

O movimento de mobilidade dos grupos da etnia que mantém-se ao longo dos contextos

históricos específicos,  alterando-se em inovações tradicionais, é parte do caráter tradicional dos

processos mais contemporâneos de retomada territorial da etnia, constituindo os  wãre no objetivo

de torná-los habitações de presença consolidada da etnia, ao longo da vivência no espaço e território

de  constituição  destes.  Estas  dinâmicas  sócio-espaciais  desde  o  início  da  frente  de  expansão

civilizatória apresentam-se como um forte entrave na consolidação das políticas colonialistas do

Estado por sobre os kaingang, uma vez que estes continuam se referenciando geopoliticamente por

suas  territorialidades  fluídas  ancestrais,  fazendo  com que  grupos  comunitários  continuem suas

sazonalidades fluídas. Esses processos geopolíticos e a manutenção destes acabam, pelo que se tem

percebido  pelo  tempo  historiográfico,  não  se  adequando  aos  planejamentos  geopolíticos

civilizatórios, que tem como configuração básica principal a sedentarização dos corpos em espaços

específicos.

A partir da experiência do choque entre o mundo capital-colonial e civilizado e o mundo das

comunidades tradicionais kaingang as quais os elementos aqui apresentados se referem, percebe-se

que o “colonialismo” vem se apresentando como uma prática permeada pela colonialidade do poder

dos  mecanismos  estruturados  nos  contextos  de  sistema-mundo. Suas  relações  com os  mundos

sócio-espaciais que adentram, baseadas no colonialismo geopolítico e mercantil, acabam por trazer
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a estes mundos elementos civilizatórios através de elementos de colonialidade. Os “negócios” e as

“políticas” entre comunidades e agentes coloniais sempre se dão nos termos da “conquista”, como

vimos  ao  longo  desta  parte  do  texto.  Os  estudos  seguem  cruzando  os  dados  de  campo  e  os

elementos das demais pesquisas. Como podemos perceber, para além das desejadas conquistas, os

kaingang  mantiveram-se  etnopoliticamente  centrados  e  guiando  por  seus  próprios  projetos  de

mundo:

“Los pueblos  indios continúan existiendo,  com sus  próprias
culturas distintas distorsionadas por casi cinco siglos de dominación
colonial,  pero  sin  haber  perdido  su  identidad  y  conservando  una
matriz cultural (civilizatoria) que no corresponde a la de Occidente.
La estirpe africana, roto sus vínculos com los pueblos originales, está
em  proceso  de  crear  nuevas  culturas,  que  serán  genéricamente
“negras”. Ciertas regiones dentro de algunos países han consolidado
un  sistema  cultural  particular  y  se  enfrentan  inevitablemente  al
centralismo  dominante.  Incluso  fuera  de  las  fronteras
latinoamericanas,  em  los  Estados  Unidos,  los  “latinos”
(especialmente  los  chicanos),  buscan  en  una  cultura  distintiva  el
fundamento  para  ubicarse  com  menos  desventajas  dentro  de  la
compleja  y  competitiva  sociedad  norteamericana.  El  pluralismo,
pues,  no  ha  cedido.  Por  lo  contrario,  em  la  circunstacia  actual,
cuando se “adelgaza” la presencia de los estados nacionales, cuando
las  decisiones  claves  se  tomam em el  marco  e  las  alianzas  e  los
intereses  transnacionales,  la  diversidad de grupos culturales como
que enfatiza su presencia, su voluntad (y viabiliad) de persistir y ser
tomada em cuenta  como una alternativa  real  em el  diseño de  los
nuevos proyectos nacionales que demandan nuestros países. Tal vez,
la única alternativa posible.” (BATALLA, 1992, p.20).
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Capítulo 4 - Vivências kaingang e o contexto da colonialidade do poder no Brasil e no Rio 
Grande do Sul em uma etnografia atual

Seu Hortêncio  Kanheró viveu, hoje com quatro taquaras, muito das lutas pelos territórios

kaingang.  Sempre  se  atualizando  sobre  as  lutas  que  seu  povo tem de  travar  com os  fog,  Seu

Constante nos traz sua perspectiva dos problemas contemporâneos da luta pela Terra kaingang:

“-  Olha,  ando conversando bastante.  Tenho trabalhado a  favor  daquela
terra no rio da Várzea. Quem trabalhava a favor daquela terra fui eu. Eu
tive quatro vez em Porto Alegre, duas vez em Brasília a favor da terra do rio
da Várzea. Nonoai, eu quero ir em Nonoai também, aquele é contado, 1911
foi declarado já, como aqui também pode ser né? Mas não aconteceu nada.
Eu não ia falar da liderança, mas a gente fala um pouco né? Um pouco a
liderança se perde um pouco. Porque os finados meus pais nunca entraram
na política que os governos estão fazendo. Eles diziam, naquele tempo o
índio não sabia falar nada de português brasileiro. Diz essa terra é meu,
pronto,  não dou pra ninguém. Que o senhor veio fazer aqui? Não,  não,
minha terra não dou pra ninguém. Mas hoje em dia tem muitos índio, tem
muita liderança que trabalha com a política, com esse votação, por isso que
tá custando sair essas terra. Se quisesse assim essas terra já tinha saído.
Por que o senhor acha? Por que aquele tempo, esses tempo atrás quando o
índio existiu, o índio é de menor idade né? Esse tempo atrás, e até agora é,
mas como tão entrando nessa política de votação, os índio tão ficando […]
um pouco né? E ganhando dinheiro também nesse negócio de votação. Ah
então os prefeitos diz “vamos tomar as terras deles”, não vamo entregar
essa terra tão fácil. Eles dizem assim, eu sei. O bobo da liderança pega o
dinheiro do votação, mas […] era pra ter saído já essa terra aqui. Aquele
mato lá é do índio também, aquele matão lá ó. A divisa sai por lá assim,
pega Barrinha Grande, tem fiscal aqui ó, tudo é do índio, e pega a Barra
aqui ó, a Barra Grande do Leonel, passa aqui pra cima um pouco do […]
que lá em cima de uma curva tem o marco que o finado Fabrício, finado
Fabrício da Silva parece.  Não sei  se é da Silva.  Acho que é da Silva,  o
finado Fabrício me mostrou o marco dessa terra aqui. Lá só vai procurando
sanga dos índio lá em cima. Tudo isso eu já compreendo né? Mas como tô
falando […] mas falo um pouco, mas eles estão errado um pouco né? Eles
não podiam fazer assim.
- É complicado né?
- É muito complicado. Esse tempo atrás […] entraram na política. Por que
o  índio  briga  também  por  causa  da  política?  Esses  dias  na  Guarita
brigaram também, foi por causa da política. Vieram tudo o pessoal, se não
me engano é setenta (70) família,  oitenta (80) família,  tão aí.  Agora tão
achando falta  das  terra,  porque não se  esquece da morada […] to com
vontade  de ir  pra  minha terra  lá,  era muito boa.  Porque a gente  gosta
daquela terra? Aquela terra lá tem bastante mato e bastante caça.
- Rio da Várzea?
- É, rio da Várzea. Bastante caça e peixe, no tempo que eu era pequeno
tinha uns dourado desse tamanho assim que vinha do fundo da água assim
ó.  Terminou aqueles  peixe.  Esses  tempo atrás  quando eu era pequeno o
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finado meus avô, meus pai comiam essas carne do mato assim né? Que foi,
por isso que o índio é durável né? O índio é durável. Comia esses pinhão,
fruta, mel, carne de tatu, paca, porco-do-mato...
- Nossa.
(risos) Pois é, tudo isso que a gente.
- Lá tem mato mesmo.
- É.
- Ano passado quando eu tava lá diz que sumiu um índio guarani lá. Voltou
só o cachorro sujo de sangue, eles tavam achando que um tigre tinha pego.
- Pegou ele?
- Eles acham que sim.
- Então foi.
- E o Lageado lá é bem dizer perto né? Lageado do Bugre.
- Lageado do Bugre é perto. Esse meu primo que foi matado lá, que estou
contando, foi ali no Bugre que foi matado. Meu finado Augusto Kanharó.
- Isso o senhor era pequeno?
- Eu era pequeno, eu tinha mais ou menos sete (7), oito (8) anos.
- Quantos anos o senhor está agora?
- Estou com oitenta e oito (88).
- Nossa, o senhor está com quase três taquara.
- Mais de três...
- Mais de três taquara.
- Quase quatro taquara.
- É, quase quatro taquara.
- É isso aí. (Seu Hortência Kanheró, T. I. Iraí, setembro de 2010).

“O índio é durável”. Seu Hortêncio e suas “quatro formações de taquara” - a taquara floresce

mais ou  menos a cada vinte, vinte e cinco anos - nos dá uma amostra da força kaingang, que como

apontam os interlocutores da etnia,  vem da Terra. Hoje os kaingang encontram-se tendo que se

deparar com a política dos  fog, como aponta seu Hortêncio. Para além da política dos  fog, para

Garfield nos seus estudos com os xavantes, não é só com a política dos brancos que os indígenas

hoje tem de se relacionar. Os kaingang fazem parte deste novo mundo constituído entre seu mundo

tradicional e o mundo dos brancos:

“Como  faziam  no  passado,  os  índios  continuam  a  caçar  para  obter  seu
sustento,  mas seus alvos são bem diversificados.  Os índios  agora cercam
burocratas, políticos, missionários e visitantes com pedidos de caminhões,
tratores, antenas parabólicas e doações em dinheiro. Seus padrões culturais e
seu  público também se  ampliaram.  As  canções xavante  são cantadas  nas
aldeias, mas também são vendidas em CDs nas lojas de discos brasileiras. As
tradições  orais  são  recontadas  pelos  mais  velhos  aos  jovens  na  língua
xavante e publicada em livros escritos por índios xavante em português.”
(GARFIELD, 2011, p.9).

Muito  do  que,  pelo  visto,  presenciou  Garfield  em  seus  estudos  junto  aos  xavantes  no
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Centro-oeste do Brasil, foi experienciado, similar, junto aos interlocutores kaingang e seus grupos

comunitários neste  estudo.  A colonialidade do poder  no Brasil  advém do contexto histórico de

tratamento  dos  povos  indígenas  enquanto  butim  de  guerra  (LIMA,  1995).  Para  Lima,  esta

colonialidade descende de mecanismos como a “tutela” sobre os indígenas (LIMA, 2011, p.203).

Mecanismos como os dispositivos civilizatórios, as estratégias de civilização dos povos indígenas

foram prerrogativas de Estado que partem de instituições legais como a da tutela:

“[...] chamada  proteção fraternal, e da  tutela, isto é, da manutenção como
dispositivo supostamente positivo do instituto jurídico da incapacidade civil
relativa dos índios estabelecida pelo artigo 6º do Código Civil Brasileiro, em
vigência desde janeiro de 1917. Pela Lei nº 5484/1928, primeira a regular a
situação jurídica dos nativos sob regime republicano, a tutela seria do Estado
nacional brasileiro sobre os povos indígenas, […]. Essa lei institui o  índio
enquanto status jurídico, sem porém definí-lo, tarefa deixada ao cotidiano da
administração.” (LIMA, 2011, p.203). 

A partir  de Lima,  podemos  apreender  que  estes  modelos  ancoraram os  modos  políticos

estatais que hoje são perceptíveis nas políticas indigenistas de Estado e que são aqui identificados

como parte do aspecto contemporâneo estrutural da colonialidade do poder. Os elementos trazidos

por Lima são parte desta colonialidade do poder:

“O modo como o  status de índio foi pensado, sob o enquadre do
evolucionismo presente  em todos  os  matizes  da  imaginação  política  dos
finais  do  século  XIX/inícios  do  XX,  pode  ser  lido  como  especificidade
histórica da relação entre organização administrativa, povo conquistador e
butim.  Tal  status foi  de  fato  e  de  direito  instrumento  no  processo  de
integração  das  populações  indígenas  a  uma  comunidade  política
representada como nacional: a atribuição de indianidade seria a via de acesso
e forma intermediária do cumprimento de um projeto de extinção dos povos
nativos  enquanto  entidades  discretas,  dotadas  de  uma  historicidade
diferencial e de autodeterminação política. No projeto daquele momento, o
que se pretendia era transformar os indígenas em trabalhadores rurais e não
matá-los: tratava-se de um doce etnocídio e não de um cruento genocídio,
como de fato era comum no Brasil daquele momento. Até hoje massacres de
indígenas não são realidades banidas da realidade brasileira.

Por outro lado, o fato de que esta legislação deixava ao exercício
cotidiano das realções de poder, através da administraão tutelar, a função de
definir quem era (seria) e quem não era (seria)  índio, abria espaços para as
intermináveis redes de clientelas que articulariam, e até hoje articulam, o
quadro  nacional  da  administração  “indigenista”.  Nelas  os  próprios  povos
nativos têm hoje papel primordial, ocupando ao menos 1/3 dos efetivos da
Fundação Nacional do Índio. O clientelismo de Estado é fenômeno ainda
muito denunciado e pouco conhecido.” (LIMA, 2011, p.209-210).
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Podemos perceber a partir destes elementos e dos outros apresentados até aqui que, de certa

forma, os povos originários terem seus direitos constitucionais balizados por sua atestada, ou não,

indianidade perante os “brancos” constitui-se já como um dos principais elementos da colonialidade

do poder contemporaneizada em relação aos povos originários. A tradicionalidade exigida é marca

notória desta colonialidade ainda nos dias de hoje. 

Para  além  destas  prerrogativas  etnocêntricas  dos  fog, os  direitos  civis  diferenciados

destinados aos povos indígenas o são por sua relação com o butim de seu território e direitos destes

povos sobre este, não apenas por suas diferenciações em relação aos modos de vida dos “brancos”,

mas devido sua condição de originário, autóctone. A colonialidade do poder está latente, ainda exige

e obriga clivagens e distinções por assimetria. Por isso os indígenas, como me afirmam os kaingang,

“não podem parar de se movimentar”. Para mim, esta frase reflete sua relação com a movimentação

política por seus direitos civis, mas principalmente relfete sua versão cosmológica, relativa a já

referida  “ambulância”,  a  mobilidade  praticada  pelos  grupos  cosmopolíticos  da  etnia  e  me

apresentada por Jaime Alves no Morro Santana. 

Inicia-se este capítulo também com elementos relativos a etnografia. No dia 22 de maio de

2013, encontrava-me, junto a alguns indígenas e outros não-indígenas interessados nas questões

indígenas,  em  um  evento,  normalmente  anual,  promovido  a  certo  tempo  pelo  Museu  de

Antropologia do Estado (MARS). O evento denominado “Seminárrio Povos Indígenas e o Estado”

tratava-se principalmente quanto as políticas públicas indigenistas. 

Neste evento, Jaime Alves, protagonista político kaingang na região da grande Porto Alegre,

a longa data,  exclama: “Eu não vou parar!”. Jaime volta a falar: “não adianta fazer conferência e

não levar ao governo federal... As diretrizes na política estão boa mas na verdade não funciona...”. A

atualidade da colonialidade do poder na política indígena no Brasil, até hoje, como exclama Jaime,

faz os índios não poderem parar de “se movimentar”. Batalla fala em uma “lucha e liberación de

los pueblos indios” (BATALLA, 1992). Se os índios ainda são índios, e ainda lutam, uma destas

lutas, é contra a colonialidade do poder.

Neste  seminário  tenho  a  honra  de  presenciar  um  senhor  muito  velho,  experienciado

protagonista político, pelo visto, entre sua etnia. É Vexa, da etnia xokleng, 94 anos. Os xokleng são

uma etnia indígena que também vivem no Sul do Brasil, mas em terras dos atuais Estados de Santa

Catarina e Paraná. Vexá então também aproveita a cena polítca entre indígenas e brancos para falar:

“Não  quero  tomar  tempo,  poderia  ir  até  as  seis  horas.  Vou  em
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reunião  desde  1948.  Já  morei  no  Ligeiro,  Cacique  Doble  [...]  em vários
postos  [menciona  terras  indígenas  no  Rio  Grande  do  Sul,  terras
majoritariamente  kaingang]  [...]  fico  triste  quando  começo  a  falar  do
sofrimento de vários índios em busca de seus direitos [...] eu também quero
entrar nessa palavra da saúde [...] mas também quero falar dos índios que
estão lutando pelas terras que perderam... [...] vieram tocando, matando os
índio desde o Rio de Janeiro até de lá para cá... [...] o tempo para mim falar é
curto [...] mãe do corpo, os ovário... [...] Dalva, da FUNASA [menciona uma
branca agente estatal, que não se encontra a cena, vai dar um relato], pulava,
dizendo “aqui não morre mais índio”, “a senhora pára com seus pulos porque
a senhora vai cair no buraco...”, “o que tu quer dizer com isso?” [explica que
ela lhe pergunta isso],  “o recurso não vai  sair do seu bolso, se o recurso
saisse de seu bolso e você morasse na aldeia... [...]”. É por isso que eu digo
que meu tempo é curto... comecei a brigar com governo por causa de terra,
por  causa  de  barragem,  o  chefe  da  barragem  mora  no  Rio  de  Janeiro...
Porque?  Porque  vocês  querem  terra?  E  no  fim,  acabando,  eles  fizeram
igual... eu quero falar para você, eu me chamo Vexaua Unhactéiu [esta grafia
com  certeza  não  está  correta],  vocês  querem  escrever  meu  nome,  pode
escrever...”. (Vexá, liderança xokleng, Centro de Porto Alegre, 2013) (Textos
entre [] de minhas autorias).

Quanto  aos  problemas  fundiários  dos  guarani  e  kaiowa  no  Mato  Grosso  do  Sul

contemporaneamente, Mota aponta:

“[...]  uma abordagem a  partir  de  uma perspectiva  contra-hegêmonica,  na
perspectiva de que a mesma busca trazer para o debate as contradiçoes da
constituição do sistema-mundo moderno-colonial. […] o mundo […] movido
e envolvido pelos ideários eurocêntricos a partir  da descoberta de “novos
mundos”. […] o sistema-mundo moderno-colonial é um momento inaugural
das histórias-trajetórias das gentes do mundo após 1492, momento em que a
Europa se coloca como centro do mundo, criando sua periferia colonial, […]
com o “descobrimento” da América. Este momento, de forma geral, é a data
do início do processo de globalização, fazendo-se por “uma história e uma
geografia verdadeiramente mundiais, cada vez mais se impondo às histórias
regionais, ou, pelo menos, as condicionando” (Porto-Gonçalves 2006b, 24).”
(MOTA, 2012, p.272).

Apresenta-se neste capítulo alguns elementos da atual conjuntura da colonialidade do poder

contemporânea  sobre  os  kaingang.  Visualiza-se  inicialmente  como  panorama  conjuntural  e

contextual algumas problemáticas diretamente relacionadas a outras regiões do país ou outros povos

indígenas, mas que incidem como problemáticas gerais aos povos indígenas na conjuntura política

oferecida  a  estes  pelo  contexto  contemporâneo.  Assim,  estas  questões  foram trazidas  aqui  por

relacionarem-se  também  a  problemas  sofridos  pelos  kaingang.  Junto  a  estas  estão  também

elementos  ocorridos  particularmente  com  os  kaingang,  mas  que  também  estão  colocados  na

263



percepção do panorama conjuntural.  

O primeiro destes elementos trazidos aqui, uma das questões mais tensas atualmente nas

agências  na FUNAI,  além da  divulgada “paralisação”  dos  processos  de demarcação das  Terras

Indígenas, vem se tratando da questão no próprio órgão de se estar recorrendo a possibilidades de

formalização de áreas de ocupação tradicional indígenas que não sejam terras “demarcadas”, o atual

dispositivo constitucional alvo de ataques de ruralistas e não-simpatizantes com o direito indígena

em geral.  Este elemento,  a sugestão por agentes de Estado aos indígenas para abrirem mão do

direito constitucional, está sendo denominado nas redes dialógicas do movimento e das políticas

indigenistas como oferta de “reservas”, ao contrário de “Terras Indígenas”. Foi oferecidas, durante o

período  de  estudos  de  campo,  a  algumas  das  comunidades  envolvidas  nos  processos  de

fundamentação para ou de demarcação em processo atualmente, se as comunidades optavam por ter

uma “reserva” indígena ao contrário de uma área “demarcada” indígena.

Este  é  o  caso  do  longo  processo  de  reivindicação  de  demarcação  de  terra  indígena  na

localidade denominada pelos kaingang de Borboleta, na região do Rio Jacuí/RS. Um processo de

execução  de  um laudo  sobre  a  área  havia  sido  executado  (SOUZA,  1997),  mas  recentemente

(2012-2013) grupos cosmopolíticos desta comunidade tiveram de escolher, a partir de propostas

partidas da FUNAI, entre aceitar uma “reserva” indígena, o local denominado Campos Borges, após

um novo laudo de identificação e demarcação de terra indicou “falta de evidências” para atestar a

tradicionalidade da territorialidade e ocupação indígena da área, que foi usado como contestação do

laudo anterior. 

O processo de demarcação de terras é burocrático, das mais baixas as mais altas instâncias,

até chegar ao gabinete do poder executivo em exercício, a sua última etapa de efetivação. Há muitos

processos  de  demarcação  atualmente  em  andamento,  em  diferentes  estágios  burocráticos,  de

diferentes etnias indígenas, por todo o país. As demarcações são o que asseguram a partir, e perante

o Estado e a “sociedade civil”, o direito as terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam.

Mas a grande parte das terras indígenas por todo o país estão ainda em processo de litígio por

intrusão de ocupações não-indígenas, atraso na demarcação, problemas no processo de ampliação,

sem contar a grande maioria dos grupos que não possuem ainda nem o processo de demarcação

iniciado em relação as áreas territoriais que ocupam.

As terras indígenas ainda necessitarem hoje em dia serem demarcadas pelo Estado, pelo

Ministério  da  Justiça,  onde  se  encontra  institucionalmente  a  FUNAI,  já  pode  ser  um  agrave

burocrático do Estado no descaso com os indígenas. A partir de Baines, bastava o cumprimento aos
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critérios constitucionais, para todos na União saberem - e agirem a partir disso - que aos indígenas é

assegurado o direito de ocupação de suas terras tradicionais:

“Conforme a constituição Federal do Brasil de 1988, a questão das terras
indígenas  toma  precedência  nos  problemas  fundiários  no  Brasil,
considerando  que,  em  seu  artigo  231,  garante  aos  índios  “os  direitos
originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam”.  Direitos  que
independem  da  existência  ou  não  da  demarcação  ou  de  qualquer
reconhecimento formal das suas terras por parte do Estado. Os direitos dos
índios são originários, decorrentes da sua conexão sócio-cultural com povos
pré-colombianos.” (BAINES, 2012, p.38).

Dessa  forma  as  coordenações  de  demarcações  de  terras  indígenas  da  FUNAI  estariam

propondo aos indígenas que abdicassem da questão da demarcação de terras tradicionais, muito

importante em suas reivindicações de direito, e aceitassem assentar-se em uma terra conseguida

pela FUNAI de outras formas que não por demarcação.  Essa terra  seria  transformada em uma

“reserva”. A questão e sua circulação pelos meios midiáticos nas redes indígenas e indigenistas é

recente. Mas este dado pode inserir-se numa análise dos processos rituais auais de encenação das

tecnologias  de poder  de Estado,  conforme menciona Lima em relação aos  dispositivos  estatais

projetados e manejados através do Estado para os povos indígenas (2011). Os indígenas, em seus

diálogos,  perguntam muitas  vezes  minha opinião como alguém que acompanha alguns  de seus

processos. Até o momento, parece difícil termos opinião formada sobre o assunto, de grandiosa

complexidade.

Estes elementos nos levam aos litígios de terra entre indígena e não-indígenas ocupantes dos

territórios reivindicados, fator para as tentativas de agentes de Estado em tentar procurar outras

formas  de  assentamento  indígena.  Muitos  grupos  cosmopolíticos  kaingang  viveram  por  muito

tempo no século XX na referida por Jaime Alves “ambulância”, por territórios que foram sofrendo o

processo  de  ocupação  não-indígena  da  região  na  frente  de  expansão  da  colonização  e

posteriormente  na  expansão  agrícola.  Estas  parentelas  extensas,  por  conta  do  processo

constitucional  de  1988,  passaram  a  constituir  os  processos  de  reivindicação  de  suas  terras

ancestrais,  e  muitos  dos  acampamentos  fora  de  terras  demarcadas,  e  os  litígios  por  conta  da

distribuição da ocupação kaingang por seu território, advém desse elemento.

Por que então a demarcação da terra indígena é tão importante para os kaingang? Porque as

terras kaingang ou as áreas de demarcação esperadas por eles dentro destas terras estão atualmente

em “posse” em sua maioria de colonos com pequenas propriedades familiares, e proprietários de
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terras maiores que uma clássica “colônia”, ou seja, cerca de 24 hectares. Por conta do litígio na

ocupação da terra entre indígenas e ocupantes não-indígenas, é procedimento efetivar o processo de

identificação e demarcação das terras indígenas. 

Mas para se obter uma “reserva”,  deve-se,  atualmente,  segundo agentes da FUNAI, não

alegar a “tradicionalidade das terras ocupadas” no “relatório circunstanciado”, que é executado pela

equipe técnica do “grupo de trabalho”, instaurado para a efetivação da parte técnica de campo e

relatorial informacional laudal deste. Esta tradicionalidade da ocupação da terra é uma prerrogativa

dos atuais “critérios” da FUNAI para efetivação da demarcação das terras indígenas.

As terras indígenas são de caráter não transferíveis enquanto imóveis, não vendáveis. Não

“são” dos indígenas, como são as terras consideradas “particulares”, as “propriedades privadas” dos

“brancos”, consideradas assim através de seus regimes formais territoriais. As terras indígenas são

onde “estão” os indígenas, de uso, ou “usofruto” dos indígenas habitantes, mas fazem parte dos

territórios da união, diga-se assim. Isso faz com que uma terra indígena, para ser efetivamente usada

pelo seu grupo indígena, se houver a presença de moradores não-indígenas, deve ser efetivada uma

“desintrusão da área”. Se estes últimos pagaram pelas terras, eles não possuem, segundo as leis de

direito jurídico dos “brancos”, direito a indenização da terra por desocupar a área para a ceder numa

retomada indígena de território. Nesse caso, caberia aos ocupantes não-indígenas em um processo

de  “desintrusão  da  área”,  apenas  a  indenização  por  suas  “benfeitorias”  na  área,  ou  seja,  as

construções, pomares, instalações como granjas e outros tipos de empreendimentos indenizáveis

presentes no local, como a colheita ns áreas de plantio no momento da “desintrusão”.

As questões de litígio fundiário entre kaingang e colonos  fog ocorrem principalmente por

conta desta não indenização pela terra da parte do Estado para com os colonos. Algumas áreas de

demarcação da etnia seguem relativamente há muito tempo intrusadas, e ainda a grande maioria

destas  com  incentivo  e  iniciativa  do  Estado  na  continuidade  no  processo  de  colonização

não-indígena. Em muitas destas áreas de intrusão, é muitas vezes de consentimento dos colonos a

desintrusão necessária para ocorrer a efetivação do uso da área tradicional pelos indígenas, e os

colonos muitas vezes também reconhecem os problemas de um passado, buscando muitas vezes

compreender  pelo visto a situação indígena,  mas não admitem deixarem também suas “terras”,

muito menos sem uma devida indenização. 

As  “reservas”  segundo  informam agentes  da  FUNAI  nas  reuniões  e  diálogos  sobre  os

processos  atuais  de  demarcação,  seriam  “aquisições”,  compras  de  áreas  pela  Fundação,  não

necessariamente,  demarcações.  A  conversa  sobre  este  assunto  está  no  ar  ultimamente,  nos
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corredores das instituições, nos diálogos com lideranças que tratam dos problemas fundiários da

etnia e nas reuniões com agentes do órgão indigenista. As “reservas” estão agitando o movimento

indígena.

Estes elementos vão criando estratégias institucionais de validar os direitos indígenas ou de

encenar suas busca e tentativas frustadas e morosas de efetivações? Podemos estar diante de uma

máquina  estatal  retroalimentada  pela  colonialidade  do  poder  (QUIJANO,  2000)  que  garante  a

unilateralidade dos  processos  ainda até  em seus  níveis  de entendimentos,  estando estes sempre

cabíveis de discussões, reordenações, replanejamentos? A chave teórica da encenação a partir dos

dispositivos de Estado (LIMA, 2011) pode ser uma das questões a se refletir?

Entre  os  grupos  kaingang  relacionados  a  área  da  Borboleta  há  atualmente  divisões  em

relação a opinião quanto a tomada de posição em relação a “abrir mão do processo de demarcação”

e ou “aceitar” a alternativa de “compra” de uma área. Estas áreas que seriam “compradas” possuem

particularidades  em  relação  as  tradicionais  demarcações  de  Terras  Indígenas:  podem  ser

severamente menor em tamanho de área que a possível demarcação esperada pela comunidade; se

for efetivada, não será necessariamente nas terras consideradas e apontadas como tradicionais pelas

comunidades; serão possuídoras, perante o caráter instrumental atribuido até então a “demarcação

de terra” - atribuído nos órgãos estatais envolvidos e pelos agentes indígenas e não-indígenas -  de

uma certa, não ainda pelo menos inteligível até o primeiro momento, “validade” na garantia do

“usufruto”  dos  indígenas  como  uma  terra  demarcada,  definida  e  garantida  pelo  Estado

marcadamente,  e  isso,  visto  em  campo,  oferece  uma  insegurança  territorial  as  comunidades

kaingang em relação a contestação de direito de ocupação de suas terras ancestrais feitas pelos fog

ocupantes de suas terras.

Pode-se disso tudo depreender  minimamente uma reflexão que vai  no encontro  de uma

perspectiva  similar  a  análise  de  Mota,  que  enfatiza  que  uma  “reserva”  também  surge  em

consequência  do  “processo  da  desterritorialização”  dos  indígenas  (2012,  p.278).  As  autais

estratégias do governo, enfim, podem vir a expressar, como nos primeiros tempos da colonização

fog das  terras  kaingang,  um processo maior  de desterritorialização a  partir  da alegação da não

tradicionalidade da ocupação de terras, de fato, de ocupação ancestral e por isso, por tratar-se de

área efetivamente de ocupação ancestral, de uso tradicional.

Outro elemento a ser visto dentro dos dispositivos estatais acionados relativo a colonialidade

do poder da parte dos agentes políticos “brancos” é as alterações da Constituição Federal em vigor

desde 1988. As denominadas “emendas” constitucionais são manipuladas na Câmara de deputados,
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que tentam passar as questões das demarcações de terras indígenas, da ordem Constitucional atual

do  poder  executivo,  para  seu  poder.  Com  isso,  eleições  dos  deputados  poderiam  impedir

demarcações de terras indígenas. Nestes processos há muito interesse da “bancada ruralista” do

Congresso Nacional, ou sejam, aqueles deputados que em associação constituem a força política

dentro da política nacional representativa dos interesses da expansão do agronegócio. 

Grandes  mobilizações  nos  últimos  anos  vem  sendo  feitas  por  organizações  políticas

indígenas de todo país e aliados a estes contra estas medidas constitucionais de um já clásssico na

política nacional anti-indigenismo. Termos como “PEC-215” ficaram conhecidos entre indígenas,

simpatizantes a sua causa, aliados e muitos outros agentes envolvidos nas questões sociais do país,

por tratarem-se de como denomina-se um destes dispositivos constitucionais anti-indígenas. 

Durante a eclosão das marchas e manifestações pelas ruas das cidades principais do Brasil

no meio do ano de 2013, as “PEC´s” já haviam se tornado uma bandeira de luta contra atitudes

políticas de Estado de bancadas cartelísticas como a ruralista, como também uma outra “PEC”, que

iria tornar “clinicalizável”, ou algo assim, a homossexualidade no país, e assim passível então de

procedimentos “contra a homossexualidade”, que seria “clinicada”, atestada socialmente enquanto

uma doença, e possível de ser “tratada” na rede de saúde. Estes eram os comentários que ouvíamos

naqueles dias sobre esta “PEC”. Ficou famosa e se aliou a outras questões surgentes nos gritos das

pessoas se manifestando as ruas a retaliação pública desta proposta entre estas “PEC´s”, que ficou

conhecida como “cura gay”. A “bancada evangélica”, dessa vez, atacando outras territorialidades.

Por sinal, vira e mexe a “bancada ruralista” e a “bancada evangélica” se unem no Congresso. Outra

medida política contra os direitos indígenas a citar no período em questão é uma “PLP”, outros

tipos de “projetos de lei”, que foi comentada e combatida pelo movimento indígena e seus aliados

no mês de julho de 2013. O que temos a depreender desses elementos é o caráter de eterna luta que

os  indígenas,  e  mesmo as  outras  manifestações  de  diferenças  para  além da  apreendida  norma,

precisam traçar para romper esta colonialidade do poder no Brasil. 

Houve  também nestes  anos  do  período  do  estudo  muito  conflito  político  por  conta  da

questão da liberação de mineração em terras indígenas; estes conflitos foram mais marcantes no

norte do país. Junto a estas questões, a também recente e trágica para os povos indígenas, em geral

no Brasil, problemática da questão da implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte, em pleno

Parque  Indígena  do  Xingu,  atesta  a  gravidade  do  problema  da  contemporânea  exploração

capitalista-colonial  em  terras  indígenas,  perpetrada  pelo  Estado  e  por  empresas  particulares

nacionais e multinacionais.
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Uma questão emergente de estudos dos últimos anos no norte do Estado do Rio Grande do

Sul e que entrecruzou-se com a questão das territorialidades e da destruição colonial do mundo

kaingang é o trabalho kaingang em indústrias frigoríficas de produtos alimentares cárneos. Esta

questão veio à tona principalmente a partir do diálogo com pesquisadores da Universidade Federal

da  Fronteira  Sul/UFFS,  colegas  de pesqusia  que vem se deparando com essa problemática em

campo com os kaingang.

A princípio denúncias de exploração do trabalho indígena e de não efetivação de muitos

direitos indígenas, justamente aproveitando-se da situação de “serem índios” foram feitas junto a

sindicatos  de  categorias  de  trabalhadores  da  região  nestes  frigoríficos.  Estas  denúncias  foram

partilhadas  com  os  pesquisadores  da  referida  Universidade,  e  uma  pesquisa  começou  a  ser

delineada. A prática da exploração da força de trabalho foi, segundo Quijano, a primeira prática

mais forte de genocídio na América colonial:

“O vasto genocídio dos índios nas primeiras décadas da colonização não foi
causado principalmente pela violência da conquista, nem pelas enfermidades
que os conquistadores trouxeram em seu corpo, mas porque tais índios foram
usados  como mão  de  obra  descartável,  forçados  a  trabalhar  até  morrer.”
(QUIJANO, 2005, p.05)

A colonialidade do poder do sistema econômico, a exploração da mão de obra indígena,

nada  mais  antigo  e  atualizável  pelos  dispositivos  de  colonialidade  do  poder  de  agências

pretensamente dominadoras hegemônicas. O problema da relação entre a inserção dos indígenas nas

redes de trabalhos braçais dos brancos, a exploração da “mão-de-obra” indígena no capitalismo dos

fog tem seu início nas bases de uma relação que a princípio priorizava inclusive a escravidão do

indígena.  “A  coroa  portuguesa  visava  a  converter  os  índios  em  leais  vassalos  cristãos  e

trabalhadores fixos […]” (GARFIELD, 2011, p.4):

“A legislação colonial, inspiradas nas campanhas jesuítas, proibiu, em 1655,
a escravização indígena, reconheceu em 1680, os direitos dos índios à terra
(como  “primários  e  naturais  senhores”)  e  regulamentou  a  contratação  e
remuneração do trabalho indígena. No entanto, a oposição dos colonos, os
ataques indígenas e a divisão interna da monarquia portuguesa minaram os
esforços para humanizar  o tratamento dado aos índios. Os colonizadores,
dependentes do trabalho forçado dos nativos  para  sua subsistência,  assim
como para a defesa contra grupos indígenas hostis, revoltaram-se contra os
jesuítas  que  aplicavam  a  legislação  protecionista.  Acuada,  a  Coroa
portuguesa reintroduziu às pressas a legalização da escravidão dos índios sob
o  pretexto  de  “resgatar”  prisioneiros  indígenas  condenados  à  morte  em
guerras  tribais,  ou  “guerras  justas”,  em  que  houvesse  uma  ameaça
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“indiscutível” ao domínio português. Na verdade, expedições escravagistas
continuaram  de  modo  indiscriminado  (Hemming,  1991,  p.176-9;
MacLachlan, 1973, p.199-230).” (GARFIELD, 2011, p.4-5).   

Apesar de sempre mais explorada, a “mão de obra” do indígena para os trabalhos exigidos

pelos brancos sempre foi considerada inferior que a “mão de obra” dos “brancos”. Temos também

informações mais recentes a partir de Oliveira Filho sobre a questão entre os ticuna no século XX:

“Já  de  início  surgem  claros  sinais  de  divergência  quanto  aos  costumes
regionais  de  relacionamento  com  os  índios  e  de  utilização  abusiva  do
trabalho indígena. No primeiro documento, procedente do Posto Indígena
Ticuna (PIT),  datado de 18/10/1942,  o  inspetor  Correa  counica  aos  seus
superiores a demissão de dois funcionários devido ao tratamento abusivo e
distorcido  dado  aos  ticuna.  Ao  exemplificar  a  conduta  que  justificaria  a
demissão,  são mencionadas práticas absolutamente costumeiras na reigão,
como a de não se pagar pelo trabalho indígena (visto antes como obrigação)
e  a  de  impor  aos  índios  preços  desfavoráveis  nas  trocas  comerciais.”
(OLIVEIRA FILHO, 1999, p.29).

Também em Quijano:

“E o menor salário das raças inferiores pelo mesmo trabalho dos brancos,
nos atuais  centros capitalistas,  não poderia  ser,  tampouco,  explicado sem
recorrer-se à classificação social racista da população do mundo. Em outras
palavras,  separadamente  da  colonialidade  do  poder  capitalista  mundial.”
(QUIJANO, 2005, p.05).

Tive  a  oportunidade  de  conversar  com  um  senhor  que  morou  um  breve  tempo  na

Comunidade  Kaingang  Lajeado  do  Bugre.  Encontrava-me  em  dias  de  estada  de  campo  pela

comunidade, em junho de 2013, e assim pude trocar algumas idéias com este senhor que, além de

confeccionar um belo artesanato e se sustentar junto à família com a técnica que mostrou dominar

com muito afinco, havia trabalhado nos frigoríficos dos fog da região.

Explicou este que os frigoríficos de carne dos  fog representam para este “trabalho duro”,

pois tem trabalhos “muito duros” lá, que deram para ele “um dos piores trabalhos lá”. Informou que

não é uma boa experiência, que as pessoas em alguns serviços devem ter que ficar em lugares muito

frios. Um ônibus os pegava pela manhã e os trazia a noite. Não gostou deste tipo de “serviço”. Para

este  senhor,  este  trabalho  diferenciava-se  e  muito  das  outras  formas  tradicioanis  de  sustento
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kaingang, como a confecção de cestarias e artesanatos em geral.

Alguns dos jovens da Comunidade Kaingang  Sẽgu, na localidade de Sarandi/Novo Xingu

(RS), também vez ou outra, “pegam lida” nas empresas de produtos cárneos embutidos processados,

nos frigoríficos, nas indústrias de suinocultura da região, empreendimentos dos  fog. Estes jovens

viajam trechos relativamente longe de ônibus para ir trabalhar junto a muitos fog e outros kaingang

nestas empresas. O que estes mais estranham, além  da “dureza” e “fardo” desses trabalhos, é o fato

de que estes ficam muito tempo longe de suas famílias, uma vez que não é comum aos kaingang

essa prática fog de trabalhar longe da família e retornar para casa num fim de dia, quando possível.

Muitas vezes esses serviços que pegam nos “empreendimento dos fog” são longe de suas habitações

e estes ficam em pensões, casa alugadas, nos locais que trabalham, e voltam fim de semana para

suas famílias.

Os kaingang fazem muitos outros trabalhos, como os trabalhos sazonais, como a colheita da

maça na região das Vacarias dos Pinhais,  ancestral  território kaingang, onde hoje encontra-se o

município de Vacaria, ou a já referida colheita da uva na região da Serra, no entorno do município

de Caxias do Sul, ancestral territorialidade kaingang. Estes ainda hoje, fazem muita força física em

prol do mundo dos “brancos” por sobre seus próprios territórios ancestrais. Indígenas em empregos

temporários,  ao  modelo  “bóia-fria”,  trabalho  informal,  regimes  de  servidão,  empregados  na

destruição do próprio mundo indígena, são elementos que fazem parte do cotidiano indígena atual.

Na colonialidade do capital-colonialismo “moderno” (contemporâneo), o “mundo branco” é

o  que  se  pensa  “moderno”,  não  escraviza  sem  antes  “empregar”.  Apesar  da  constituição  da

“modernidade” (LATOUR, 1994), percebe-se como se constitui o trabalho escravo indígena nos

elementos atuais,  mas no tom do passado colonial,  quando os indígenas eram encarregados das

tarefas  mais  árduas  na  formação  do  mundo  colonial  que  se  solidificava-se  sobre  seu  mundo.

Thomas (1981), em seus estudos históricos, traz dados quanto ao trabalho escravo dos indígenas e a

reação dos índios ao trabalho escravo, já nos primeiros tempos da colonização portuguesa da costa

do Brasil (1981, p.46).

Um dado relevante a estes aspectos levantados da colonialidade do poder e das vivências

kaingang  atuais  é  o  favorecimento  formal  direto  da  agricultura  convencional  euroreferente,

civilizada,  ocidental,  pós  “revolução  verde”  (modelo  de  monocultura)  que  ocorre  a  partir  dos

mecanismos  de  Estado de  apoio  a  uma questão  “agrária  indígena”,  quando há  este.  Efetiva-se

compra  de  sementes,  tratores  e  outros  implementos  nas  T.I..  Esta  questão  foi  percebida   em

episódios como a postura do político “branco” no referido Fórum Estadual dos Povos Indígenas, ao
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oferecer o programa de benefício de famílias agricultoras não-indígenas, “RS Camponês”, discurso

de  agente  de  governo  estadual.  Puderam  ser  vistas  nos  estudos  de  campo,  em áreas  onde  os

kaingang  recebiam  incentivos  a  agricultura  tradicional  aos  moldes  dos  fog  que  praticam  a

agricultura  convencional  de  monocultura,  mecanizada  e  utilizadora  de  insumos  químicos,

agrotóxicos, ou mesmo transgênios.

Na  colonialidade  contemporânea,  outra  questão  a  se  colocar  é  a  das  “reintegrações  de

posses” de acampamentos indígenas de estradas e outros. Os meandros das ações na justiça, os

caminhos  que  os  índios  não  deveriam percorrer  por  dentro  da  “justiça  dos  brancos”  e  sempre

acabam  percorrendo,  o  uso  da  violência  coercitiva  de  justiça  de  Estado,  e  os  processos  de

criminalização  da  ocupação  presencial  indígena,  criminalização  dos  acampamentos  e  da  vida

coletiva indígena fora de terras demarcadas.

A  colonialidade  do  poder  em  forma  de  máquina  política  por  agentes  envolvidos  em

agroestratégias (ALMEIDA, 2010), em sistemas de ações de defesa do agronegócio e ataque as

questões indígenas, foi outro elemento percebido no período de campo. Agentes de mídia de massa,

e políticos, inflamam as animosidades surgidas nos litígios fundiários, opondo propietários de terra

e indígenas. Pode-se citar exemplos como o de Denis Rosenfield, inflamado atacante dos indígenas

nas mídias regionais (Anexo 06), e Ana Amélia Lemos, âncora de telejornal, este, comprometido

com a perpetuação do horizonte imaginativo da “ordem”, do “progresso” e do “desenvolvimento”.

Faz alguns anos, Ana Amélia Lemos virou uma política “branca” pelo PP, comprometida com a

expansão do agronegócio. Outros destes políticos envolvidos com as agroestratégias é Ivar Pavan,

um  político,  “branco”,  do  PT,  que  também  incita  principalmente  os  pequenos  proprietários

(colonos)  a  voltarem-se contra  os  indígenas.  Ambos,  jornalistas  e  políticos,  assim como outros

agentes não-indígenas, exploram o problema fundiário de colonos e indígenas para transformar num

problema fundiário “entre” colonos e indígenas.

Mota nos sugere: “Ideologicamente, os meios de comunicação vêm deturpando a realidade

das  sociedades  indígenas  [...]”  (2012,  p.278).  Segundo o autor  “[...]  é  frequente o processo de

criminalização dos movimentos sociais por meio da imprensa jornalística […]” (2012, p.278):

“Os meios de comunicação manipulam a informação, descontextualizam e
alteram os  verdadeiros  sentidos  das  ações  dos  moviemntos  de  lutas  pela
terra-território  daqueles  que  se  opõem  a  manutenção  do  modelo
agrário/agrícola dominante”. (MOTA, 2012, p.278). 

No  último  processo  eleitoral  ocorrido  (agosto,  setembro  e  outubro  de  2014),  tornou-se
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notória estas questões pela eleição do político Heinze, uma vez que este foi o candidato com maior

número de votos,  um candidato com um discurso racista,  homofóbico e anti-indígena proferido

abertamente durante o período eleitoral. Durante as semanas de candidatura e processos políticos

decorrentes, como campanhas, foi muito comentado na mídia de massa e pela população em geral o

fato de que ruralistas, colonos,  policiais,  agentes políticos de estado e outros  fog, atacaram um

acampamento  kaingang de  estrada  no  norte  do Estado,  colocando as  famílias  destes  dentro  de

veículos e os largando, sobre manifestações, na frente da sede da FUNAI/MJ localizada na região

central  da cidade de Passo Fundo.  Na mesma semana,  relatos  de uma colega  de Universidade

informaram que ocorreu um episódio similar em uma rodoviária de um município próximo a Passo

Fundo, onde servidores da rodoviária teriam constrangido uma família de kaingang a se retirarem

desta.  Esta  família,  pelo  relatado,  encontrava-se  em  trânsito  pela  localidade  em  comércio  de

artesanato com os fog. A violência continua. A entropia só aumenta.

A  partir  das  agroestratégias,  periodicamente  são  constituídas  “audiências  públicas”  na

Assembléia Legislativa, onde participam das mesas de debates estes políticos e seus convidados,

membros da FARSUL, FETRAF e da FETAGRO. Essas audiências públicas geralmente trazem a

temática sobre a questão agrária no Rio Grande do Sul (TEDESCO & VANIN, 2013, p.52-53), mas

sua  característica  principal  tem  sido  a  unilateralidade  dos  ataques  as  demarcações  de  terras

indígenas.  Incitados  e  apoiados  em recursos,  caravanas  de  colonos  não-indígenas  afetados  por

processos de demarcação de terras indígenas, e aliados, juntam-se em ônibus fretados e rumam a

capital do Estado para participarem de inflamadas vaias coletivas contra os direitos indígenas, e

ouve-se  nestes  eventos,  grande  série  de  insultos  e  pejoração  aos  povos  indígenas  da  parte  de

políticos e colonos que colocam-se no microfone. O papel dos indígenas nesta reunião, em geral,

torna-se o de defender-se dos ataques discursivos inflamados propiciados pelos agentes políticos

“brancos” do agronegócio, da manutenção da exploração das populações e do status quo vigente.

Foi acumulado grande material em gravações de audio destas assembléias de movimentos

contra  os  indígenas,  audiências  “cartas  marcadas”  partidas  na  e  da  agência  de  agentes  do

agronegócio  a  partir  da  Assembléia  Legislativa.  Numa  destas  assembléias,  no  ano  de  2013,

podemos ouvir o à época prefeito de Vicente Dutra, município do Estado localizado em território

kaingang, nas margens do Rio Uruguai, incitando os colonos a resistirem as demarcações de terra

mesmo que tivessem que partir para a violência contra os indígenas e para um “conflito armado”.

Esta área encontra-se em processo de demarcação de Terras Indígenas Kaingang e de forte litígio

com  fog ocupantes, onde os kaingang encontram-se a anos em processo de retomada territorial.
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Estas assembléias ganharam na época matérias de capa do jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Nos

destaques dado as matérias que reportavam as assembléias percebe-se o interesse dos agentes deste

mecanismo de mídia em apoiar o agronegócio, em reportagens que a partir de críticas veladas dão

enfase a questão fundiária indígena como um problema para os agricultores.

As agroestratégias atuais, com a bancada ruralista e mecanismos de mídia corporativa a seu

serviço, tornam-se cada vez mais os principais fatores envolvidos na “paralisação” dos processos de

demarcação  de  terras  indígenas  por  parte  de  agentes  do  poder  executivo  do  atual  governo,

anunciada neste início de ano (2014). Uma informação que ficou entre “vasar aqui e ali”, a ser de

tempos em tempos desacreditada e ou mesmo desmentida, enquanto os processos demarcatórios

estavam, sim, paralisados. No próximo tópico, e ao longo do texto, as agroestratégias serão mais

discutidas.

Em relação ao capitalismo e seu aspecto enquanto fase atual do sistema colonial moderno, e

a colonialidade do poder, pode-se ainda trazer outros fatores e elementos sociais atuais envolvidos

nestas questões: o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC); a já referida construção da usina

hidrelétrica  de Belo Monte  no território indígena do Parque Indígena  do Xingu;  a  demarcação

recente do território indígena de Raposa Serra do Sol e os conflitos de interesses e a repercussão

midiática da questão indígena contemporânea a partir destes; as lutas inflamadas dos índios no Mato

Grosso e Mato Grosso do Sul nos últimos anos; a luta kaingang pelas retomadas territoriais; as já

referidas  medidas  constitucionais,  PEC´s,  PLP´s  e  outras  formas  de burlar  a  Constituição e  ou

alterá-la; a vinda para o Brasil, a muitos contragostos, da COPA do Mundo de Futebol, promovida

pela FIFA neste ano (2014),  que trouxe um forte aumento nas formas operadas pelo Estado de

repressão violenta a manifestações dos movimentos sociais. Todos esses ingredientes, palpitam os

interessados no meio, podem ser motivos, entre outros, para a referida “paralisação” dos processos

de demarcação de terras indígenas.   

 O  etnocídio  ainda  é  uma  constante  no  cotidiano  indígena,  um  elemento  que  parte  da

colonialidade do poder no Brasil. No capítulo sobre os referentes históricos para o início e processo

ao longo do tempo da colonização do território kaingang pelos fog, aponta-se que se procedia com a

retirada de crianças dos grupos indígenas e envio destas a casa de famílias fog como “criadas”, ou

levadas para orfanatos e colégios católicos. 

Ainda ocorrem casos da perda da “guarda de crianças” indígenas pelas famílias kaingang,

crianças retiradas de seu mundo indígena pelo poder público fog. Tive relatos durante o período de

campo  de  ao  menos  seis  ou  sete  casos  similares  só  na  última  década,  entre  três  ou  quatro
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comunidades indígenas do planalto na região dos estudos. Transferência de crianças indígenas para

famílias brancas. Encomiendas aos moldes do período colonial que almeja-se deixamos para trás? 

As comunidades indígenas possuem seus próprios meios de encaminhar na vida crianças que

perderam os pais, normalmente aos cuidados dos outros parentes para serem seus responsáveis.

Entre os kaingang há muitos casos de remanejo de crianças entre os parentes. Uma criança entre os

kaingang dificilmente não terá parentes e afins que a crie, se estas não tiverem os pais. Mas no

interior  do  Estado  ainda  é  comum o  proceder  da  “justiça  dos  brancos”  em tirar  crianças  das

comunidades,  por  algum problema  dos  pais  perante  a  justiça,  dos  “brancos”,  ou  crianças  que

perderam os pais, encaminhando-as a famílias brancas e retirando-as das comunidades indígenas,

evento de atestada manifestação do etnocídio a partir do Estado, ainda se perpetuando nos dias de

hoje.

Ocorreram  também  muitos  outros  episódios  de  violência  contra  os  indígenas,  e  que

chegaram as mídias locais, regionais e nacionais, sendo comentados por não-indígenas em meios

comunicacionais variados, e pelas ruas e locais públicos, e que por isso podemos elencá-los aqui

nesta contextualização da colonialidade do poder e as violências sofridas pelos indígenas no período

de estudos. Apresenta-se alguns destes: 

Durante  um  período  de  2012,  tivemos  um  colega  indígena  nas  aulas  de  graduação  do

campus. Era Ashi, Ashaninca, conhecido assim por tratar-se de membro dessa comunidade indígena

do Norte do país. No ano passado, muitos viram uma foto sua, sendo levado preso aos braços nas

costas, levado por dois policiais, ou então a foto dele sendo arrastado a força por alguns policiais.

As fotos circularam por todo o país pelas redes sociais na internet. Era Ashaninca na luta contra a

tentativa  de  destruição  do antigo  Museu do Índio  no  Rio  de  Janeiro.  Este  evento  ficou  muito

conhecido e circulou nas mídias de massa. Um grande e forte episódio de violência estatal pelo uso

da força contra indígenas e aliados as suas causas. Essa luta e sua tensão se encaminhou por um

longo período, e a questão ainda encontra-se em litígio. A remoção dos indígenas do local estava

relacionada a tentativa de ocupação da área deste antigo museu indígena, até hoje utilizado por

estes, para obras de infra-estrutura espacial para a referida Copa do Mundo que ocorreu neste ano

no Brasil (2014).

 Na área da saúde indígena, área de atuação promovida pelo Estado, há muitas dificuldades e

talvez não operacionalidade, não interesse mesmo, em implantar a base do sistema de saúde público

oferecido pelo Estado à população entre os grupos indígenas como um sistema que parta, antes de

tudo, de um diálogo e convivência com os elementos tradicionais kaingang de cuidados e noções de
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saúde e doenças ou de integridade da pessoa. Essas questões na área de saúde ainda são sentidas

pelos kaingang, e muito comentada por estes durante encontros políticos como o refeido Seminário

Povos Indígenas e o Estado. 

Mais  particularmente,  como  qualquer  outro  setor  de  serviços  públicos,  temos  relatos

constantes  de  discriminação  sócio-racial  dos  indígenas  nos  hospitais  e  outros  sistemas  de

atendimento público de saúde. Os kaingang presentes em Carazinho, em uma de minhas estadas lá,

relataram-me que estavam sofrendo negação de prestação de serviço de ambulância pelo serviço

público de socorro médico. “Para vocês, ambulância só em caso de tiro e ou facada”, “Vocês não

trabalham, não podem usar o serviço público, não pagam impostos”,  respostas que, segundo os

kaingang, foram ouvidas quando estes requisitaram pelo telefone o serviço.  

Houve muitos retrocessos em relação as lutas ambientais nos últimos anos. Um novo código

florestal foi aprovado no país, e uma das principais características neste são alterações para a maior

permissividade  do  Estado  perante  desmatamentos  e  outras  práticas  predatórias  que  ancoram o

mundo material dos “brancos”. Um fato que atinge mais particularmente a questão indígena, é a

referida usina de Belo Monte, obra do governo federal que está no centro de uma polêmica muito

grande  e  muito  significativa  para  o  Brasil  atual,  e  vem  como  um  todo,  para  os  indígenas,

evidenciando  todo  o  interesse  da  “nação”  em  idos  do  início  do  século  XXI  em  continuar  a

desvastação desenfreada das áreas “selvagens” e sobrepostas a estas as últimas áreas indígenas

ainda com remanescentes de “vida selvagem”. 

“A noção de “território indígena” com a qual trabalhamos atualmente, está
presente  na  legislação  e  demanda  dos  antropólogos  relatórios  de
identificação  e  peritagens  judiciais;  é  uma  elaboração  dos  brancos  e
encontra-se historicamente datada. A sua constituição ocorreu na década de
50, por ocasião dos debates relativos à criação do Parque Indígena do Xingu.
A proposta final apresentada pelo SPI incorporava argumentos e sugestões
de  diversos  antropólogos,  como  Darcy  Ribeiro  e  Roberto  Cardoso  de
Oliveira. Nela se tomava como dever do Estado e finalidade explícita de uma
política pública a preservação das culturas indígenas estabelecidas há mais
de  um  século  nos  formadores  do  Rio  Xingu,  mantendo  uma  relação
simbiótica com aquele nicho ecológico, sem permitir a fixação de colonos
brancos na região, mas desenvolvendo mecanismos estáveis de conviência
intertribal. Pela primeira vez, propunha-se a destinação aos índios de uma
parcela bastante extensa do território nacional, e o argumento utilizado para
justificar os limites geográficos estabelecidos era de que os recursos naturais
ali existentes seriam os necessários e suficientes para garantir aos índios a
plena reprodução de sua cultura e do seu modo de vida.

Foi este padrão e definição de terra indígena que constou da Emenda
Constitucional de 1969 e na Constituição de 1988, fundamentando ainda os
critérios  que  subsidiam  os  atuais  processos  de  reconhecimento  de  aŕeas
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indígenas.” (OLIVEIRA FILHO, 1999, p.108-109).

Proposta por sobre território do Parque Indígena do Xingu, a hidrelétrica de Belo Monte

mostra que nenhm território indígena, ou mesmo dito natural, nem mesmo o Xingu, ficará alheio as

benécies da civilização. Ainda se coloniza nesse Brasil, a “corrida do ouro” ainda está em voga.

Misturam-se aos interesses no Xingu pelo governo federal e corporações capitalistas a mineração de

ouro  na  região,  não  justificando-se  a  hidrelétrica  apenas  por  questões  como  abastecimento  de

energia a áreas domiciliares apenas. 

Essas  ocorrências  são  de  circunstâncias  que  afetarão  todos  os  povos  indígenas  do  país.

Muito longe do Xingu espacialmente, nem tanto problematicamente, os rios do planalto meridional

hoje também sofrem a construção desenfreada de barragens para a produção de energia para os

municípios que se desenvolvem a partir do agronegócio por toda a região. Essas barragens em sua

maioria,  para não dizer  totalidade,  mas creio ser este  o  atual  processo,  fazem sempre parte  de

processos  irregulares  e  fraudulentos  de  licenciamento.  Fraudulentos  ou não,  estes  processos  de

licenciamento raramente decorrem em impedimentos, por motivos sócio-ambientais, pelos impactos

ambientais  pelas construções de tais barragens.  Não há mais peixes nos rios,  estes,  segundo os

interlocutores kaingang, estão morrendo. Colonialidade é encarar tudo no mundo, politicamente,

apenas para fins de uma domesticação colonialista.

A seguir,  passa-se  a  apresentar  de  forma  mais  detalhada  alguns  elementos  relativos  a

etnografia  de  eventos  políticos  entre  kaingang  e  fog,  onde  os  protagonistas  políticos  da  etnia

mobilizam-se em prol de reivindicações políticas. Os eventos foram presenciados durante o período

de estudos de campo, e elementos etnográficos do “mundo dos brancos” sobre o território dos

kaingang  interlocutores,  apresentando  o  caráter  da  colonialidade  do  poder  sofrida  hoje  pelos

kaingang a partir das agências de Estado, de governo e de capitalistas.

4.1 A colonialidade do poder de Estado: cosmopolítica kaingang e política fog

A especificidade  das  próximas  etnografias  como referido  é  em conjunto  tratarem-se  de

relatos  de eventos políticos e de reivindicação entre kaingang e fog durante o período de estudos de

campo.  Os eventos são relativos  a  questões  de direitos  e políticas  públicas  indígenas  e,  dentro

destas,  a  maioria  das questões  passam pela problemática da territorialidade e  dos  processos  de
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demarcações de terra da etnia. 

4.1.1 Relato de campo. Saída julho de 2013. Casa de Seu João Padilha e Iracema do 
Nascimento

É uma quinta-feira, estamos na Casa de Seu João e Dona Iracema Padilha, no pé do Morro

Santana. Estamos no mais intenso dos períodos de manifestações e protestos em Porto Alegre e

outras capitais por conta do aumento das passagens municipais do transporte público e outras lutas

políticas que vieram à tona a partir da indignação das pessoas nas ruas. Os movimentos sociais pela

luta  indígena,  pela  luta  pela  liberdade  do  estar  gay,  pela  moradia  digna  e  a  luta  quilombola

começam a se mesclar nas ruas e locais de eventos por conta da participação de pessoas destes

movimentos.

Fomos à casa do casal por conta de sua participação nos eventos na Câmara de Porto Alegre,

relativa as questões de constituição de um “passe-livre” indígena e quilombola para usufruto dos

transportes urbanos gratuitamente na cidade pelas comunidades tradicionais presentes nesta. No ano

de 2008, os kaingang participaram de plenárias na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e uma de

suas pautas era a gratuidade no transporte público para indígenas, principalmente pelo transitar em

busca de matéria-prima artesanal, atendimento nos estabelecimentos de saúde pública e para irem

aos  pontos  de  venda (SALDANHA, 2009).  Passados  cerca  de  cinco anos  destes  eventos,  suas

reivindicações não surtiram efeito algum.

João Padilha começa a me explicar, mais uma vez, as questões relativas à luta pela terra

indígena. “O Estado tem que obedecer a União, tem que obedecer à soberania nacional [...] porque

o Estado está abaixo da soberania nacional”:

“Havia  uma proposta,  desde  o  final  dos  anos  oitenta,  resolver  o
problema da distribuição da terra no país, porque tem muita desigualdade no
país. O governo não pode ir acima da soberania nacional. O indígena é uma
questão social, a gente faz parte do Estado, a gente é federal... [...] que fique
um registro que a antropologia a biologia e a arqueologia tornem-se ciente
disso também... O Estado, o município e a socieade civil não devem intervir
nas questões de demarcação de terras indígenas, é uma questão de soberania
nacional.  [...]  não  podem jogar  uns  contra  os  outros,  colonos,  índios...”
(João Carlos Padilha, Morro Santana, julho de 2013).

O casal  já  encontra-se com visitas  de antropólogos,  Clementine,  colega de mestrado,  se
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encontra na casa de João Padilha, coincidência paralela e independe a minha chegada. Também

encontra-se na casa Herbert, colega de graduação na época em Ciências Sociais, atual mestrando do

PPGAS/UFRGS, que também faz campo com os kaingang. Nos conhecemos naquele instante. O

colega quer fazer um vídeo com os kaingang. À cena etnográfica de minha chegada, o diálogo, tudo

irrompeu uma já cena etnográfica, com outros etnógrafos. Antropologia em ritmo de guerra é assim.

Nativos protagonistas políticos intensamente procurados por antropólogos,  “correria”,  o clássico

termo no contato e confronto entre mundos. O tema da “soberania nacional”, levantado por Seu

João Padilha, interessa a todos à cena, talvez menos, hoje, as crianças do casal. Pergunto a seu João

sobre a “soberania nacional”, peço para ele me explicar um pouco esta questão:

“Soberania nacional é o que manda no país... junto com os três poderes... é
a que manda no governo. E como nós semo tutelados, como nós semo do
Estado, como nós semo federal, não é o Estado que tem que ficar colocando
picuinha nisso aí... A soberania nacional pode contratar os acadêmico, os
cientistas, e faz o laudo e pronto...

O SPI, [...] no final dos anos sessenta foi extinto pelos próprios índios o SPI
[...]  o  SPI  foi  criado com boas  intenções  [...]  por  um militar, mas  que
simpatizava com a causa indígena [...] porque tinha que ter um órgão para
mediar entre as duas culturas [...] mas a pessoa que criou o SPI não teve
punho [...] em sessenta e nove mais ou menos foi acabado com o SPI [...]
naquele tempo eu era guri pequeno, mas o pai, todo mundo discutia esse
órgão  [...]  tinha  que  trabalhar  nas  estrada,  a  força  [...]  vocês  são
obrigados a trabalhar pro governo [...]

1910 [...]  SPI  [...]  só  que  o  SPI  tinha uma visão  européia,  queria  que
virassemo europeu, [...] traziam máquinas, lavouras [...] só que não deu
certo [...] e 1910 a 1960-70 e poucos aconteceu muita atrocidade com os
índios, esse SPI [...] só que 1975 teve o início de uma guerra aqui [...]
Brizola teve que ir embora pro Uruguai [...] como houve quebra-quebra
[...]  de  morte  em  algum  lugar  no  país  [...]  deu  morte  [...]  os  índios
aproveitaram  aquele  movimento  para  acabar  com  SPI...”  (João  Carlos
Padilha, Morro Santana, julho de 2013).

“O kaingang não tem medo de morrer, tem medo de ser esquecido”. Ouvi essa frase algumas

vezes, mas durante estes tempos ouvi duas vezes que ficaram marcadas enquanto específicas. Na

noite da “Vigília dos Povos”, evento puxado pelos movimentos sociais em luta por direitos, e na

tarde do próximo dia, durante as reivindicações kaingang e quilombolas na Praça da Matriz, um dos

dias em que mais uma vez a polícia de choque da Brigada Militar foi colocada em frente à porta da

instituição pública. Neste dia houve um confronto entre indígenas e policiais da Brigada Militar,

ficando marcado pela ação violenta da polícia por sobre os indígenas e aliados que se manifestavam
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perante o “palácio de governo”, como veremos alguns dos elementos desse episódio mais adiante.

4.1.2 Agosto, Fórum Estadual dos Povos Indígenas

Este evento estatal, seguindo a proposta etnográfica do capítulo, era organizado a partir e

pelas  redes  de  disputas  políticas  entre  indígenas  e  não-indígenas  dentro  das  estruturas  das

instituições governamentais e estatais estaduais mais recentes. Inicialmente, sei que este evento é

relacionado ao Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI), uma instituição criada dentro do

Estado quando o PT tinha o governo há alguns anos, para parecer que os indígenas teriam algum

espaço efetivo dentro das instituições públicas estaduais, na busca da efetivação das legalidades e

direitos constitucionais adquiridos na constiuição federal, pela defesa, através do órgão estadual,

dos direitos indígenas a partir das instituições do mundo dos “brancos”. A forma imposta de política

aos indígenas, o espaço para a mediação nesta, ainda é a forma usual do mundo dos “brancos”,

então estes querem o mundo do índio enquanto parte do mundo dos “brancos”. Por isso o Conselho

antes de tudo, não é feito para “funcionar” para além de uma funcionalidade alegórica ritual de

participação política dos indígenas num Estado puramente dos “brancos”.

A etnografia  do evento permite pensar sobre o funcionamento do orgão. O evento,  para

ocorrer, pelo visto no contexto que o constituiu, é por tratar-se de período quando o CEPI está

minimamente em funcionamento, pois conforme o partido fog de governo no poder, suas tendências

e atitudes convencionais tomadas a partir de agências estatais, o Conselho pode simplesmente nem

ser necessário.  O CEPI faz parte como instância demagógica de encenação da participação dos

indígenas  nas  políticas  estatais  estaduais,  praticamente,  somente  quando o  PT tem controle  do

governo, porque agentes políticos de outros populismos geralmente são mais diretamente arbitrários

e imperialistas nas práticas, não precisando apelar para o populismo, uma máscara de participação

social  dos  movimentos  sociais  e  grupos  considerados  “minoritários”,  ou  “excluídos”  já

convencional do Partido, aquele que faz de conta que as pessoas comuns, os civilizáveis, tem algum

espaço de diálogo e participação política efetiva nas escolhas comuns à todos. Assim, percebeu-se

até hoje na etnografia com os indígenas que o órgão simplesmente pode praticamente deixar de

existir  concretamente   -  constando  apenas  no  organograma  formal  do  Estado,  sem  rotinas  de

agência - e isso, aliás, é bem comum.

O evento assim é organizado pelas e dentro das estruturas burocráticas das secretarias de

governo  e  outras  instituições  do  Estado,  assim,  é  todo  pensado  nos  moldes  convencionais

não-indígenas  de  eventos  políticos  estatais  e  representativistas  eleitorais  partidários  e,  a  partir
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destes,  governistas.  Ou seja,  pelo percebido acompanhando já  outras vezes este  tipo de evento

inserido no padrão estatal  funcional ao qual este faz parte,  percebeu-se nitidamente os ideais e

planos de direcionamento para as políticas indigenas a partir dos “brancos”, dentro das perspectivas

de seu Estado englobante. 

Estas políticas partem tanto de agentes de governo, como dos outros agentes não-indígenas,

mesmo por conta da necessária às vezes por alguns destes não-indígenas, na maioria das vezes,

contraposição  a  algumas  destas  políticas  de  governo.  Muitas  destas  políticas  são  vistas  aqui

enquanto  formas  de  estratégias  de  encaminhamento  das  possibilidades  das  próprias  formas  de

existência dos grupos sociais dispostos no espaço, e com isso, o governo obtém o poder de ter o

controle das populações, e não as populações terem controle do Estado e dos governantes.  

Ainda assim, o evento traria a participação destas outras pessoas, também interessadas não

apenas em interesses políticos eleitorais tais como os políticos  fog e os agentes de estado com

cargos de confiança e também outros agentes vinculados a redes de clientelismo governista. Haviam

também neste evento pessoas mostrando-se interessadas na aplicação de políticas públicas voltadas

aos  povos indígenas,  como servidores  públicos  de instituições  como EMATER,  envolvida  com

agricultura e apoio agrícola ao dito “campo”, ou “zona rural”, e pessoas como Venzon, vinculados a

redes de técnicos e outros profissionais relacionados a questões indígenas e sua inserção na busca

destes  por  seus  direitos  a  partir  dos  sistemas  de  Estado,  bem  como  os  direitos  indígenas  e

especificidades  em  relação  às  políticas  de  Estado  e  políticas  de  governo.  É  perceptível  e

identificou-se nos discursos que todos estes agentes tem estas questões de aplicação das estruturas

do Estado minimamente enquanto relacionadas à aplicação de políticas públicas, cada qual a seu

modo. 

Em termos de antropologia com e para indígenas, tanto evento quanto CEPI fazem parte de

estruturas rituais de convencimento dos processos civilizacionais. As ações do CEPI não possuem

eficácia política perante as políticas “brancas” contra os indígenas. O órgão é, no máximo, uma

forma de expressão,  denúncia,  rede e  pequenas  ações de caráter  mais  simples,  uma espécie  de

escritório mínimo de apoio às articulações que funciona “lá  de vez em quando” (Jaime Alves,

Morro Santana, março de 2010). Estes fatores não se dão da parte dos indígenas que compõem por

sua participação a cada período de existência “o conselho estadual”. Não se dão pelos funcionários

e ou estagiários indígenas e não-indígenas. Mas se dão porque o Conselho só foi criado porque era

previsto  regimentalmente,  isso  pode-se  ter  certeza,  porque  nunca  são  conselhos  regimentados

legalmente na Constituição que efetivamente decidem os rumos das coisas.
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Um conselho destes,  suponho -  porque não compete aos objetivos específicos de minha

etnografia uma análise aprofundada de órgãos estatais  -,  funcione bem quando regulamente,  ou

execute quaisquer de suas outras específicas funções, sendo essas regulamentações enquanto fazeres

e  saberes  relativos  a  questões  sistêmicas  de  aplicação  e  bem  funcionamento  dos  dispositivos

civilizacionais.  Quando são para botar  em questão,  propor alternativas,  ou mesmo amenizar  os

efeitos civilizatórios,  estes conselhos, mesmo aqueles de assuntos e membros não-indígenas, de

outras ordens de fatos e eventos, possuem pelo percebido historicamente pouco poder dentro das

redes de articulações e disputas políticas entre os grupos sociais e os grupos étnicos dentro do

Estado. Em suma, os caminhos que efetivamente decidem as coisas não passa por dentro destes

conselhos, e com o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, acontece o mesmo.

Está  se  percebendo  estes  conselhos  dentro  dos  arranjos  metodológicos  de  percepção  da

antropologia da guerra social entre os grupos sociais distintos presentes nos espaços, e pertencente a

esta guerra social a guerra declarada hoje pelo passado entre os “brancos e os índios”, declarada no

passado pelo “homem”, pelo “Deus” a partir das palavras dos homens, pelo “rei”, pela “igreja”,

espalhada pelo “reino”, para chegar a “colônia”. A guerra ao “sem fé, sem rei, sem lei”, a guerra à

selvageria, a substituta imagética da barbárie, já que a barbárie precisava fazer surgir à civilização.

Antropologicamente, seguindo nossa linha de antropologia da guerra, então, o evento em

questão é mais uma vez, como se confirmou na participação neste e sua decorrente etnografia, a

eventual inserção dos indígenas em rotinas de “perda de tempo” (João Padilha, Morro Santana,

setembro de 2014) no encontro com “políticos brancos” (João Padilha, Morro Santana, setembro de

2014), no “mundo dos brancos” (João Padilha, Morro Santana, setembro de 2014), que estão ali

para não fazer nada por eles, indígenas e, quando fazer, fazer para prejudicá-los. O evento era o

encontro dos indígenas, e de alguns poucos não-indígenas, apoiadores ou simplesmente envolvidos

com questões indígenas, com “brancos” políticos capitalistas-coloniais, agindo a partir da barbárie,

com  táticas  civilizadas  e  com  a  estrutura  estatal  destes,  no  mundo  destes.  Mais  uma  vez  os

indígenas, colonizados pelos “brancos”, através de uma estrutura de evento social típica do mundo

dos “brancos”. Esse é o sentido sugerido da colonialidade. Perceber as mínimas estruturações e

estruturas que articuladas pelos agentes mantém o mesmo sentido de mundo adiante,  o  mundo

civilizado, que a partir de estrutras herdadas da barbárie, colonializa mundos alhures.

O local do evento é composto pelo espaço de encontro com uma estrutura prévia armada

para a disposição física das pessoas já pensada previamente a estas chegarem ao evento, e uma de

suas  particularidades  é  que  esta  estrutura  é  engendrada  em  termos  de  poder  centralizador.  A
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convencionada  mesa  no  fundo  de  uma  sala  vasta,  onde  a  medida  em  que  entram as  pessoas

participantes, as “ouvintes”, vão entrando e escolhendo uma das cadeiras ali, dispostas uma após

outra e uma ao lado da outra na sala. Entrando, se deparam com esta grande mesa no fundo, onde as

pessoas já previamente combinadas de falar se colocarão, os “debatedores” e ou “palestrantes”, ou

mesmo por si só “a mesa”. Assim todos os ouvintes, em grande maioria protagonistas políticos

indígenas homens, kaingang e guarani, e muito poucas mulheres, também entre estas protagonistas

políticas, vão entrando para se tornarem, principalmente, ouvintes (Imagens 56 e 57). 

Estavam na mesa na noite do primeiro dia de evento do Fórum, indígenas e não-indígenas: a

filha de Maria Aquabe, cacica do grupo charrua presente em Porto Alegre, da Aldeia Polidoro, na

zona sul da cidade; um guarani; Rodrigo Venzon, não-indígena, professor, cientista social, atuante

nas questões relativas a educação e demais políticas públicas voltadas aos povos indígenas; um

deputado  estadual,  não-indígena,  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  partido  no  momento

empossado  eleitoralmente  no  governo  do  Estado;  e  uma  outra  não-indígena  no  momento

encarregada da secretaria de direitos humanos do governo do Estado.

Participam  do  evento,  além  dos  guarani  e  charrua,  muitos  kaingang.  Estes  eram  os

majoritários em presença. Estavam no evento protagonistas políticos de diversas famílias, áreas,

grupos de lideranças  e  ainda outros  kaingang.  Para além de toda estrutura como minimamente

descrita, muitos dos indígenas no evento se colocaram, proferiram falas, fizeram críticas ao governo

e organizaram diálogos e vivências entre si durante os dias do evento. O fórum possuía espaços de

trocas de idéias, reuniões em “grupos temáticos”, para além das palestras e mesas. 

Seu  Kas~u,  João  Carlos  Kanheró,  96  anos.  Foi  um dos  primeiros  que  mereceu  minha

atenção no caderno de campo nestes dias. As famílias dos Kanheró estão relacionadas diretamente

com o território as  margens do Rio  Pei  Kar,  conhecido pelos  brancos na região  como Rio  da

Várzea. Um grande afluente, este rio hoje passa por sua última fase de destruição, sendo palco da

guerra verde entre a soja e as matas de araucárias, praticamente hoje inexistentes, entre as barragens

hidrelétricas dos brancos e a vida do rio. Este rio passa pelo processo rápido de ecocídio. O Estado

libera  as  barragens,  “os  empreendimentos”  mesmo  nos  territórios  indígenas  demarcados,  os

indígenas e não-indígenas mais próximos ao rio “ganham” como “medida compensatória” pelos

determinados “impactos ambientais” uma balsa para passar o rio, já que ali não terão ponte, e um

prédio para uma “escola”, alguma “benfeitoria” desta, quando ainda a alguma compensação formal

as comunidades (2010). O colonialismo precisa ser completo. Claro, a escola é exatamente como as

escolas dos brancos. Sem distinções, sem “discriminações sociais” e “raciais”. Como se houvesse
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compensação possível pela destruição dos modos de vida e de seu mundo.

Kas~u vive mais tempo na região de Porto Alegre, entre os grupos da etnia na região, há

muito tempo. Vive junto aos grupos kaingang na área do Lago-Rio Guaíba, nas dobras de terra

nessa localidade, sempre o mais perto o possível dos parentes e afins humanos e dos não-humanos,

aqueles  kaingang  que,  segundo  ainda  alguns  especialistas,  ou  nem  tanto,  estão  “fora  de  seus

territórios tradicionais”. Claro, é muito importante lembrar que normalmente os “brancos” precisam

que seus especialistas afirmem qual e onde eram os territórios tradicionais dos indígenas que viviam

na  América,  mesmo  que  isso  seja  informação  previa  há  toda  possível  existência  mapeável  de

qualquer  “branco”  na  América.  Fazem  isso  para  assim  saberem  onde  “eram”  os  territórios

tradicionais  indígenas.  Os  territórios  praticamente  sempre  “eram”  em  algum  lugar  perante  os

“brancos”, nunca “são” em tal e tal  lugar, ou aqui ou ali.  Estranhamente,  se o território for de

presença de Kas~u, por no mínimo metade de toda sua vida, mas se não foi território tradicional de

seus avós - claro, quem determina se foi território dos avós de  kas~u será um “branco”, não o

próprio kasu - este território não será, para os “brancos” que lidam mais convencionalmente com as

questões territoriais indígenas, território tradicional de  kas~u.  É, normalmente as coisas para os

“brancos” só fazem sentido se fizerem sentido para eles, os “brancos”. Como não faz sentido para

os “brancos”, de modo geral, considerar os territórios tradicionais indígenas como sendo territórios

indígenas, são os próprios “brancos” quem determinam - em última instância, etnocentricamente - o

que é e o que não é território indígena.

Sinceramente, os critérios convencionados pelos “brancos”, como a PEC 215, e a PLP 227,

nem de longe fazem sentido, nenhum. E hoje, cada vez mais, é perceptível que nem os critérios dos

“brancos” para a demarcação de territórios tradicionais  indígenas são importantes. Nada mais disso

parece importante para os “brancos”. Nunca deve ter sido importante para os “brancos” demarcar

territórios indígenas, só desmarcá-los mesmo do passado, do tempo, do possível, do concretizável,

do materializável. O único lado aceito e válido, e por isso efetivado “para os brancos”, não “para os

indígenas”,  de  uma  demarcação  de  território  tradicional  indígena  sempre  foi  aquele  em  que

demarcava o que não era mais território indígena, a partir do oferecimento em troca aos grupos

indígenas ali viventes de uma parcela ínfima deste território, muito ínfima, quando muitas vezes

nada  era  oferecido  em troca.  Estes  grupos  ou  dispersavam-se  pelo  entorno  dos  povoados  dos

“brancos” e ou escondiam-se novamente, ou iam morar na ínfima área que era deixada para outros

grupos  kaingang,  em  outras  territorialidades  parciais  da  etnia,  muitas  vezes  junto  à  kaingang

parentes não afins. “A terra que os “brancos” tem pros índios á uma cova de terra”. É comum ouvir
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isso de vez em quando entre os kaingang. 

Seu  Kas~u  então nesse evento fala de “aconselhamento”, no sentido de que os kaingang

devem se aconselhar uns com os outros - em relação ao Conselho - para se defender dos “brancos”.

Mas fala mais no próprio idioma, então sabemos que são coisas para somente aqueles que entendem

o “idioma”. Jaime Alves agradece a fala de seu  Kas~u. Um guarani fala “[...]  desde que Tarso

assumiu o CEPI desapareceu um pouco [...] Mario Karai, é o coordenador do CEPI, eu estou de

suplente [...] assumi a coordenação e até aqui não teve nenhum recurso [...] o CEPI não teve forças

[...] foi uma briga muito grande para sair esse Fórum...”. O guarani ainda falou sobre o empenho da

estagiária  secretariando  o  Conselho,  uma  aluna  do  curso  de  ciências  sociais  na  UFRGS,  Ana

Carolina, dizendo ainda “[...] que ela tem que começar a se acostumar com as coisas que não dão

certo...”. Recordo-me de uma frase de Eli Fidelis, “os brancos acham que enganam os índios, Jsota”

(Eli Fidelis, Morro Santana, março de 2010).

Seu Kas~u volta a falar: “O índio tem muita terra pra demarcar, mas tem que estar unido,

tem que ter braço forte...”. As principais preocupações dos kaingang são sempre seus territórios

usurpados.  Ter  “braço  forte”  é  uma  expressão  que  demonstra  que  tem  que  se  ter  “força”  na

reconquista da terra. Os kaingang consideram muito importante a noção de “força”, de ter que ser

“forte”. 

Temos  como  horizonte  aqui  na  questão  da  “terra”  para  e  entre  os  indígenas

contemporaneamente que esta, enquanto concretude física, e a luta política por ela, advém de que

hoje suas materializações territoriais estão também para além dos pertencimentos cosmológicos e

formas configurativas ancestrais e mesmo ainda de nível sagrado de relação. A “terra” hoje para os

indígenas tem como significado e concretude, no nível da agência e constituição do próprio modo

de estar e ambienciar esta e nesta que:

“[...] terra é uma categoria jurídico-administrativa que garante às sociedades
indígenas  direitos  de  uso  e  posse  sobre  suas  terras  tradicionalmente
ocupadas, sendo estas gerenciadas sob e pela responsabilidade do Estado”.
(MOTA, 2012, p.275).

O secretario de “desenvolvimento rural”, Milton Viário, que estava à mesa, começou a se

explicar, em relação a uma reunião que chamou com uma das lideranças guarani de Mato Preto

(RS),  pela  manhã  daquele  dia,  explicando  um  “desconforto”  que  sentia  pela  ocorrência  desta

reunião, que segundo ele, era decorrente de uma reunião no dia anterior entre Ministério Público e

Estado do Rio Grande do Sul. Esta última referida pelo político reunião, segue o secretário, é “[...]
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decorrente de reunião de trinta dias atrás [...]”. O tema dessas reuniões segundo o secretário “é o

conflito [...] conflito de Sananduva [...] só ajudou a motivar a vinda de ministro ao Estado”. O

secretário prossegue afirmando que “as demandas são dos dois lados”,  em relação ao lado dos

kaingnag e ao lado dos colonos não-indígenas por sobre o território ancestral da etnia, e fala ainda

em “iniciar processo de diálogo e construção da solução”. 

O secretário segue dando muitas explicações, propostas, informes de segmentos. Informa

que há uma proposta de encaminhamento das questões dos “conflitos territoriais”, dizendo que em

30 dias o governo do Rio Grande do Sul deveria apresentar ao Ministério Público Federal (MPF) e

ao  Ministério  da  Justiça  (MJ)  uma  proposta  para  os  indígenas  e  os  agricultores,  construir

“mediação”  nos  impasses  sobre  os  territórios  tradicionais  dos  kaingang nas  mãos  dos  colonos.

Segue explicitando ainda que no dia anterior havia tido uma reunião no Ministério Público Federal

de Erechim (RS). A proposta seria também mais reuniões, onde seriam feitas reuniões isoladas entre

primeiro o governo do Estado e indígenas e depois se reuniriam o governo estadual e o governo

federal. “Nós assim nos reunimos com indígenas hoje... Peço desculpas pelo governo do Estado, o

jeito de fazer foi errado...”.

Com os processos de demarcação praticamente paralisados nos últimos meses no executivo

federal, pelo governo, devido às pressões da bancada ruralista no Congresso Nacional, temos mais

do  que  “reuniões",  mas  rituais  cerimoniais,  sem  resultados  práticos  positivos  para  o  fim  dos

impasses  territoriais  entre  “índios  e  colonos”  (TEDESCO  &  KUJAWA,  2013).  Assistimos  a

verdadeiros episódios cheios de trapaças, chantagens, negociações ilegais e ilegítimas da parte de

“líderes  brancos”  e  outros  agentes  de  Estado  e  governo  contra  as  populações  indígenas  e

tradicionais em geral no país.

Percebe-se, ao aliar etnografias, histórias e antropologias produzidas sobre as questões entre

indígenas  e  não-indígenas,  que  tudo  sempre  deu  errado  na  alteridade  destrutiva,  etnocida,

constituída no choque entre estes sistemas-mundos. As manobras “federais” ou “estaduais” a partir

da falência da agência política para além de um protelar de soluções e um efetivar de negociações -

sem fim - traz a questão dos direitos indígenas e a não-consolidação dos direitos humanos pelos

mecanismos e agências de Estado55. 

55 Podemos pensar a partir de uma tendência a acreditar na “humanidade” - para além dos maquiavelismos de alguns
agentes políticos capitalistas-coloniais - e colocar a “razão” dos fatos em vilões pontuais? Assim, a partir da agência
política dos agentes de Estado “brancos”, talvez “humanitarismo” não exista para além de opção entre outras, mais
“barbáras”. Pensar a partir e para uma agência de Estado que cumpra com uma agenda humanitarista ainda é uma
pretensão “civilizada” ou civilizacional. Somos, no máximo, pelo ponto de vista político percebido entre os agentes
políticos não-indígenas, denominados “humanos” em disputa. É preciso não fazer a antropologia da colônia. Na maioria
das cosmologias ameríndias, recentes etnografias (VIVEIROS DE CASTRO, TURNER) apontam que, mais importante
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Mas o que foi  feito  errado pelos  agentes  e  assim,  como falam estes,  “pelo  governo do

Estado”?  Veremos  que,  em  questões  legalistas,  jurídicas  e  constitucionais  previamente

estabelecidas,  somente  tudo.  Às vezes  parece  que  tudo está  sempre  sendo feito  “errado” pelos

“brancos” em questão da demarcação, manutenção e defesa dos territórios tradicionais indígenas.

Dessa vez, o “errado”, era uma tentativa de tornar a questão mais “barata” para o governo do Estado

do Rio Grande do Sul e também para o Brasil. Parece que o governo não vai continuar “errando”

sem continuar um grande etnocídio e ecocídio visíveis nacional e internacionalmente, sem cessar a

manutenção da violência colonial. A colonialidade parte do sistema vigente porque os agentes da

civilização,  ainda  estão  sobre  e  avançando  os  espaços  indígenas,  e  isso  é  mantido  governo  a

governo. Dentro deste contexto, o avanço e manutenção da ocupação das terras indígenas no Estado

do RS, e no Brasil como um todo, continua.

Contextualizando: “errado” porque a reunião foi considerada por indígenas e não-indígenas

envolvidos na problemática da terra uma estratégia política “ilegal”, uma vez em que nesta reunião

agentes de governo tentaram negociar o direito indígena amparado constitucionalmente (CF-88)

com a liderança guarani de Mato Preto. A proposta “branca”, segundo os indígenas que estavam

nesta reunião, era atestar a não-tradicionalidade da terra indígena - onde os guarani em questão

estão presentes e reivindicam direitos territoriais - e, com isso, oferecer uma quantia ínfima de terra

aos guarani em relação a demarcação original definida, para acabar com o problema da demarcação,

não acabar com as áreas “produtoras” de soja e ainda não perder os votos dos colonos. Segundo os

interlocutores, esta reunião teria um caráter “ilegal”, porque, a princípio, sendo a terra em questão

considerada tradicional pelos indígenas, o Estado deve reconhecer essa ancestralidade, e garantir

aos indígenas presentes ali o usufruto de suas terras tradicioanis. 

É nestes momentos junto aos políticos brancos e na “luta pela Terra” em que os kaingang

podem ser vistos como protagonistas de sua própria história, momentos em que parece que alteram,

talvez,  de  alguma  forma,  por  sútil  que  seja  esta,  as  estruturas  da  conjuntura  e  continuam,

fortemente,  após  todo  tempo  de  criação  do  “Novo-Mundo”,  a  lutarem,  se  identificarem  e  se

organizarem  etnopoliticamente.  Durante  as  falas  destes  políticos  muitos  kaingang  na  cena

mostravam insatisfação.  Naquele momento,  muitos kaingang na sala do evento passaram a não

respeitar  mais  todo o  teatro  político  que  estava  em jogo.  Não podemos  ser  súditos  de  valores

herdados  da  bárbarie,  valores  invisibilisadores  de  um  mundo  de  barbárie,  se  não  somos

que a distinção entre “humanos” e “não humanos”, é o respeito à vida e as suas dinâmicas, sempre maiores que “a
humanidade”. Podemos talvez pensar também em relação aos sistemas ideológicos e dieários dos “brancos”, onde pode
ser que não existe “a humanidade”, para além de um ideal proposto, num sentido político, para além do fato que somos
aproximadamente sete bilhões de - alguns entre estes - auto-denominarem-se “humanos”.
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domesticados.  Respeito  é  submissão,  se  não  for  alteridade  e  simetria.  Os  kaingang  continuam

mostrando não se submeterem aos esquemas dos fog.

Outro  agente  de  governo  na  mesa,  Ronaldo  Franco,  fala  em  “comprometimento...”,

“engajamento...”. Segundo os guarani, em conversas paralelas entre alguns por perto de onde me

sentei, e pequenas risadas, “[...] coisa de juruá mesmo [...]”, pois juruá, quer dizer, mais ou menos,

em língua guarani, “palavras vazias”, ou, “palavras ao vento”. É este o significado que os indígenas

acabaram, mais uma vez -  pois já havia ouvido antes está expressão entre os guarani  sobre as

“palavras dos brancos” -, a partir de seus conceitos, dando aos discursos políticos dos “políticos

brancos”. 

Há um momento, que pode ter surgido por políticos do (ou no) Estado passarem a fala a

outros gestores públicos à mesa, em que a palavra “de mesa” é seguida entre as múltiplas vozes que

por fim logo já tinham tomado ou eclodido em meio e mesmo, talvez, a proposta mais “civilizada”

de uma reunião nos moldes convencionalmente descritos acima referidos.

Na sequência de anotações no caderno de campo, as falas passam a ser, por breve momento,

dos outros técnicos não-indígenas presentes à cena, os servidores públicos da EMATER, também,

em potencial e em certa medida, agentes de Estado e ou de governo em sentido de aplicação ou não

de políticas públicas, de seus porquês, seus para quê e seus como serão efetivadas.

A fala então passa a Inácio, um dos servidores públicos na Secretaria de Agricultura do

Estado, também à mesa: “EMATER é executora dos recursos da secretaria de desenvolvimento

rural”. Na sequência, informações trazidas por Mariana, uma outra servidora, da EMATER, que

afirma, “executa; por si só não possui recursos”. Explica que “[...] a partir de 88 [...] os indígenas

são considerados cidadãos plenos com direitos específicos. [...] a política indigenista passa a se

descentralizar”.

O próximo a ter palavra na mesa é o diretor regional da FUNAI, Adir, naquele momento em

exercício no Rio Grande do Sul, da localidade compreendida pela sede FUNAI/Passo Fundo. Está

registrado seu comentário de abertura do discurso: “boa noite  à todos.  Agora a  mãe pobre...  A

FUNAI”. Falava, mais que no sentido economicista civilizado envolvido nos ideários, certamente,

dos  políticos  “brancos”  em  relação  à  recursos.  O  diretor  da  instituição  falava  de  recursos

financeitros, condições das possibilidades das políticas públicas indígenas. Pode-se aqui também

pensar que muito mais que recursos, financeiros, há falta de recursos, em geral, para a construção de

uma política mínima de convivência entre indígenas e não-indígenas na América. 

Um sentido,  infelizmente  talvez,  não  compartilhado  pelos  debatedores  e  discursantes  e
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mesmo  interlocutores  à  cena,  mas  um  sentido,  talvez,  antropológico  para  além  da  simples

manutenção de mais uma  série de elementos, fatos e agendas entres grupos sociais na rotineira

guerra colonial no sentido puro do termo e, assim, mais um evento em que os índios não acreditam,

mas  um  evento  em  que  os  políticos  “brancos”  aplicam  suas  estratégias  de  manipulação  de

acontecimentos  em  prol  do  benefício  direto  da  manutenção,  antes  de  tudo,  de  sua  existência

enquanto políticos e benefícios de o sê-lo.

Os sistemas de acusação, defesa, contra-defesa, trapassas, os erros, enganos, esquecimento,

favorecimentos diretos e indiretos, lutas, enfim, os elementos analíticos dessa etnografia, grande

parte deles parecem só partes de construções de um sistema, parece já ritualizado, este é um de seus

aspectos mais-nefasto, a velho sistema de “faz de conta que eu acredito em vocês já que somos mais

que forçados pelo modo de vida que vocês nos impõem a fazer de conta que acreditamos e voltar

para casa e esperar mais tempo pelo mesmo resultado: nenhum”. 

Nos governos anteriores, o processo de demarcações de terras indígenas era conhecido por

sua morosidade. Atualmente, temos uma referida “paralisação” dos processos de demarcações de

terras indígenas. Os direitos constitucionais indígenas estão mesmo a mercê de tentativas de serem

tirados até da Constituição Federal, como percebido em campo nos últimos semestres, através da

proposta - com ares e trejeitos de imposição - política da PEC 215 e outras ações como a PLP 227 e

a Portaria 303 da AGU. Não que seja efeito novo ou isolado a tentativa dos agentes em disputar e

mesmo acabar com o direito a terra indígena amparado na Constituição. Mas nos últimos tempos

este  ataque parece que tem sido mais  forte,  e apoiado pela série  de ações da bancada ruralista

relacionada ao agronegócio. Quanto a PEC 215:

No  Congresso  Nacional  tramitam  atualmente  inúmeras  propostas  que
atacam frontalmente os direitos indígenas  garantidos na Constituição de
1988; direitos conquistados pela população brasileira há mais de  25 anos
para proteger sua diversidade cultural e ambiental.

Quem são  os  interessados  em restringir  esses  direitos?  Parlamentares  da
bancada ruralista,  a maioria deles  grandes proprietários de terra, que,
legislando em favor de si próprios,  cobiçam terras indígenas, territórios
quilombolas e unidades de conservação. Eles querem aprofundar o poder
oligárquico que sempre marcou a história do país,  e consolidar de vez o
Brasil como uma República dos Ruralistas.

Com  este  site,  apresentamos  uma  sistematização  de  informações  sobre
financiadores  de  campanha,  patrimônio  fundiário  e  financeiro,  além  de
ocorrências judiciais da bancada ruralista. O site conta com  32 perfis das
principais  lideranças  ruralistas no  Senado  e  na  Câmara,  autores  ou
apoiadores  de  projetos  que  atentam  contra  os  direitos  indígenas.
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Progressivamente, alcançaremos toda a bancada e aprofundaremos a análise
das informações.

De  fontes  públicas,  os  dados  aqui  disponibilizados  reforçam  a  ligação
desses  parlamentares  com  empresas  multinacionais  do  agronegócio,
crimes  ambientais  e  contra  populações  tradicionais  e  pequenos
agricultores.  Tornam  claros  também  os  interesses  particulares e
corporativos das  propostas  que  defendem.  (Extraído  de:
http://www.socioambiental.org/pt-br acessado em outubro de 2014).

Quanto a PLP 227:

IHU On-Line  –  Nesses  dias,  a  bancada  ruralista  tentou  avançar  na
aprovação do Projeto de Lei Complementar – PLP 227, que permite a
interferência  da  União  nas  terras  indígenas.  Do  que  se  trata  este
projeto?

Márcio  Santilli  – A  Constituição  prevê  uma  lei  complementar  para
regulamentar as situações extremas em que o relevante interesse público da
União  poderá  implicar  um  compartilhamento  do  uso  fruto  de  um
determinado território indígena. Essa lei complementar, embora prevista pela
Constituição,  nunca foi elaborada pelo Congresso. O que ocorre é que a
bancada ruralista, valendo-se da previsão dessa lei, apresentou um projeto
que contradiz a própria Constituição. Isso porque, em vez de regulamentar
uma  situação  extrema,  os  ruralistas  pretendem  legalizar  latifúndios,
assentamentos  rurais,  cidades,  estradas,  empreendimentos  econômicos,
projetos  de  desenvolvimento  em terras  indígenas  sob  o  pretexto  de  uma
situação  excepcional,  prevista  na  Constituição  para  ser  realizada  numa
situação de guerra ou epidemia, que viessem a implicar um tipo de restrição
à ocupação indígena. Essa possibilidade virou um mote para se poder fazer
com que a regra constitucional se transformasse numa exceção, legalizando
todo tipo de ocupação não indígena em terras  indígenas,  no passado,  no
presente e no futuro. Então, se essa lei vier a ser aprovada, implicará retirar
com outra mão aquilo que o Estado brasileiro determinou na Constituição de
1988.

O PLP 227 foi elaborado pelo deputado Homero Pereira (PSD/MT). O PLP
original é muito ruim, e o substitutivo,  pior ainda.  Esperava-se que essas
propostas  fossem  enviadas  à  Comissão  de  Minorias  da  Câmara,  a  qual
pudesse analisá-las do ponto de vista dos índios. O que se fez na Comissão
de  Agricultura  foi  uma  proposta  à  imagem  e  semelhança  do  latifúndio.
(Extraído  de:  http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/522035-plp-227
acessado em outubro de 2014).

Quanto a Portaria 303 da AGU, pelo ponto de vista do agronegócio, em uma reportagem

parte de agroestraatégias:

A  Portaria  303 da  Advocacia-Geral  da  União  (AGU),  que  proíbe  a
ampliação de terra indígena já demarcada, está em pleno funcionamento. A
garantia  foi  dada  na  tarde  desta  terça,  dia  19,  aos  deputados  da  Frente
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Parlamentar  da  Agropecuária  (FPA).  Eles  se  reuniram  com  o
Advogado-Geral da União, Luís Adams.
– Eu alerto aos advogados que têm processos pelo Brasil afora, em todos os
Estados da Federação: nos casos específicos de ampliação, cobrem a Portaria
303 porque ela está em vigor – disse o presidente da FPA, deputado federal
Luis Carlos Heinze (PP-RS)
Com a  publicação,  no  último  dia  4,  dos  acórdãos  do  Supremo Tribunal
Federal  sobre  a  reserva  indígena  Raposa  Serra  do  Sol,  em  Roraima,  a
portaria  da  AGU  que  estende  a  mesma  decisão  para  outros  territórios
indígenas,  está  em  funcionamento.  Essa  garantia  foi  dada  por  outra
portaria, a 415, publicada em setembro de 2012, que determinava que a
303 entraria  em vigor  no  dia  seguinte  ao  da  publicação  do  acórdão nos
embargos declaratórios do processo de Raposa Serra do Sol, julgado pelo
STF em outubro passado.
A reunião, que foi  fechada para a imprensa,  durou quase duas horas. No
encontro com os parlamentares, o ministro Luís Adams disse que a Portaria
303 está em pleno vigor, o problema é que ela serve apenas de orientação e
não tem efeito vinculativo. A portaria serve apenas como uma orientação e
não tem o poder de decisão.
– Na verdade, é mais uma “embromation”, porque o que o ministro Adamns
pregou durante todo o período era que, com a publicação das condicionantes
da Raposa Serra do Sol,  a Portaria 303 estaria em vigência naturalmente.
Agora, ele reafirma isso: está em vigência, porém, essa vigência não seria
definitiva para dar um alinhamento para as definições da Funai – aponta o
deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT).
Com isso,  duas  instituições  do governo federal,  a  Fundação Nacional  do
Índio (Funai) e AGU, passam a ter opiniões diferentes sobre a ampliação de
áreas indígenas.
– A razão de ser da Funai é uma visão unilateral, a do indígena. E, portanto,
excluindo  a  do  não-indígena.  Quando  vier  à  tona  aqueles  que  têm  a
possibilidade e o dever de colocar os dois interesses em julgamento, evidente
que  não  vai  necessariamente  prevalecer  a  decisão  da  Funai.  Senão,  não
haveria  nem necessidade  de  homologação  de  Presidente,  de  Ministro  da
Justiça, de nada – diz o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-RS).

Quanto ainda a Portaria 303 da AGU, pelo divulgado nos mecanismos de mídia alternativos

e utilizados pelo movimento indígena:

Lideranças de comunidades que integram a Articulação dos Povos Indígenas
do Brasil  (Apib)  protocolaram ontem (25),  na  Advocacia-Geral  da  União
(AGU),  um  pedido  para  que  a  Portaria  303,  da  própria  AGU,  seja
imediatamente revogada. A entidade, que reúne organizações indígenas de
todo o país para lutar pela promoção e defesa dos direitos indígenas, também
defende  a  exoneração  do  advogado-geral  da  União,  ministro  Luís  Inácio
Adams, que, para eles, atende aos interesses de ruralistas.
“A publicação da portaria [em 2012] alimentou e agravou o clima de tensão
e  de  insegurança  jurídica  nos  territórios  indígenas.  Sua  publicação
empoderou  o  setor  ruralista,  que  reforçou  os  ataques  aos  interesses
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indígenas”,  disse  à  Agência  Brasil  o  assessor  técnico  da  Apib,  Paulino
Montejo,  antes  de  seguir  para  o  Ministério  da  Justiça  com  o  grupo  de
representantes de sete etnias. Os índios também planejam ir ao Palácio do
Planalto para apresentar suas reivindicações.

Publicada  em  julho  de  2012,  a  Portaria  303  da  AGU  estabelece  que
advogados  e  promotores  de  Justiça  devem  observar  o  cumprimento  das
mesmas  condições  impostas  à  Terra  Indígena  Raposa  Serra  do  Sol  em
qualquer processo demarcatório, inclusive nos já finalizados. A assessoria de
imprensa do órgão informou que deve divulgar ainda hoje uma nota sobre o
assunto.

Quando  da  publicação  da  Portaria  303,  a  AGU  entendeu  que  as  19
condicionantes  impostas  pelo  STF para  manter  a  demarcação  da  reserva
Raposa  Serra  do  Sol  em área  contínua,  em 2009,  seriam extensivas  aos
demais  processos  de  demarcação  de  terras  indígenas,  inclusive  aos  já
finalizados.  Essas  condicionantes  proíbem  a  ampliação  das  reservas  já
homologadas e estabelecem que o “relevante interesse público da União” no
uso de riquezas minerais se sobrepõe ao direito das comunidades indígenas
ao usufruto da terra. Uma das condicionantes fixa que o usufruto indígena da
terra  não  abrange  o  aproveitamento  de  recursos  hídricos  e  potenciais
energéticos, nem a pesquisa, lavra e garimpagem de riquezas minerais.

A portaria causou protestos de índios e de organizações indigenistas. No ano
passado, índios chegaram a ocupar o plenário do Congresso Nacional em
protesto contra a Portaria 303 e outras medidas que consideram contrárias
aos seus interesses. A pedido da Fundação Nacional do Índio (Funai), em
setembro de 2012, a AGU suspendeu os efeitos da portaria até que o STF
decidisse sobre o assunto.

Na última quarta-feira (23), a maioria dos ministros do STF decidiu que as
regras  valem  apenas  para  a  Raposa  Serra  do  Sol,  não  podendo  ser
automaticamente  aplicadas  a  outros  processos  demarcatórios.  A
secretária-geral de Contencioso da AGU, Grace Maria Mendonça, declarou
que o Poder Executivo analisaria a eventual reedição da Portaria 303.

“Entendemos que a decisão do STF é suficiente para anular a Portaria 303.
Só que, logo após a decisão da Corte, o próprio ministro Adams declarou a
intenção  de  publicar  uma  nova  portaria,  semelhante,  ou  simplesmente
reeditar a 303. Qualquer atitude nessa direção é uma afronta à decisão do
STF e aos povos indígenas. Seria uma decisão política que demonstraria que
o  ministro  tem  compromissos  com  os  representantes  do  agronegócio”,
comentou Montejo.

Para Márcio Kokoj, liderança do povo Kaingang, após a decisão do STF
dessa quarta-feira, a simples menção à possibilidade de a AGU reeditar a
Portaria 303 é uma “afronta aos povos indígenas”.

“O STF conseguiu resolver em parte o problema. A questão agora é do Poder
Executivo.  E a  AGU, na figura do ministro Adams,  está prejudicando os
posicionamentos indígenas, dificultando também o andamento dos processos
de demarcação de terras indígenas”, frisou Kokoj.

Na AGU, o grupo indígena se  reuniu com o subprocurador-geral  federal,
Antonio Roberto Basso. Ele reiterou que a AGU vai aguardar a publicação
do acórdão do julgamento dessa quarta-feira, “para estudar a implementação

292



da  Portaria  303”,  conforme já  informado em nota  divulgada  quinta-feira
(24), pela AGU.

Na nota,  a  AGU destaca que aguarda que o Ministério  da Justiça  defina
novos  critérios  para  a  demarcação  de  terras  indígenas  como  forma  de
garantir  maior  segurança  jurídica  aos  processos  demarcatórios.  Hoje,  a
assessoria de imprensa da AGU informou à Agência Brasil que as colocações
que  tem a  fazer  sobre  o  assunto  já  estão  na  nota.Por:  Alex  Rodrigues  
Fonte:AgênciaBrasil–EBC  Edição:  Marcos  Chagas  (Extraído  de:
http://amazonia.org.br/category/noticias/ acessado  em  outubro  de
2014).

 Uma ruptura ou uma seqüência, passa-se nas anotações de campo a uma frase grafada em

letras maiúsculas, sendo identificada como a de Salvador, reconhecido “liderança” kaingang muito

ativo no Estado do Rio Grande do Sul. “Vocês não são índios!... [...] vocês são da farinha do mesmo

saco! [...] é uma anarquia muito grande o que está fazendo esse governo...”. Salvador referia-se aos

processos políticos de manifestações sociais de rua desencadeados no ano de 2013 por diversas

cidades do país.

Os  políticos  brancos  não  tinham  mais  respostas  para  os  indígenas.  Milton  Viário,  o

secretário de desenvolvimento rural,  não tinha resposta  a Salvador, como era de se esperar em

determinando  momento,  e  começou  a  falar  de  um  programa  de  governo  para  os  “pequenos

agricultores”, uma política pública voltada ao “campo”, denominada pelos ideólogos de propaganda

populista  petista  atualmente  no  governo  como  “Programa  Camponês”.  Estava  oferendo  aos

indígenas,  para  tentar  aplacar  a  dificuldade  em  não  ter  nada  a  oferecer  a  estes  conforme  as

demandas dos indígenas, um programa de governo para “beneficiar” pequenos agricultores, famílias

de  “colonos”  produtores  rurais,  que  poderiam também contemplar  os  indígenas,  claro,  na  sua

opinião de político “branco”.

Os  kaingang  não  são  “camponeses”.  Os  kaingang  não  são  agricultores.  Seus  “troncos

velhos”, qualquer kaingang pode saber, viviam caçando, pescando, colhendo frutas, como  fuá, e

melando.  O  mundo  dos  “brancos”,  antes  de  tudo,  os  veêm  como  “índios”.  Os  kaingang  são

diferentes dos “brancos”, mas parece que talvez por falta de proposta e projeto político para os

indígenas, o político “branco” oferece um programa de governo voltado a famílias “brancas”. Pela

colonialidade do poder, um colonialismo transposto no tempo, pela ignorância e inoperância ética, e

mesmo êmica, de um político não-indígena contemporâneo. Nada mais positivista, “civilizacional”,

domesticador e arcaico.  A política “branca” é arcaica,  no máximo, se pretende “moderna”,  mal

começou a tentar  ser contemporânea,  e já  se  torna o que sempre foi,  pela  origem na barbárie,

colonial-capitalista, imperialista e mercantilista:
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“O sistema-mundo é marcado pela modernidade, ao mesmo tempo
em que se reproduz pelo arcaico e colonial, de modo que a modernidade se
constitui no mesmo movimento que constitui e institui a colonialidade. A
expressão  “mundo-moderno”  busca  trazer  a  centralidade  da  modernidade
representada  pela  Europa,  ao  mesmo  tempo  em  que  desconsidera  a  de
sistema-mundo que lhe é associada, ou seja, envolvendo o mundo-colonial.”
(MOTA, 2012, p.272).

 

Mas como sempre não temos nada de novo no fronte. A história se repete, as práticas só se

repetem ao contemplarmos através da etnografia que em uma reunião entre lideranças indígenas e

de Estado, destas últimas, não-indígenas, ainda estaríamos a perceber, no nível do encontro entre

mundos, o “problema do índio”, ou seja, o indígena enquanto um “problema” para os brancos:

“No Brasil Imperial […] a relevância do  “problema do índio” pode
ser  estimada  perante  a  extrema  recorrência  em que  o  tema  aparece  nos
relatórios e falas dos Presidentes das Províncias e Ministros dos Negócios do
Império. Tomemos como exemplo um trecho do Relatório do Ministro Barão
de Itaúna à Assembléia Geral Legislativa (1871):

“Se  a  nobre  e  grande  nação  brasileira  pronuncia-se  hoje  tão
decididamente  em  face  da  liberdade  dos  cativos  e  da  colonização  dos
estrangeiros deve com mais razão e interesse dedicar-se à causa civilizadora,
útil e proveitosa de milhares de  brasileiros ainda selvagens … que podem
muito bem competir e concorrer, aliados a trabalhadores pobres, a desbravar
matas  desconhecidas,  para  o  florescimento  da  agricultura,  indústria  e
comércio do país.

Na  defesa  de  uma  política  indigenista,  o  Barão  revela  um
indigenismo  que  repercutiu  e  ainda  repercute  no  destino  dos  povos
indígenas,  na  medida em que,  por seu intermédio,  são propiciadas  novas
alternativas  de  interações  políticas  e  culturais  para  os  povos  indígenas.
Interessante observar na fala do Ministro e Barão, a possibilidade de aliança
entre  os  “brasileiros  ainda  selvagens”  e  os  “trabalhadores  pobres”  como
“solução do problema” de mão de obra  para  a  “civilização” do país  nas
vésperas da abolição da escravidão.” (MATTOS, 2011, p.158).

O  político  estava  mesmo  querendo  desviar  a  questão  com  a  proposta  de  “Programa

Camponês”  quando percebe  a  desaprovação  da  platéia  de  ouvintes  e  participantes  debatedores

indígenas, para além da mesa da qual faz parte. Diz que “[...] os indígenas não podem se preocupar

só com a terra...”. É claro que um político “branco” pensa isso. Ele não se preocupa só com a terra,

mas principalmente com o domínio que quer imprimir sobre os outros sobre a Terra. O que a grande

maioria dos políticos “brancos” parece que nunca vai entender é que os indígenas sempre vão se
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preocupar só com a Terra. A Terra é tudo. Por isso está sendo destruída pelos “brancos”. Para estes,

em sua maioria, os “brancos” nem imaginam o que seja efetivamente “se preocupar com a Terra”,

no máximo, se preocupar com o processo de continuidade de exploração desta. 

O  político  fez  um  “aconselhamento”  aos  indígenas  presentes:  “Vocês  não  podem  se

preocupar só com a terra...”. Não podem mesmo só se preocupar com a terra, é preciso se preocupar

com aqueles que sempre querem usurpá-la. Porque o político “branco” não quer que os indígenas se

preocupem “só com a terra”? Para virarem “brancos”, para deixarem de serem “selvagens”? Para

deixarem de atrapalhar os planos políticos e econômicos dos políticos no governo, dos ruralistas, da

direita e da esquerda política do país, dos latifundiários, dos corporativistas capitalistas que querem

ter o controle de Toda a Terra?

    Partindo novamente da fenomenologia da percepção “só se preocupar com a terra”, é

justamente o cerne do “estar” indígena. O político “branco” quer que os indígenas se preocupem

com coisas do mundo dos brancos, com “o dinheiro”, com o “crédito rural”, com “produção”, com

“o mercado”,  com “insumos para lavoura”.  Isso é  vincular-se a  uma pretensa  estadual  política

pública, que aqui também pode ser vista enquanto uma manobra política e estratégica de mercado

de agronegócio. O “programa camponês” pode ser visto como uma espécie de “programação” que

transformaria - pelo ponto de vista estatal - as pessoas em “camponeses”? Os kaingang não são

agricultores. Uma terra indígena não é parte “do campo”. Uma terra indígena, aos olhos do branco,

parace que ainda é a hinterland, sertão a desbravar, uma terra de matos, “macegas”, “brejo”, uma

terra “suja”, “abandonada”, “improdutiva”. Produzir é destruir. Quando alguém, dos “brancos”, vê

um terreno coberto por vegetação nativa, logo exclama: “aquele terreno está sujo”. A considerada

“natureza”, para os brancos, é “sujeira”. Há uma relação ontológica entre territorialidade e estar

humano:

    

“Assim, partimos do pressuposto de que não é só a terra enquanto
chão que está em disputa, mas que são todas as dimensões do território, as
riquezes  naturais  como:  flora,  fauna,  os  cursos  d´agua  e  todas  as  outras
formas de vida sobrenatural criada pelos homens e mulheres, que, por sua
vez, possibilitam o fazer-se humanamente, pois o mundo é visto a partir de
várias formas de fazer-se humano [...]” (MOTA, 2012, p.276).

Em relação aos povos indígenas e a proposta “(des)envolvimentista” sempre aberta pelos

“brancos”, e a incomunicabilidade de projetos de povos tão antagônicos, pode-se perceber que estes

desentendimentos  poderiam ter  uma busca  de  soluções  mínimas  quando  encaradas  pela  ordem
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destas questões, do que Baines nos traz a partir das reflexões de Cardoso de Oliveira quanto um

possível “etnodesenvolvimento”:

“Cardoso de Oliveira, partindo da noção de “etnodesenvolvimento” de […]
Stavenhagen,  constata  a  possibilidade  de  “se  criar  condições  para  a
emergência  de  uma  verdadeira  comunidade  de  comunicação  constituída
pelas  partes  envolvidas  pela  conjunção  interétnica  e,  com  ela,  uma
comunidade de argumentação intercultural” (Cardoso de Oliveira 2000:222),
com  a  possibilidade  teórica  “do  surgimento  no  interior  dessa  nova
comunidade de comunicação de um nexo comum, ou de um saber fruto de
uma “fusão de  horizontes”  (…) onde  as  partes  estabeleçam um universo
mínimo de regras que assegurem a livre e produtiva interlocução” (Cardoso
de Oliveira 2000).” (BAINES, 2012, p.33).

Como podemos ver o programa apresentado pelo político aos indígenas mais uma vez não

coaduna  com  “etnodesenvolvimento”,  e  não  compreende  uma  forma  de  “nexo  comum”  entre

“indígenas  e  brancos”  presentes  no  evento,  e,  assim,  as  cobranças  por  demarcações  tardias

continuam, e as reclamações pela forma de proceder dos políticos “brancos” para com os indígenas

também. “Não quero terceirizar o meu diálogo com o governador...”, exclama um dos protagonistas

políticos kaingang. O ideário anti-representacionista,  a sociedade contra o Estado (CLASTRES,

2003) está inscrita nos modos de vida kaingang, em sua cosmopolítica. Sabem que não adianta nada

em relação a suas reivindicações de direitos conversar com “representantes”. Outro indígena cita a

FUNAI, relembrando que esta “[...] é um órgão fiscalizador [...]”.

Em relação a  duas  demarcações contemporâneas  em curso na morosidade não-funcional

proposital e engendrada pelas redes de poder em uso da máquina do Estado, Mato Preto, da etnia

guarani, e Passo Grande do Forquilha, kaingang, Sidnei, liderança guarani, nos aponta o tamanho,

em  hectares,  das  terras  que  Milton  Viário  e  outros  agentes  de  governo  haviam oferecido  aos

indígenas, na reunião referida pelos interlocutores onde os agentes de governo estadual agiram,

como referiu-se o secretário, “errado”, para nós, aqui, em relação ao direito indígena pela terra e,

antes de tudo, ao respeito pelos indígenas. Segundo Sidnei para demarcações previstas oficialmente

como acima de mil hectares, a proposta dos agentes de Estado estaduais, sendo que as demarcações

são,  antes  de  tudo,  competência  das  agências  de  governo federais,  era  de  destinar  apenas  223

hectares  para  o território  guarani,  e  237 hectares  para  o território  kaingang,  para  parcialidades

étnicas  das  etnias  formadas  por  diversas  pessoas,  diversas  famílias,  enfim,  diversas  redes  de

parentesco. 
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Ao invés de uma porção digna resguardada pelo poder da União, em nome do Estado, do

território  indígena  ancestral,  foi  feita  mais  uma  proposta  de  criação  de  algo  que  leve  a  um

confinamento dos indígenas. De fato, os indígenas não precisam de mais um local para colocar uma

“vilinha  de  casas”  apenas  em separado  dos  “brancos”.  Os  indígenas  necessitam de  terras  que

mantenham de ancoragem de seu mundo,  de seus  modos de vida.  Os indígenas  necessitam de

território,  de  paisagem,  de  horizontes  imaginativos.  Algo  que  é  difícil  um  político  “branco”

entender.

No  caderno  de  transcrições  de  campo,  para  este  momento,  consta  a  expressão  “fiquei

surpreso...” Não sei se fiquei surpreso com a audácia dos políticos, ou com sua frieza em propor

algo tão fora das convenções mínimas. Seriam estas válidas apenas para os indígenas e uma ínfima

parte  dos  não-indígenas que estão a  seu lado? O ponto que baliza esta  ideia  particular, são os

últimos  episódios  das  lutas  pela  terra  kaingang,  marcados  por  forte  violência  entre  Estado,

indígenas e colonos, envolvendo feridos e mesmo mortos (episódios no norte do Estado do Rio

Grande do Sul no mês de abril de 2014), das manifestações de rua no país no ano de 2013 e da

também violência estatal manejada por sobre as populações na rua naqueles momentos e naqueles

dias, fortes repressões policiais com a utilização de consideradas armas “não letais”, ou de “efeito

moral”.

Uma das lideranças kaingang do interior, um senhor de já certa idade, traz idéias que ficam

gravadas: “[...] nós sabemos as leis, nós sabemos fuçar... Será que o governo quer isso, que morra

dois, três índios? Será que o governo quer isso, que morra sete, oito, colono, bastante colono?”.

Pedro Sales, outro já experiente liderança kaingang, professor, lembra à todos elementos da

história indígena. Fala na questão do “povo indígena” e a relação de “trabalho para os brancos” e

“trabalho escravo”, “[...]  enquanto viviamo em uma política de reciprocidade...”. É preciso “ser

manifestado o estilo de vida dos indígenas...” segundo o kaingang liderança.

Adriano, kaingang do território de Monte Caseros, exclama: “[...]  cuidado com recurso!”

Fala das promessas dos agentes de Estado de “recurso financeiro pequeno”, e de demarcações de

“territórios  pequenos”,  segundo  este,  “porque  conquistaram  índios  com  um  golinho  assim”  -

mostrando um “tantinho” como medida com os dedos polegar e indicador da mão - Adriano está

referindo-se a um “golinho”, da cachaça que antigamente era distribuída pelos colonizadores aos

indígenas.  Conclui  sua  fala  expressando  ainda  descontentamento  com ofertas,  segundo  ele,  de

“beneficiozinho...”. Por fim de sua fala, menciona: “É um remédio para o índio, a Terra”. Uma

expressão que percebe-se foi acionada em contrapartida a desvalorização da questão da importância
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da  terra  para  os  kaingang  e  os  indígenas  em  geral,  que  o  político  “branco”  havia  tentado

desconsiderar e mesmo, pelo visto desacreditar os índios de sua busca e de seu sentido vital para

estes. 

A Terra é um remédio para o índio. Então o índio está doente? Segundo Seu João Padilha,

kaingang descedente da área da Boboleta e hoje presente junto à parte de sua família extensa no

Morro Santana, “todos estamos doente, porque a água, a bóia (comida), os bicho, o ar, tudo hoje

está doente” (João Padilha,  Passo do Dorneles,  Vila Safira,  localidade Morro Santana,  julho de

2013).  Algo tem que estar “errado”.  Anos atrás ficou muito famosa imagem de um urso polar,

vagando em um cubo de gelo que desprendeu-se de um derretimento das calotas polares.  Essa

imagem nos remetia a complexidade que a questão da destruição ambiental pode alcançar, uma vez

que ela decretou o início da extinção desta espécie de animal, ao mesmo tempo que significou a

importância  do  problema  como  um  todo.  Como  muitos  não-indígenas,  os  kaingang  também

atribuem  fenômenos  de  destruição  ambiental,  e  seus  possíveis  efeitos,  bem  como  os  ditos

“desequilíbrios da natureza” a destruição propiciada pelos brancos.

Tino,  kaingang,  frisa  a  “questão  da  retomada  das  terras”  e  sua  relação  com  “nossos

antepassados” e a “invasão”. Os sentidos do mundo kaingang remetem para a questão de que estes

se sentem tendo que lutar contra o que denominam “a invasão”, referindo-se ao mesmo tempo ao

dito “descobrimento” do Brasil e a também invasão de seu território ancestral pelos “brancos”. Tino

lembra do ex-governador do Partido anos atrás: “Olívio quando entrou prometeu e cumpriu...”. O

nome  deste  político  não-indígena  foi  lembrado  em  muitos  outros  momentos  e  eventos  das

manifestações indígenas, quilombolas e de outros movimentos sociais no ano de 2013, como um

político  em  que  parece  que  algumas  pessoas,  entre  não-indígenas  e  indígenas,  ainda  tem

credibilidade enquanto tal. Tino lembra também do referido aqui ecocídio atual que vivemos: fala

em “meio ambiente […], retomar […], preservar matas para ter alguma caça ainda”.

Paulo,  kaingang  do território  de  Pontão,  área  em atual  recente  processo  de  retomada  e

pedido de demarcação, também faz críticas aos agentes de governo, perguntando aos políticos à

mesa: “quem é o culpado pelo conflito?” e “2.400 [Reais] está pagando o voto?”. Refere-se ao

conflito territorial entre colonos e indígenas e consecutivamente, ao valor do repasse em Reais -

moeda corrente no Brasil - do referido pelos políticos brancos “programa camponês”.

Esta narrativa remete-nos mais uma vez as questões de Baines e os estudos interétnicos de

Cardoso de Oliveira.  Em um dos aspectos  da relação interétnica,  a  comunicação entre  agentes

vivenciando estas nos possibilita visualizar questões quanto a “ética de discurso”:
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“Com referência à teoria apeliana-habermasiana da ética do discurso,
Cardoso de Oliveira aponta algumas dificudades que parecem ser inerentes
ao  diálogo  interétnico,  sem  a  consideração  das  quais  seria  difícil  o
surgimento  de  práticas  indigenistas  suscetível  de  viabilizar  este  diálogo
(2000:224). Ressalta que a dificuldade principal é “o comprometimento do
diálogo pelas regras do discurso hegemônico; a saber, em se tratando das
relações  índio e  não-índio,  a  hegemonia das regras  institucionalizadas  do
discurso do polo dominante sobre o polo dominado, do não índio sobre o
índio” (Cardoso de Oliveira, 2000)”. (BAINES, 2012, p.33).

A partir  dos  elementos  etnográficos  e  referenciais  etnohistóricos  e  etno-antropológicos

apresentados, percebe-se que o que continuamos a ver nos dias de hoje, é o que nas palavras de

Baines é apontado por Cardoso de Oliveira enquanto uma “comunicação distorcida” entre indígenas

e  não-indígenas  “comprometedora  da  relação  ética  do  discurso  argumentativo”  (Cardoso  de

Oliveira, 2000:226 apud BAINES, 2012, p.34). 

A  partir  do  próximo  tópico  do  texto,  serão  apresentados  mais  alguns  elementos  da

colonialidade do poder imposta aos indígenas na contemporaneidade das relações entre os mundos

indígenas e o mundo não-indígena, o agravado processo de destruição das terras kaingang pelo

avanço do “mundo dos brancos” e a “luta pela Terra” a partir da visualização do conflito que o

Estado trava contra os povos indígenas a partir de eventos violentos a partir do Estado sofridos

pelos kaingang durante o período de estudos de campo.

4.1.3  Cosmopolíticas  kaingang em choques com a colonialidade do poder do “mundo dos
brancos”. Mundos em conflito
 

O momento atual para as comunidades kaingang presentes em Viamão, no Morro Santana,

no Carazinho e no Lajeado do Bugre, e, porque não, da totalidade das comunidades kaingang, e

indígenas em todo o país, é um momento para além da preocupação da efetivação jurídico-legal de

sua ocupação, a retomada é uma esperança em barrar o processo de destruição das terras indígenas.

Hoje,  em relação às formas “civilizadas” de vida,  mais do que nunca, ocupar, acima de tudo é

destruir.  Segundo  os  kaingang,  os  “povos  do  senhor”  não  podem  fazer  parte  da  “babilônia”.

Conviver com a urbanicidade latente fog no espaço em disputa material não é apenas aceitar esta,

mas também opor-se. Opor-se a presença fog, e aos seus modos de vida, é o traço de que a agência

fog, em contato direto com os kaingang,  mostra-nos os  lados mais  perversos  desta,  que existir

enquanto domesticado é colonizar outros mundos e elementos destes. Os kaingang e suas terras não
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foram colonizados, continuam sendo, enquanto permanecerem com suas “flechas erguidas contra a

babilônia”.

Ambulância, cestaria, vida coletiva em meio as matas, comércio com fog, enterrar umbigos

na  terra,  pregação,  oração,  luta  pela  Terra,  política  indígena,  diplomacia  intra-povos,  tudo  se

coaduna numa mesma superestrutura espiritual de combate direto as invasões de fog que não estão

entre as tribos do Senhor, mas sim envolvidos com o “apocalipse”, com o colapso do espaço e suas

possibilidades  de  vida.  Percebe-se  que,  enquanto  os  kaingang  afastam-se  dos  fog que

necessariamente preocupam-se mais com questões de ordens de posse, materiais, se aproximam de

outros  fog, como os evangélicos neopentescostais que devem ter sensibilizado os kaingang com

seus discursos,  talvez também contrários a muitas das coisas vividas pelo kaingang a partir  do

mundo material dos  fog. Parece contraditório, mas algo relacionado as religiões ocidentais, possa

ser acionado séculos depois por kaingang reivindicantes de retomadas territoriais como um dos

elementos de força na luta contra os fog e seu mundo. Questões para serem amadurecidas com uma

profunda reflexão.

 

“O passado maori é um vasto esquema de possibilidades de vida, que vão
desde os mitos antigos até a memória recente através de uma série de épocas
paralelas na estrutura, e análogas nos eventos, enquanto sucessivamente vão
mudando de conteúdo, do abstrato e do universal ao concreto individual, do
divino ao humano e assim até o grupo ancestral, da separação entre Céu e
Terra à delimitação dos territórios dos clãs.
[…]
A forma  final  do  mito  cósmico  é  acontecimento  corrente.”  (SAHLINS,
2011, p.83-85).

Não  vamos  tratar  aqui  para  além  destas  questões  particulares  a  um  possível  novo

“evangelismo” kaingang, matéria possível de estudos pertinentes, para além deste ponto onde estas

questões podem se cruzar com reflexões quanto a destruição do mundo antigo dos tronco-velhos,

pelos fog, e as percepções e ações contemporâneas dos kaingang a partir desta. 

A importância da Terra enquanto território pode ser vista em instância estrutural, como a

materialização do que Sahlins denomina “concreto”, no material, no plano diário da soberania do

povo. Podemos perceber por esta a continuidade da “luta pela Terra” do povo kaingang.

“O problema era a distinção entre supremacia política e não de ou “direito”
à terra não ser uma distinção pertinente para os maori. Enquanto um chefe e
seu  povo  mantivessem  residência  em  suas  terras  ancestrais  e  tivessem
vontade de defendê-las, nenhum outro chefe poderia lá governar. Para além

300



de quaisquer ideais ocidentais de soberania ou de propriedade, a terra é “o
corpo inorgânico de identidade clânica” (adotando a frase de Marx). É o
mana objetivado do grupo de parentesco. Os conceitos ocidentais e maori
são  incomensuráveis  nesse  ponto.  E,  mais  ainda,  Firth  devia  estar  certo
quando disse  que  “o conceito de  mana  quando ligado à  terra  é...  muito
próximo  da  idéia  de  soberania”.  (1959:392;  cf.  White,  1855:190-91).
Quando Heke concluiu que o Tratado de Waitangi estaria propondo um novo
arranjo sagrado de propriedade, concluiu que significaria para os maori a
perda  de  mana -  como  ocorreria  no  caso  de  conquista,  expropriação  e
escravização.” (SAHLINS, 2011, p.95-96).

“[...] privações econômicas [...] o governo alegava ser um pai, mas apenas
tinha mostrado “soldados, casernas, oficiais de polícia e cadeias” (Sinclair,
1972:31).” (SAHLINS, 2011, p.96).

Voltamos à questão das transformações ou permanências, relativas às percepções das ordens

culturais - e por sua vez, as estruturas sociais - a partir do contexto constituído por conjunturas de

relações sociais entre kaingang e fog. Há transformações históricas nas apreensíveis estruturas? Um

“colonialismo” do que se considera o “Antigo Regime”, passaria a um “capitalismo”, que surgiria

através  do  que  Frederico  denomina processo  de  “internacionalização”  do  Brasil  (1970,  p.205),

acabando  com a  colonialidade  do  poder  e  trasformando  as  estruturas  sociais  de  exploração  e

dominação? Ou ainda podemos pensar que a “História” continuou apesar de diferenças sútis de

nomenclaturas e  modus operandi entre, por exemplo, “colonos” e “agricultores”, “colonizados” e

“cidadãos”? O colonialismo enquanto surgimento do capitalismo, teria sua continuidade histórica,

apesar de diferenças de nomenclaturas entre o “liberalismo” e o “neoliberalismo”? O “mercado

global”, não é a continuidade do “mercado colonial”? As atuais “rotas comerciais transnacionais”,

não são as paralelas e contiguas antigas “rotas das especiarias”? Nessa fase da história constituída

pelos civilizados, as consideradas mudanças sistêmicas (vistas assim pelos brancos) acarretaram a

constituição da “modernidade” e do “capitalismo”. Frederico menciona como contexto desta fase da

“História”, “o fim do Antigo Regime”:

“Em  última  instância,  a  Revolução  Atlântica  significa  o  fim  do
Antigo  Regime,  período  de  transição  entre  a  Idade  Média  e  o  Estado
Moderno. Como fase intermediária, o Antigo Regime vive em permanente
instabilidade, na medida em que se desenvolvem suas contradições internas.
O rompimento incial dá-se na periferia com a Independência dos Estados
Unidos (1770-1783).  A partir  daí,  divulga-se  mais  intensamente  em tôda
Europa a filosofia iluminista que,  lançando dúvidas sobre a validade dos
princípios que norteavam o Antigo Regime, contribuiu para miná-lo ao nível
das superestruturas.

O  momento  mais  avançado  da  crítica  à  ordem  estabelecida
encontra-se na poesia de William Blake. Este poeta genial saudou a guerra
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da Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa como uma
redenção para  toda a  Humanidade.  Dedicou a  esses  acontecimentos  dois
longos  poemas,  America,  a  prophecy  (1793) e  The  French  Revolution
(1791). Vivendo em plena Revolução Industrial, Blake não compactou com
os  valores  da  burguesia  ascendente.  Satiriza  não  só  o  racionalismo  dos
iluministas como também a hipocrisia religiosa que se omite em face da
exploração de milhares de operários amontoados nas fábricas da puritana
Inglaterra. Por se colocar “além” das soluções cabíveis em sua época, Blake
permanece solitário no contexto cultural do século XVIII. A redescoberta de
sua  poesia  será  uma  das  conquistas  do  homem  do  nosso  século.”
(FREDERICO, 1970, p.204-205). 

Então o atual momento também seria um momento de “revolução”? A partir das idéias de

Frederico  quanto  a  referida  “Revolução  Atlântica”,  é  possível  perceber  transformacões  ou

continuidades,  em fatos  contemporâneos  similares  atuais,  em elementos  políticos  e  relacionais

sociais num nível de percepção estrutural? Pensando nos movimentos sociais contemporâneos, suas

contextualidades e, em particular, para nossos estudos dirigidos neste empenho, a luta pela Terra

indígena,  kaingang em particular, e os movimentos sociais eclodidos em conjuntos nas ruas do

Brasil  em 2013,  eventos  recentes  na  história,  como a  Conferência  dos  Povos  (ECO 1992),  os

movimentos sociais e sua eclosão em Seatle (1999), e Gênova (2001),  significariam uma ainda

forte  crise  que  denuncia  o  constante  processo  de  sentimento  de  revolta  contra  a  exploração  e

dominação continuada. Essa crise seria considerada na contemporaneidade por alguns estudiosos

como reflexo de lutas  sociais  pelo  fim da  exploração e  dominação,  pelo  “fim do capitalismo”

(PETRAS,  1995),  de  um  período  de  transição,  dessa  vez,  que  podemos  aqui  pensar  entre  a

constituição da força e poder dos Estados Nações e âncora da constituição e transição do poder,

finalmente como subproduto das transformações anteriores, do poder e força de controle global das

empresas multinacionais em uso do direito privado e da revolução tecnológica eletrônica e digital.

Estes elementos de uma história recente são importantes uma vez que a percepção kaingang

das “lutas sociais” passa hoje pelos sentidos que estes apreendem para além de seu mundo dos

“tronco-velhos”,  para além e aquém de suas experiências anteriores de “luta pela  Terra”.  Estes

sentidos  atuais  das  lutas  kaingang,  como  a  defesa  da  “natureza”  junto  aos  movimentos

ambientalistas não-indígenas, é visto aqui como relativos a dimensão de participação destes em

outras lutas sociais, a partir de redes de sociabilidades, a partir das quais estes vem participando nos

últimos anos, e as quais tive oportunidades de observá-las. Durante o período de estudos de campo,

os  kaingang  possuiam  alianças  políticas  com  outras  comunidades  tradicionais,  como  os

remanescentes de quilombos,  famílias  pertencentes a  luta  pela  Terra inserida no MST, ativistas

ambientalistas,  jovens  militantes  urbanos  em  busca  de  melhorias  nos  sistemas  públicos  de
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transportes ou ainda grupos civis que lutam pelas liberdades de orientação sexual.  

Como  “fase  intermediária”  (FREDERICO,  1970,  p.205),  empreendendo  uma  análise

conjectural, pensando em noções para uma percepção de mudanças e permanências nos elementos e

formas de fatos sociais, bem como das possíveis estruturas apreensíveis, o final do século XX vivia

em “permanente instabilidade, na medida em que se desenvolvem suas contradições internas. O

rompimento  inicial  dá-se  na  perifeira  (...)”  (FREDERICO,  1970,  p.205)  do  sistema  de

colonialidade,  daqueles  princípios  metafísicos,  que  aqui  são  tomados  enquanto  as  ideologias  e

ideários, lançados pelo sistema nas cabeças das pessoas, nos pensamentos destas  que, a partir de

suas outras referências, passam a ser portos de ideários diferentes aos usudas neste sistema. 

Ainda  existem  sertões  imaginativos  e  simbólicos  geradores  de  elementos  de  visões  de

mundos alter-sistêmicas, como podemos perceber a cosmologia kaingang. Como podemos mesmo

apontar em periferias físicas,  como são os países e ou localidades  considerados periféricos aos

“centros de poder” e as forças metafísicas ou físicas do sistema ocidental capitalista-colonial. “A

partir  daí,  divulga-se  mais  intensamente  em  tôda  (...)”  (FREDERICO,  1970,  p.205)  Terra  as

filosofias libertárias, e os kaingang, participando das manifestações de rua nas grandes cidades do

país durante  as manifestações sociais ocorridas no primeiro semestre de 2013 no Brasil, aliam-se a

movimentos relativos a ditos “anti-imperialismos” e “anti-capitalismos sistêmicos globais”.

Passo  a  me  deparar  com  um  cotidiano  de  eventos,  reuniões  e  manifestações  onde  os

kaingang estão a relacionar-se com movimentos sociais organizados a partir de tendências e redes

de constituições de consideradas “políticas libertárias”, de “ativistas políticos ambientalistas”, de

“ativistas  políticos  de  direitos  humanos”,  de  ditos  por  estes  “hippies”,  “punks” e  anarquistas.

Agora, os kaingang em suas reivindicações políticas aos fog, junto a estes outros agentes sociais em

luta, passam a somar-se aos movimentos sociais já insurgentes, que agora também eclodiam suas

reivindicações a partir de semanais manifestações de rua, os outros povos indígenas e outros povos

e comunidades tradicionais, as massas trabalhadoras e de estudantes, jovens em geral, das periferias

dos grandes centros urbanos civilizados que,  “lançando dúvidas sobre a validade dos princípios

que” (FREDERICO, 1970, p.205) orientam o capitalismo-colonial de imperialismo global, estão a

formar um sistema aberto de pensamento que “contribuiu para miná-lo ao nível das superestruturas”

(1971, p.205) de pensamento.

A todo momento, analisando-se antropologicamente as sequências tempo-espaciais daquilo

percebido na etnografia,  podemos encontrar  nos  sistemas  sociais  pontos  de transformações  nas

superestruturas, sejam de pensamentos ou elementos físicos. A todo momento podemos antever no
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passado alterações, enquanto outros olhares, outras perspectivas podem ver permanências. Rupturas

e  continuidades  são  necessariamente  pontuais  e  normalmente  admitidas  politicamente  para

tornarem-se as constituições metafísicas do capital-colonial. As transformações muitas vezes estão

apenas nas formas de encarar os elementos mapeáveis e de convivência no cosmos, mas, muitas

vezes, outros pontos de vistas, não tão iluminados podem perceber as manutenções sistêmicas para

além de perceber rupturas. O “motor da história” (MARX, 2014), estruturalmente pensando aqui,

ainda é a colonialidade do poder, disfarçada com outras facetas político-formais, aí sim, inovadoras

do “Antigo Regime”. Conforme Lévi-Strauss quanto a história e seus sentidos:

“Cada  episódio  de  uma  revolução  ou  de  uma  guerra  se  resolve  numa
multidão de movimentos psíquicos e individuais; […] Consequentemente, o
fato histórico não é mais dado que os outros; é o historiador ou o agente do
devir histórico que o constitui por abstração e como sob a ameaça de uma
regressão ao infinito.

Ora, o que é verdadeiro para a constituição do fato histórico não o é
menos para a sua seleção. Também desse ponto de vista, o historiador e o
agente  histórico  escolhem,  destacam  e  recortam,  pois  uma  história
verdadeiramente total os poria perante o caos. Cada canto do espaço contém
uma multidão de indivíduos, dos quais cada um totaliza o devir histórico de
uma maneira não comparável às outras; […] Mesmo uma história que se diz
universal ainda não é mais que uma justaposição de algumas histórias locais,
dentro das quais (e entre as quais) os vazios são muito mais numerosos que
os espaços cheios […] pelo fato de a história aspirar à significação, ela está
condenada a escolher regiões, épocas, grupos de homens e indivíduos dentro
desses grupos e a fazê-los surgir, como figuras descontínuas, num contínuo
suficientemente  bom  para  servir  de  pano  de  fundo.  […]  O  que  torna  a
história possível  é que um subconjunto de fatos  tem, num dado período,
aproximadamente a mesma significação para um contingente de indivíduos
que  necessariamente  não  viveram  esses  fatos  e  que  podem  mesmo
considerá-los  a  vários  séculos  de distância.  Portanto a  história  nunca é a
história  mas  a  história-para.  Parcial  mesmo  quando  se  proíbe-se  sê-lo,
permanece inevitavelmente parte de um todo, o que ainda é um modo de
parcialidade.” (LÉVI-STRAUSS, 2011, p.299-301).

 

E dessa forma o que é significativo para cada grupo de indivíduos é relativo a cada conjunto

de fatos enquanto significação para os motivos a que interessam estes fatos para os indivíduos. Os

kaingang em sua “luta pela Terra”, em meio à cidade, em meio aos outros grupos reivindicantes

não-indígenas, outras comunidades tradicionais, como os quilombolas, e outros ativistas sociais por

direitos, surgem na atualidade imersos nas relações das “constelações de insurreições”, que voltam a

cada era, a cada geração político-conceitual. As constelações voltam com os mesmos significados

de mundo envolvidos, “direitos humanos”, “liberdade”, “igualdade”, “justiça”, “fraternidade”, e no
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caso dos povos indígenas e em particular os kaingang, acesso à Terra.

Voltamos  a  metade  do  ano  de  2013.  Voltar  aos  já  referidos  elementos  etnográficos  da

“paralisação” pelo poder executivo do governo federal das demarcações das Terras Indígenas, os

eventos violentos entre os kaingang, seus aliados políticos não-indígenas e outros indígenas, e o

confronto com a polícia militar as portas do “Palácio” do governo Estadual na Praça da Matriz,

durante a “Vigília dos Povos”. 

As  afirmações  nas  redes  informacionais  indígenas  pelo  país,  das  “paralisações”  de

demarcações de territórios indígenas,  foram pelos kaingang aliadas a já antigas políticas  fog de

morosidades, incopetências, negligências e corrupção de políticos e outros agentes de Estado, que já

barravam uma política fundiária no país relativa aos territórios indígenas e suas demarcações. Como

vimos,  os kaingang não sendo atendidos em nenhum dos acordos entre  lideranças,  conselhos e

comunidades da etnia com os políticos fog e demais envolvidos nas questões de suas terras e seus

direitos originários, junto a seus aliados, vão a frente do “Palácio Piratini”, sede do Estado do Rio

Grande do Sul, se manifestar para os governantes fog (Imagens 58, 59, 60 e 61). 

Os movimentos estão se unindo, se descobrindo juntos na luta. Os kaingang estão junto a

quilombolas e os outros agentes sociais em reividicações de direito no tenso momento político  das

manifestações políticas sociais de rua de 2013 no Brasil. As imagens deste momento escaparam,

para além e aquém de qualquer situação política, de campo, mesmo carregada de tensão, que já

havia vivido com interlocutores kaingang. 

O que se presenciava  em relação a violência desferida, meses antes, nas ruas da cidade,

inicialmente, a partir das manifestações de rua, o estado (e o Estado) de violência, parece, eclodiu

também relacionalmente por sobre os manifestantes indígenas e quilombolas e seus aliados, e estes,

às  portas  do  governo  do  Estado,  sofrem  da  mesma  violência  descarregada  sobre  todos  os

“insurretos” daquele período de lutas em encontro. Armas “não letais”, “armas químicas” e “armas

de efeito moral”, “bombas de gás lacrimogênio”, são desferidas contra as comunidades tradicionais.

O que presenciou-se na Praça da Matriz naquela tarde não parece ter sido apenas um ritual

de  representação,  encenação  de  Estado  (LIMA,  2011).  O  que  vi  foi,  na  cirscuntância,

microprocessual, pensando agora, tempo depois, até esperado de certa parte, mas ainda assim todo o

evento se desfecha e se abre por tratar-se de mais um momento na vida daqueles kaingang e aliados

marcado  pelas  apontadas  por  Soares  “[...]  agência  humana  e  a  ação,  em  seu  momento  de

indeterminação,  em  sua  dimensão  virtual  de  autonomia  [...]”,  que  deveriam,  por  mim,  serem

entendidas  “[...]  em  termos  efetivamente  radicais  [...]”  (SOARES,  1994, p.19).  Os  kaingang
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terminam por sofrerem, juntos a outros manifestantes, a violência física e simbólica, coercitiva, por

parte de um escudo humano de policiais militares do Batalhão de Choque da Brigada Militar posto

entre os manifestantes e o portão do palácio da governança, com quem entram em conflito. 

O cordão de policiais armados e vestidos com armaduras modernas, mas ainda ao estilo das

medievais, com novos materiais, não absorve o impacto - principalmente de uma guerra simbólica

entre “selvagens”, de um lado, e “civilizados”, de outro (Imagem 62) - dos protagonistas indígenas

kaingang  junto  ao  gradeio  de  metal  colocado  entre  o  portão  do  palácio  do  governo  estadual,

policiais de choque e indígenas, quilombolas e demais ativistas sociais. Uma certa altura do início

da  tarde,  alguns  jovens  kaingang  chegam muito  perto  do  gradeio  improvisado como barricada

anti-manifestações. Um dos gradeios cai ao chão, e é iniciado o descarregar de armamentos que

disparam as chamadas “bombas de efeito moral”. O dito “gás lacrimogênio” (e talvez outros?) são

descarregados nos manifestantes, bombas de nuvens tóxicas chamadas também de “bailarina”. 

Grande desespero. Mais uma “correria de índios” novamente na história da colonização do

Brasil.  Os  policiais  são  alvejados  por  uma  saravaiada  de  flechas  pelos  jovens  kaingang.

Desesperados,  os  jovens kaingang jogavam até  suas  bordunas e  lanças contra  os  policiais,  que

descarregavam de  suas  armas  as  bombas de  dispersão.  Flechas  e  paus  contra  bombas  e  balas.

Crianças  e  velhos  depois  são  atendidos  em  hospitais  com  intoxicação,  alguns  feridos.  Fica

novamente  gravada  uma  das  frases  pronunciada  pelos  kaingang  naquela  tarde,  e  em  outros

momentos dos estudos junto a estes: “Os kaingang não tem medo de morrer, tem medo de serem

esquecidos”.

“[...] vimos que o primeiro Governador não tinha falado a verdade, pois ele
nos havia  dito  que teríamos muito mais”  (Maning,  1906:230-31).  [...]  O
governo havia agido de maneira misteriosa e enganadora. Ou foram esses
efeitos  adversos  que  conscientizaram  os  maori  de  que  o  que  estava
realmente em jogo era o mana. As atividades de Heke em torno do mastro
foram nesse sentido uma desmistificação. Eram uma lembrança de que o
mesmo já havia acontecido antes [...].

Assim vemos um mito ser decodificado por outro (exatamente como
foi dito por Lévi-Strauss), pois o tratado de Waitangi era um mito, mesmo
em termos europeus.” (SAHLINS, 2011, p.97).

Será que podemos ver os dispositivos da Constituição Federal (CF-88) relativos as garantias

das terras das comunidades tradicionais no Brasil como cumprindo a função de mito, mesmo em

termos não-indígenas, como aponta Sahlins para o tratado de Waitangi? História aqui é pensada em

conformidade com a proposta analítica etnográfica, etno-antropológica, para além de elementos e
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dados a levar-se em conta enquanto apoio ou contextualização da sequência e trajetórias, mas como

parte da própria estrutura. A civilização, por fim, não compreende e não aceita o ponto de vista e a

manutenção da luta indígena pela autonomia política e dos territórios, porque as referidas ideologias

dos  brancos  ao  contrário  das  cosmologias  indígenas,  operam no  sentido  de  um apagamento  e

renovação conceitual que invisibiliza,  vela  a estrutura,  no caso,  a estrutura colonial  edificada a

partir da ocupação branca dos territórios ameríndios.

Como  não  houve  uma  estabilização  mínima  na  política  de  identificação  e  efetiva

demarcação dos territórios indígenas, tampouco a partir  do último marco constitucional federal,

uma vez que a colonização em massa levada a cabo pelos não-indígenas continua avançando sobre

as terras dos kaingang, estes continuam sofrendo efeitos de um colonialismo latente no caso de

conquista, expropriação e escravização.

“E se o Tratado garantia de modo ostensivo o bem-estar  dos maori,  não
representou uma decepção absoluta, já que era muito difícil conciliar este
propósito com a colonização em massa levada a cabo pelos súditos brancos
de sua majestade, ele foi, por esse motivo, pelo menos contraditório, já que
o governo não possuía meios de assegurar os interesses dos maori, e logo
abandonaria qualquer  pretensão a tal.  Ainda por  cima,  o  Colonial  Office
sabia muito bem que a diferença entre soberania e propriedade não seria
compreensível para os maori, estando isso claramente escrito em todos os
rascunhos preliminares das instruções para negociação do Tratado entregues
ao capitão Hobson. [...] O tratado fora negociado com má-fé.” (SAHLINS,
2011, p.97-98).

Os governos, tanto federal quanto estadual, como visto, tentaram persuadir os kaingang a

fazerem um acordo para abrirem mão da demarcação de tradicionalidade das ocupações ancestrais e

contemporâneas  de  seus  territórios.  Assim,  os  grupos cosmopolíticos  da etnia  poderiam ficar  a

mercê  de  aceitarem outras  parcelas  de  terras  não  reivindicadas,  mais  acessíveis  ao  governo,  e

infimamente menores, para este efetivar a política de “assentamento” indígena que prejudicasse

menos  os  interesses  nas  terras  do  agronegócio.  Estas  terras  “ofertadas  em troca”,  eram já  de

propriedade do Estado do Rio Grande do Sul,  por pertencerem ao montante do que é a CEEE,

empresa de energia do Estado, já quase toda desmantelada e privatizada. 

Essa manobra faz parte de uma grande estratégia de agentes políticos capitalistas brancos

contrários às demarcações de territórios indígenas, que conseguem manipular os arranjos políticos

com governistas em prol de seus interesses. Uma vez que o futuro é incerto, e ainda cada vez menos

favorável a um horizonte imaginativo indígena no sentido de autonomia, soberania das populações e
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direito a terra e a economia baseada na referida anteriormente conexão superestrutural espiritual

tradicional com esta, indígenas e indigenistas tornam-se reféns de escolhas difíceis de se fazer, onde

os jogos políticos fazem com que não se compreenda mais o rumo das situações e as alternativas

possíveis, e viáveis, de escolha dado o contexto. 

É possível e bem plausível de se afirmar, a esta altura de estudos de campo, que a grande

maioria dos kaingang, mesmo daqueles envolvidos diretamente nos processos políticos em relação à

luta  pela  vida  kaingang  contra  o  mundo  dos  fog,  e  também  boa  parte  de  nós,  dos  agentes

não-indígenas ao lado destes,  ainda não compreenderam bem o que significam efetivamente as

últimas  propostas  de  alterações  na  Constituição  Federal,  as  citadas  PEC's  e  PLP's  contra  as

demarcações de terrras indígenas, e outros mecanismos legais em relação às alterações propostas a

serem impostas aos direitos indígenas. Com estas manobras, as agências de governo e de Estado

tornam-se obscuras, e porque não, novamente a partir de Sahlins, não pensar que mais uma vez

“[...] O tratado fora negociado com má-fé” (SAHLINS, 2011, p.98), pois estamos vendo ao longo

do estudo que certas situações sociais e elementos entre os kaingang e os fog assemelham-se muito

ao  longo  do  tempo  espaço  do  colonialismo  e  do  capitalismo,  sendo  muitos  destes,  como  a

colonialidade, e os lados da balança de exploração e dominação, ainda os mesmos.

“Em  outras  palavras,  as  irrealidades  essenciais  bem  como  as
impraticabilidades da situação foram estabelecidas pelos ingleses. Heke, ao
atacar  o  mastro,  mostrou-se  capaz de penetrar, tornar-se  consciente  de e
objetivar os significados que os pãkehã estavam dispostos a manter ocultos
até  de  si  mesmos.  Se  a  sua  resposta  nos  parece  fora  de  propósito  ou
“simbólica”,  não devemos esquecer que a  questão decisiva,  como Wards
também admite, era igualmente abstrata: Heke “sofria as dores inevitáveis
de alguém que vê, ou sente, o eclipse de seu modo de vida por um outro”
(ibid., p.145).” (SAHLINS, 2011, p.98).

A insustentabilidade  da  situação  de  negociação  entre  kaingang,  políticos  e  colonos  fog

ocupantes das terras indígenas foi estabelecida pelo descaso dos governos com um não cumprir de

“acordos”  e  “protocolos”  que  garantissem  os  direitos  indígenas  a  terra  indígena  demarcada  e

salvaguardada pelo Estado de direito. Após o evento político em frente ao palácio do governo, os

kaingang e seus aliados na ocasião iniciam o que pode ser visto sempre, a cada nova luta, como uma

das  estratégias  finais  dos  grupos  da  etnia,  a  referida  por  estes  “autoretomada”  dos  territórios

reivindicados,  e  assim,  estavam  dispostos  a  tornar  “conscientes”  e  “objetificar”,  como  aponta

Sahlins em relação aos  maori, os significados que os próprios políticos fog estavam por ocultar, que

as demarcações mais uma vez não seriam concretizadas pelo governo. 
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Se os eventos políticos reividicatórios e seus desfechos, como o relatado violento episódio

no palácio do governo, passam também a carregar os significados simbólicos na percepção dos

kaingang de suas lutas pela Terra, após o evento do choque violento entre indígenas e Brigada

Militar, ficou mais do que perceptível para os kaingang e os seus que uma nova etapa da guerra com

os fog teria início novamente, seguindo a seqüência dos fatos históricos que ancoram as tomadas de

posição da etnia enquanto grupo cosmopolítico organizado. Assim como os polinésios, não é difícil

entre os kaingang encontrar relatos “inevitáveis de alguém que vê, ou sente, o eclipse de seu modo

de vida por um outro”. “Nós sabemos fazer o ritual do kiki jota, nós não temos vontade. Não é o

mesmo fazer o kiki com cachaça e açúcar de cana, eles faziam com milho e mel. Não é o mesmo se

fazer kiki com milho, milho desses de granja ou mel de eucalipto... kiki, kiki, dos antigo, é mel

nativo e milho criolo, milho dos índios” (Aldo Pinto, Lajeado do Bugre, setembro de 2010). O

mundo kaingang, o mundo selvagem, está eclipsando.

Os kaingang inseriram-se, ou fizeram parte, em alguma medida, pontualmente, do escopo

das “manifestações” sociais pelas ruas da cidade de porto Alegre, e da esfera social criada a partir

destas  manifestações,  no  ano  de  2013.  Mas  os  kaingang  já  estavam  em  guerra  antes  destas

manifestações.  Já  estavam  se  manifestando,  protagonizando  politicamente  sua  luta  pela  Terra.

“Malcon  X disse  uma vez  que  os  distúrbios  de  rua  eram a  voz  do  povo.”  Ouvi  isso  em um

documentário sobre Seatlle e os aconteciemntos antiglobalização capitalista pós anos 90 do século

passado. Mas, quanto aquele momento, ou, quem sabe um dia, naquele “período histórico” (se não

para os  fog,  mas para os kaingang talvez),  fui  informado depois,  por minha orientadora,  que a

presidente Dilma também disse exatamente isso, nos pronúncios daquele momento, algo como: “A

voz das ruas é a voz do povo”. Quanto a isso, e os kaingang, podemos também dizer que, “não só a

voz das ruas, mas também, a voz das matas”.

4.1.4 “Fomos à rua”

Acompanho os kaingang em mais uma reunião da série de eventos e reuniões políticas entre

indígenas e governo branco, e demais agentes de Estado, no ano de 2013, por conta dos problemas

territoriais e fundiários indígenas, que aconteceu no Ministério Público Federal, em Porto Alegre,

RS, em agosto, um dia após o referido evento de violência contra os manifestantes na Praça da

Matriz nas portas do “palácio de governo” (Imagens 63 e 64). Estão também presentes quilombolas,

um “representante” do Ministro da Justiça, um procurador federal e muitos outros interessados nos
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múltiplos lados campos de força, como alguns políticos  fog. Os kaingang haviam participado de

uma reunião em apoio aos quilombolas, no INCRA, orgão de “colonização” e “reforma agrária”. Os

quilombolas fazem parte das comunidades que necessitam deste órgão estatal na legitimação de

seus territórios. É interessante notar que o termo “colonização” faz parte do nome da instituição.

Logo  no  início  temos  uma  fala  do  procurador  federal,  dando  abertura  a  reunião.  O

“representante” do Ministro se justifica: “[...] tenho outro compromisso as três e meia”. Logo o Sr.

Zamorra,  um  dos  políticos  do  atual  governo  na  sala,  quer  “tirar  ARPIN,  CIMI,  GARPIN  da

reunião”, entidades não-governamentais de apoio e estruturação das lutas indígenas. Este alega que

os não-indígenas aliados acirram os conflitos. Tudo é só conflito, não há mais o que ser acirrado,

acirrar conflitos, nestas alturas, só mesmo partindo para as guerras sempre injustas, que um dia se

denominaram de “guerras justas”. Os kaingang interviram nesta condição e não permitiram que isso

ocorresse,  e  os outros não-indígenas presentes na reunião também conssentiram que as pessoas

relacionadas a estas entidades poderiam ficar na reunião. Os kaingang, por sua vez, querem uma

reunião “com encaminhamento, se não, não”. 

Ouço  o  nome Gilberto  Carvalho,  político  do  PT, ministro-chefe  da  Secretaria-Geral  da

Presidência da República. Este faz uma fala:  “Nós temos consciência de uma dívida histórica e

Dilma [presidente do país] quer resolver essa dívida. [...] envolve outros fatores [...] por conta de

uma política  de Estado e governo [...]  todos somos vítimas [...]  processo pacífico,  efetivação,

realização de ações...”.

“Todos  somos  vítimas”.  A convivência  com  os  kaingang,  e  minhas  próprias  vivências

enquanto oriundo do mundo dos  fog, apontam que não. Fala da “revisão” de limites para terras

indígenas demarcadas, fala de “redução”, por conta dos ataques aos direitos territoriais indígenas

orquestrados pelos agentes de governo empregados nos interesses do agronegócio, as tentativas de

desmantelamentos e alterações, para além da contrariedade dos dispositivos legais constitucionais

de direitos territoriais indígenas.  

O Sr. Zamorra argumenta: “Não é nossa política [...] é conciliação. Na noite o governador

afirmou compromisso com demarcação de terras indígenas [...] governo do Estado [...] mediação

de  conflitos...  não  amanhã,  mas  04  meses,  05  meses,  06  meses...  nosso  papel  é  o  papel  de

mediação...”. Disse que não é verdade que fazem (governo e Partido dos Trabalhadores) “o jogo do

latifúndio... Nosso papel é o papel de facilitar as conversas em busca de solução. Concluímos um

levantamento de terras do Estado para solução... 6305 hectares. Não queremos dizer se é para

colonos ou para índios...”. Sabe este que os kaingang ficaram muito ofendidos com a proposta de
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assentar  suas  comunidades  em  terras  públicas  quaisquer  em  troca  dos  direitos  territoriais

tradicionais dos kaingang de demarcarem suas áreas tradicionais, em detrimento do agronegócio da

soja. Então não se compromete em oferecer novamente, como já havia ocorrido antes, diretamente

estas áreas para assentar os kaingang, mas joga com a informação de que podem ser áreas para

receberem os colonos que desintruzarem as áreas tradicionais kaingang reivindicadas.

Uma das lideranças kaingang se pronuncia: “[...] a gente sente que está sendo esmagado...

governo federal e estadual jamais sentaram juntos... falar bonito é bom, mas tem que cumprir... Por

isso insistimos, fomos à rua, por obrigação. Nossa famílias estão a dez, quinze anos embaixo de

lona... o que tá acontecendo, vamo ser sincero, tem gente querendo subir com o problema indígena.

0,38% do território do Rio Grande do Sul é Terra Indígena”. Esta liderança menciona o que para

ele é o dado estatístico apresentado pelos “brancos” das terras indígenas demarcadas no país.

Seu Augusto Opẽ da Silva, kaingang, é uma importante liderança, um atuante protagonista

político na luta pela Terra. Seu Augusto está muito doente. Mas não para de lutar, pois os kaingang

não podem parar de lutar. Seu Augusto veio, mesmo durante tratamento médico, para esta reunião.

Atravessou o Estado aproximadamente 400 quilometros para chegar em Porto Alegre devida a estas

mobilizações políticas e reuniões com o governo fog. Seu Augusto é forte. Mas, mesmo com sua

força, Seu Augusto morreu no Abril de 2014. Seu Augusto é força. Seu Augusto me ensinou muita

coisa sobre os kaingang. Quem sabe um dia aprenda a manejar mesmo o arco feito por ele e que

tenho desde o início de minhas visitas a sua casa em Iraí, o arco de amexeira do mato e raiz de

guaimbé.

Seu Augusto cumprimentou a todos e “[...] demais políticos presentes. Não. Estamos para

reivindicar, não para negociar, um direito não se negocia, se reivindica. Não estamos aqui para

negociar  [...]  Desde  a  Lei  de  Terras  [...]  Nonoai,  420  mil  hectares.  Hoje  30  mil.  Dentro do

território, vários municípios... Depois de 1962 o governo do Estado fez reforma agrária [...] hoje

quem sofre são dois pequenos grupos, com a política genocida. O que nós queremos é demarcação.

Porque tem muito pensamento, mal, genocida, querem desapropriar, assim não funciona, assim não

dá certo... Então não estamos aqui para negociar, estamos reivindicando um direito, históricos. Os

políticos, muitas vezes enganam os agricultores. [...] Procedimentos legais [...] terra garantida é

terra  demarcada.  Não viemos  aqui  negociar, viemos  aqui  para  reivindicar  nossas  terras.  Nós

estamos prontos para demarcar nossas terras, nós temos cinqüenta mil índios nesse Estado. Não

estamos aqui para negociar direito, direito não se negocia, nós não vamos negociar...”.

A próxima palavra é de Seu Valdomiro Vergueiro, liderança presente no Morro do Osso.
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“Não procura de sair fora dos indígenas, porque é um compromisso dele, que não rompa a aliança

com nós... [encaminha essa fala para os políticos referindo-se ao governandor do Estado] devemos

nos unir [se dirigindo para os outros kaingang]  e demarcar nossas terras. Porque direito não se

negoceia... a Terra é a nossa própria mãe, se essas pessoas usam negociar a própria mãe, nós não

negociemo... se o governador quiser tirar o cavalinho da chuva, agora é tarde...”. Falou também

dos  agricultores,  em  relação  a  ainda  estranha  oferta  de  “compra  de  terras”  em  troca  de

demarcação  de  territórios  tradicionais  que  os  agentes  de  Estado  e  governo  andam  tentando

convencer os indígenas: “Vão comprar terras para essas pessoas, não vão comprar terras para os

indígenas, nós temos nossas terras, nossas cinza estão lá... Se um dia vocês prenderem esse cacique

é por um direito deles... [dos kaingang] Por isso estamos avisando, não tire nossas parcerias, CIMI

e todos [em relação ao pedido do político branco para tirar os agentes de associações de apoio e

articulação  aos  indígenas  da  reunião].  Nós  não  fizemos  nossa  demarcação  porque  estamos

esperando vocês, políticos. Os governos, os governamentais, não param para olhar a nossa parte,

sabemos que nós temos direito...  e a gente confiou no Tarso [...]  só que ele não ajudou nossa

parte...  E chame esses agricultores e arranje um lugar para eles,  e nós ainda vamos estar no

prejuízo, porque era mato. Então pare e pense essa parte, a minha conversa era isso”.

Temos na sequencia a fala de Roberto Carlos, uma outras das lideranças kaingang do norte

do Estado, região do Rio Mel, Iraí. Roberto Carloes está aproximadamente na meia idade. Possui

um ponto de vista também crítico. “FUNAI hoje não tem autonomia, está fraca essa parte de criar

GT [grupo de trabalho para demarcações de terras indígenas]... Não vai ser preciso trazer indígenas

para invadir FUNAI, qualquer setor público, só falta fazer... Ele ofereceu 6000 hectare, que bom,

mas tem que ver o lado certo, o lado do direito indígena. O governo pensa em dar cesta básica,

assistência de saúde, e tá bom, o indígena é improdutivo... Vocês fizeram as leis, vocês fizeram os

códigos, porque não respeita a lei que está dada?... Cada processo tem uma solução, tem que ter

uma solução... E os que tão começando? Quem vai começar GT? Porque pessoas especializadas

tem... Se vocês não querem ajudar, os produtores, que eles que são os produtivos, nós vamos fazer

como em 76, [...] nós vamos fazer, é o que o Augusto falou, nós vamos fazer, e os responsáveis

serão os governos se morrer agricultor, se morrer indígena... Para nós, se perder, dois, três mil

indígena  no  confronto,  para  nós  não  faz  diferença.  Se  não  houver  encaminhamento,  a  gente

resolve, lá na ponta, lá na Aldeia. Os kaingang não tem medo de morrer”.

É a vez de Maurício, liderança guarani. “Companheiros caciques colocaram a situação, vou

falar para reforçar a fala deles... Vou coloca que nós somos um povo grande [...] e é um dos povos
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que tem menos terra demarcada [...] temos em Viamão uma aldeia de sete hectares, 40 famílias!

[...] e muitas famílias em barracas de lona na estrada... [...] não dá para você dizer que o índio

não tem direito, colocando bomba, colocando a polícia em cima da gente para a gente não se

manifestar... Governo federal precisa fazer de uma vez por todas que a lei seja cumprida... Hoje,

depois  de  1988,  querem  tira  o  direito  indígena  com a  PEC-215,  [...]  só  olhar  para  grandes

produtores de arroz e monocultura e esquece o direito indígena”.

A fala fica com Santiago, liderança guarani, meia idade. “[...] dinheiro é de branco, vocês

criaram isso...”.

O assessor do Ministro da Justiça trouxe à tona a questão das “soluções” em Mato Grosso do

Sul, onde o conflito entre indígenas e não-indígenas pela Terra é visto atualmente como um dos

mais  violentos  do  Brasil.  Na  atual  conjuntura  o  Mato  Grosso  do  Sul  arde  em conflitos  pelas

territorialidades indígenas. O representante Gilberto Carvalho de novo frisa que não tem ninguém

ali  para  enganar  ninguém.  E  mais,  afronta  e  desvaloriza  a  palavra  indígena  ali  mesmo,  numa

tentativa de desencorajar os indígenas de suas combativas estratégias de retomada: “Nós sabemos

como é o discurso, sabemos que não é assim...”, desacreditando os indígenas sobre responderem aos

políticos brancos que iriam auto-demarcar suas terras.

É  aí  que  temos  a  intervenção  de  Seu  Manoel  Xico,  quilombola  de  Morro  Alto,  quase

centenário, que exclama “[...] se unimo com os indígenas, e se temos que ir para rua nós vamos

para a rua mesmo...”.   

 É a vez da fala de Aluízio Azanha, agente técnico da FUNAI/BSB, Centro de Trabalho

Indigenista (CTI). Este inicia contextualizando a situação, uma vez que, para este agente técnico, “o

Estado do Rio Grande do Sul é vanguarda do movimento anti-indígena. [...] tem instituições aqui

no Estado que investem no conflito. [...] neutralizar aqueles que estão incitando o conflito... [...]

objetivo da FUNAI é a posse plena da Terra Indígena”.

O assessor do Ministro disse que não é demarcação. Um kaingang exclama a este que “A

negociação é de tempo, não de direito...”. Os kaingang, algo que já sei a bom tempo, não negociam

seus direitos territorias. Um protagonista do território de Campo do Meio afirma “Nós somos o que

vocês nos fizeram: excluídos e improdutivos. Disseram que era para nós sonhar, mas o sonho dos

índios ta virando pesadelo... Há um dizer dos kaingang: Não temos medo de morrer, temos medo de

ser esquecidos. Disseram que a estrela ia brilhar, mas só brilhou para alguns”. Os kaingang falam

assim porque todos políticos presentes são do Partido que se encontra no governo, o “Partido dos

Trabalhadores”. O “sonho”, o “sonhar” diz respeito a constituição de bases de uma ideologia de
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“luta popular”. Diz respeito ao “sonhar” com um país melhor, do povo no poder através do Partido.

 O agente de Estado representando o Ministério da Justiça é chamado de “Doutor Marcelo”.

Dificilmente seria um doutor, mais fácil, estar abusando desse título que não precisa ser dado por

nenhuma universidade do país, pois o título de doutor mais difundido nas terras brasis, ainda hoje, é

um pronome de tratamento, um dispositivo de poder hierárquico, elemento do colonialismo interno

sempre presente.

O  kaingang  que  abriu  as  falas  indígenas  na  reunião  fala  novamente.  Deoclides,  outro

kaingang,  apresentou  as  propostas...  Os  kaingang  continuariam,  após  essa  reunião  novamente

infrutífera com os políticos fog, a manter seus planos de retomadas territoriais para além da espera

pacífica e,  somente possível  para civilizados,  em relação a  quaisquer  tipos  de consideração ou

mesmo crença nas “palavras vazias” dos políticos brancos.

Pensando no Partido em relação a uma possível esquerda e sua atuação inserida nos novos

processos democráticos dos anos 1980 e 1990 na América Latina, Petras aponta que

“[...]  supostos  oponentes  do  neoliberalismo  revelaram-se  neoliberais
rematados assim que assumiram seus cargos. Desse modo, a primeira onda
de  oposição  eleitoral  ao  modelo  acabou,  as  reservas  de  legitimidade  do
modelo foram dissipadas e foi preparado o terreno para surtos populares de
sublevação e revolta contra a política neoliberal.” (PETRAS, 1995, p.237).

Podemos  muito  bem  perceber  estes  elementos  para  referirmo-nos  ao  processo  de

consolidação das vitórias e conquistas eleitorais do Partido ao longo dos anos no Brasil, desde a

primeira vitória deste na eleição de um presidente, em idos do início dos anos 2000 até os últimos

acontecimentos  políticos populares de 2013 no país,  as manifestações nas ruas.  As palavras  de

Petras em idos dos anos 1990 ecoam hoje como previsões que se confirmaram:

“A coesão  de  políticos,  classes  dominantes  e  elites  estrangeiras  desses
regimes em torno da política neoliberal e dos métodos de governo associados
com sua implementação geram uma pressão  de  exclusão  sobre  as  forças
sociais e políticas populares. Essa pressão corrói o atrativo da democracia
liberal,  gera  injustiça  e  ressentimento,  estimula  a  revolta  e  a  turbulência
social e mostra a decadência desses regimes.” (PETRAS, 1995, p.239).

“Certamente  o  aprofundamento  da  desigualdade  de  classes  na  América
Latina  do  ajuste  continuará  inspirando  revolta  e  insurreições,  embora  a
repressão violenta e a guinada para a direita de grande parte da esquerda
latino-americana nas últimas décadas façam parecer improvável uma súbita
revogação da política neoliberal. A menos que seja derrotada pela insurreição
social,  um processo  mais  gradual  de  deterioração  e  decadência  parece  o
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resultado provável da negligência neoliberal com o investimento e com o
povo.” (PETRAS, 1995, p.241).

Sobre a atual conjuntura política no Brasil nos idos dos anos 1990, Petras nos traz escritos

ainda muito atuais:

“No Brasil, o Partido dos Trabalhadores enfrenta tensões entre uma direção
cada vez mais social-democrata e disposta a sacrificar os compromissos de
uma  mudança  estrutural  a  fim  de  preservar  oportunidades  eleitorais,  e
sindicalistas militantes de base, cada vez mais pressionados pela estratégia
econômica liberal iniciada por Collor a tomar iniciativas de ação cada vez
mais diretas.” (PETRAS, 1995, p.255).

“Os  31  milhões  de  votos  outorgados  ao  Partido  dos  Trabalhadores  nas
eleições  presidenciais  brasileiras  de  1989  exageraram  sua  força  eleitoral
(membro  de  uma  coalizão  de  esquerda)  e  subvalorizaram sua  influência
entre  os  setores  militantes  e  do  movimento  social.  Em  centros  urbanos
cruciais  (fábricas,  industrias,  favelas  e  bairros  de  classe  média  baixa),  o
Partido dos Trabalhadores converteu-se na força hegemônica dominante e
sua influência estende-se para fora, às instituições religiosas, de educação, de
saúde e do setor público. Trata-se de um poder contra-hegemônico ao nível
do Estado nacional. Sua força estratégica são suas raízes nos movimentos
populares, porém sua debilidade tática é a forte presença nas suas fileiras de
intelectuais  reformistas  e  de  funcionários  municipais  dispostos  a  pactuar
com as configurações de poder existentes.” (PETRAS, 1995, p.266).

Assistimos nos últimos anos a “guinada para a direita” do maior partido de esquerda do

Brasil,  e assim assistimos a continuidade no país das inspirações a “revolta e insurreições” e a

decorrente “repressão violenta” do aparelho de Estado por sobre os insurretos, inclusive por sobre

os indígenas na defesa de seus territórios contra as forças neoliberais envolvidas no agronegócio e

sua expansão por sobre os territórios kaingang. A partir de projetos fog como o PAC, a expansão da

fronteira agrícola e a continuidade em geral das práticas políticas e econômicas neoliberais, um

processo de “deterioração e decadência” dos espaços e das populações subjugadas sobre a ótica

Estatal e empresarial capitalista neoliberal parece continuar engendrado, tornando o colonialismo

ainda uma possibilidade de presente e de futuro para a manutenção do sistema de vida civilizado, o

que  parece  relacionado  a  grande  contradição  sistêmica  fundante  do  mundo  material  da

domesticação dos brancos, destruir para produzir.
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4.1.5 As audiências de justiça na “justiça dos brancos”

Audiência, Justiça Federal de Carazinho, 01 de outubro de 2013. A continuidade da barbárie

colonial está em perceber os kaingang presentes em Carazinho serem cada vez mais constrangidos

fisicamente em espaço pelos  empreendimentos  que destróem a remanescente vida selvagem no

local que habitam, e ainda passarem por um novo processo de ação na justiça da partes dos  fog

contra as ocupações indígenas nas localidades.

O território kaingang na localidade de Carazinho/RS, mantém-se atualmente sobre presença

kaingang de grupos de parentelas extensas unidos em torno do acampamento as margens da estrada

num dos pórticos de acesso a cidade, e na morada no entorno da cidade constituída pelo núcleo

familiar dos Cipriano em Carazinho. Ambos locais não possuem terras indígenas demarcadas, e

hoje  segue  em  curso  um  processo  de  estudos  e  fundamentação  antropológica  da  ocupação

tradicional kaingang na localidade.

Por conta da construção, no terreno onde encontra-se o acampamento da estrada, de algumas

pequenas casas de madeiras para substituição das barracas de lona e restos de ocnstrução e papelão

encontrados na cidade pelos kaingang, o proprietário do terreno, um não-indígena, que permitia de

alguma  forma  que  os  indígenas  ali  permanecessem em caráter  provisório,  passou  no  segundo

semestre de 2013 a pedir na justiça federal de Carazinho a reintegração de posse do terreno. Para

ele, as casas eram um sinal de que a FUNAI demarcaria mesmo a área como parte de uma nova

reserva indígena e, assim, perderia a propriedade de seu terreno. O terreno encontra-se em meio a

outros que estão sendo utilizados para a construção de prédios, galpões para abertura de, segundo os

indígenas, “empreendimentos dos brancos”, e por conta destas construções, os elementos vegetais

nativos  do  local  estão  sendo  exterminados.  As  últimas  parcelas  de  matas  restantes  no  local

dependem, pelo visto, da permanência dos kaingang na área.

Por conta da participação nos estudos de fundamentação da área, passo a compor parte da

mesa de arrolados pelos juizes e procuradores federais envolvidos no processo. Assim desloco-me

de Porto Alegre junto a servidor público, em viatura FUNAI, pois se trata de evento oficial relativo

às demarcações de terras indígenas. Essas viagens e eventos junto a FUNAI a partir de meu ponto

na rede como também agente político, enquanto pesquisador vinculados a questões acadêmicas e

técnicas de pesquisa e ou perícia se tornaram cada vez mais freqüente.

A audiência tem o proprietário, seu advogado, outros afins seus, os kaingang, como réus,

dois  ou  três  representantes  da  prefeitura,  advogados,  servidores  FUNAI,  procurador  público

FUNAI,  ministério  público,  juiz  e  sua assitência.  Alguns estão de terno,  outros  nem tanto.  Há
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algumas  dessas  poucas  pessoas  no  corredor  do  andar  do  prédio  da  jutiça  federal  onde  será  a

audiência, mas a questão indígena no Norte do Estado é sempre tensa o suficiente para contar com

repórter e câmera, por certo da RBS local, ou dos mecanismos de mídia locais a seu serviço. A

mídia  é  usada  sempre  para  desacreditar  e  difamar  o  lado  indígena  dos  conflitos  agrários  no

“campo”. O  camera-man,  como sempre implacável, sem autorização prévia de ninguém, o que,

utiliza seu canhão ótico como arma fora do gatilho disparando a ermo. Logo explicíto que não

autorizo o uso de minha imagem e não dou entrevistas para nenhum mecanismo de mídia que não

peça e combine previamente forma e conteúdo do produto midiático. Tudo se passa rápido mas

serve para causar estranhamento ou ao menos curiosidades em algumas pessoas mais próximas. Não

precisamos ser vítimas dos contextos, mas de alguns destes, é inevitável.

Os kaingang estão em uma pequena comitiva política. Ivo, atual cacique da comunidade,

jovem liderança posto em ação e atualmente no cacicado em lugar da liderança mais antiga Seu

adão, mais velho, que beira os sessenta anos de idade, e continua forte na comunidade como um dos

conselheiros políticos mais velhos e dos mais presentes no acampamento. Com eles há mais três

lideranças do conselho da comunidade do acampamento, provavelmente “capitães” e ou “policias”.

O juíz abre a audiência como de cotume, colocando a questão quanto de “interesse indígena

e de proprietários”. Explicita que desde sua agência a partir de 2006, busca resolver os processos no

norte  do  Estado  de  forma  pacífica.  Para  o  juiz,  extremamente  jovem,  “a  melhor  solução  é  a

amigável”.

Para iniciar a tratar do processo, o juiz apresenta um mínimo histórico da conjuntura da

presença kaingang na área particular em questão do ponto de vista jurídico e legal e conflitivo.

Aponta que em 2006, houve um processo movido pela COVIPLAN, a empresa que administra a

praça de pedágio, uma concessão para cobrar dos usuários o uso das estradas públicas de rodagem

no trecho de rodovia de Carazinho. 

Até  hoje  estas  praças  de  pedágio  a  propósito,  não  são  bem  explicada  e  resolvidas

politicamente  e  juridicamente,  havendo  históricos  no  país  de  movimentos  políticos  sociais

contrários a essas praças de pedágio. A inclusive alegações da inconstitucionalidade da prática da

cobrança do pedágio uma vez que as estradas foram feitas com recursos da União, então, as estradas

são bens  públicos.  Nenhuma das  estradas,  enfim,  onde foram postas  praças  de pedágio,  foram

construídas com recursos privados e assim ser cobrado seu uso, como de um bem de investimento

privado de alguém que deva ser ressarcido e que busca um lucro por ter empreendido tal feito.

Enfim, a praça de pedágio local movia um processo para tirar os kaingang do espaço que é
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faixa de domínio do DAER/DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Tempos atrás

os  indígenas  já  sofreram repressão  por  parte  deste  órgão  estatal  por  fazerem-se  presentes  nos

espaços  contíguos  aos  trechos  de  asfalto  que  compreendem  as  rodovias  públicas,  estradas  de

rodagem. Acontece que, para além das reservas indígenas, restaram apenas estas pequena linhas

entre asfalto e cercas e ou muro e fachadas, pois todo o espaço é, normalmente, assim distribído

pelos hábitos civilizados nas terras conquistadas. O espaço geopolítico nada mais é, antes de tudo,

que distribuído juridicamente por direito a determinados sujeitos e instituições, não havendo espaço

para uma vida que não seja constrita nestes esquemas espaciais preconcebidos que extinguem com o

temível, na leitura de mundo dos bárbaros pretensamente civilizados ancestrais “sertões”. Seguindo

as  leituras  de  outros,  como  o  hinterland,  todo  espaço  ocupado  pelos  colonizados  ia,

progressivamente,  passando  a  ser  “conquistado”  e  colocado  no  seu  lugar.  O  espaço  foi  sendo

colocado, para além de sertão, ou da cercania, daquilo que está “lá fora”, da vila, cidade, povoado,

aldeia,  enfim,  enquanto propriedades,  públicas  ou privadas,  e  caminho entre  estes,  públicos  ou

privados,  uma  vez  que,  após  a  divisão  do  mundo  entre  os  seus  conquistadores,  os  lugares  e

localidades, os sítios, passarão a ser, públicos, ou privados, particulares.

Tratando-se então de terras públicas, os espaços nas bordas das estradas públicas passarão a

ser, para os indígenas,  os únicos locais em que poderiam, sem sofrerem represálias de nenhum

particular, acamparem uma vez em que não estivessem dentro de terras indígenas demarcadas pelo

Estado. Salvo algumas possíveis exceções, como terras cedidas por não-indígenas, ou algum outro

espaço público cedido provisoriamente aos grupos acampados, os indígenas dispõem, mesmo em

situação de busca de retomada de território em uma localidade, apenas o trecho da estrada pública

mais próxima desta localidade para buscar fazer um acampamento de presença indígena de forma

não conflitiva no sentido legal da habitação com os particulares não indígenas e agentes do poder

público local.

Mas a COVIPLAN interpretou que os indígenas não poderiam ficar no trecho da estrada

federal por tratar-se de sua concessão e buscou as instâncias jurídicas em Carazinho para pedir a

reintegração de posse da área de presença kaingang no local, o Acampamento-Aldeia Kayru56.

O que parece a colonialidade do poder dos  fog em questão aqui é o ato de constranger os

kaingang, violentá-los, ainda hoje, sendo colocados em tribunais jurídicos de não-indígenas por se

fazerem presentes,  seja onde for, acampados, quando este lugar ainda não tratar-se de território

56 Cabe mencionar que a COVIPLAN poderia não estar ali, pois ainda há quem pense, que as praças de pedágio são
um abuso  de  poder,  uma  “corrupção”  legitimada,  havendo  uma sobreposição  de  taxas  e  impostos  para  além dos
legalmente já previstos, em outros mecanismos estatais de cobrança. Alega-se ainda sobre os pedágios estarem por
sobre as estradas construídas com o dinheiro da União, recursos da “nação”, e a obstrução do direito de ir e vir.
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indígena  demarcado,  ao  contrário  de  logo  se  passar  a  tratar  da  adequação  dessa  presença  a

dispositivos constitucionais que garantam os direitos indígenas perante os direitos dos brancos de

simplesmente   tudo,  inclusive  de  destruir  as  terras.  Se  já  houvessem  territórios  demarcados

minimamente  nas  localidades  ancestrais  indígenas  previamente  estabelecidos  as  ocupações

não-indígenas, sejam de que natureza forem, nada disto estaria acontecendo ainda hoje.

O ato de juridicização convencional nos dispositivos institucionais dos brancos nas disputas

territoriais envolvendo indígenas e não-indígenas em territórios indígenas não demarcados é um

dispositivo insitucional de política e violência colonial bastante freqüente na vida dos kaingang

interlocutores. É comum receber em mãos, quando chego em algum acampamento ou outra forma

de presença indígena não-demarcada, documentos de comarcas de justiça onde alguns dos kaingang

presentes no grupo são “réus” de processos enquanto “posseiros ilegais”. 

Interpreta-se aqui política colonial como o ato político baseado apenas no sistema de um dos

lados de agentes na situação relacional de fronteira étnica uma vez em que nesta encontram-se dois

ou mais grupos étnicos. A teoria dos grupos étnicos de Barth (2000) é imprescindível na etnografia,

etnologia e antropologia com grupos em zonas de co-presença de grupos étnicos cujas presenças de

alguns destes advem de históricos coloniais.

Abrindo o campo de visão vemos um monte de barbáries coloniais trajadas de política, lei e

civilização. A não simetria na alteridade é a morada da colônia.

O juíz então explicita à todos que os kaingang que sofreram um processo anterior ao tratado

naquela audiência  por  estarem na área de domínio,  para  além, do DAER-DNER, mas  também

domínio por direito, da COVIPLAN, mas que saíram desta área.

Perante os dispositivos legais jurídicos dos brancos, os kaingang saíram da área, mas o que

aconteceu de fato foi que os kaingang apenas deslocaram suas barracas de moradia provisória para

mais retirado da estrada asfaltada. Fazendo isso, retrocedendo no espaço em relação ao asfalto e a

área do DAER DNER e COVIPLAN, ou avançando a área do proprietário contígua a estrada e seus

domínios, os kaingang saíram da área do litígio territorial juridicizada, mas permaneceram no local

de seu atual wãre principal em Carazinho. Ali o acampamento permaneceu e foi se estabelecendo

no tempo/espaço na localidade de Carazinho até os dias de hoje.

No ano de 2013 a FUNAI disponibilizou alguns do que sendo chamado de “kits casas” para

a comunidade do acampamento de Carazinho. Trata-se de pequenas casas de madeira feitas sobre

alicerces, com telhas de fibrocimento, visando melhorar um pouco a condição das barracas de lona,

uma vez que estas acabam se tornando moradias fixas. No caso de Carazinho o lugar em declive,
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em forma de barranco, e se acentuando assim nas bordas da rodovia, fazia com que as barracas

tornassem-se muito húmidas no inverno. Cabe mencionar que as barracas de lona, ou mesmo no

padrão tradicional, são tradicionalmente de chão batido.

Pois estas pequenas casas despertaram a atenção dos proprietários da área do acampamento,

que, se até então não haviam acionado a justiça para “desempossar” os kaingang da área, passaram

a fazê-lo.

O  advogado  dos  proprietários,  após  ter  a  palavra  concedida  pelo  juíz,  explicita  sua

preocupação em saber a “[...] possibilidade de relocar os índios para uma área que é do ambiente

deles mesmos [...]”. Claro, ele está falando de mandá-los a uma reserva indígena nas imediações,

um antigo costume dos primeiros tempos da colonização, onde deslocavam-se grupos comunitários

kaingang inteiros  dos territórios  alvo da colonização e  os realocavam, juntos a  diversos  outros

grupos kaingang também deslocados de seus territórios para áreas de reduções territoriais indígenas.

Como se propõe,  a  juridicização das  disputas  territoriais  entre  indígenas  e  não-indígenas  é  um

dispositivo estatal político e de violência colonial dos brancos contra o indígenas, manipulado e

administrado pelo poder público e privado de não-indígenas.

O procurador Marcelo, um dos que mais representa a FUNAI nas audiências nas comarcas

de justiça levou a questão do advogado dos proprietários da área para  [...] se eles  [os kaingang]

queriam voltar para a reserva...[...] e abriu precedente para o juiz perguntar aos kaingang: “[...] o

que aconteceu lá?”. Lá. Sempre lá. A terra indígena é sempre lá para os brancos, nunca aqui. Os

brancos continuam achando que o tradicional entre os kaingang é apenas o local já tradicional da

redução  kaingang,  e  que  a  eclosão  dos  grupos  cosmopolíticos  contemporâneos  da  etnia  e  sua

redispersão  por  seu  território  tradicional  sempre  advém  de  brigas  entre  os  membros  de  uma

imaginada externamente, brancamente, aldeia indígena. Uma terra indígena não é necessariamente

uma aldeia indígena. Uma terra indígena é um sistema de comunidade de relações, grupos, uma

multiplicidade de formas de habitar e viver entre parentes. O todo não supõe partes no reduzido

pensamento imediatista, reduzido colonialmente.

A descrição segue com uma fala do juiz quanto a questão do não envolvimento, e assim,

também,  um  tipo  de  envolvimento  com  a  questão  territorial  indígena  kaingang  por  parte  da

Prefeitura  Municipal  de  Carazinho:  “[...]  o  município  não  veio,  essa  administração  não  está

interessada”.  Não  está  interessada  mesmo  em  os  kaingang  passarem  a  ter  um  território  em

Carazinho oficialmente reconhecido como de posse de direito dos indígenas.

O procurapor do Ministério Público Federal de Passo Fundo, Fred, aponta que os kaingang
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estavam lá no local em questão desde o final de 2005.

O juiz volta a mostrar-se preocupado com a falta da prefeitura em comparecer na audiência

como convidada a ajudar a procurar uma solução para a questão da reintegração da posse da área

particular  de  presença  kaingang  de  volta  a  posse  total  do  proprietário  -  os  kaingang  ocupam

efetivamente uma área muito pequena da área total do proprietário, exclamando que parece “[...]

senso comum que o município está se omitindo na questão indígena”. O juiz e o procurador do

Ministério Público, por fim, demonstram em seus argumentos discordarem da possível ação policial

de a justiça enviar força policial, no caso a Brigada Militar foi mencionada pelo juiz, mas este disse,

em vários momentos, e inclusive perguntava aos proprietários e advogado destes, se estes também

achavam a  melhor  forma de  resolver  a  questão  “[...]  mandar  a  Brigada  Militar  para  cima dos

indígenas [...]”. Mais de uma vez o juíz, relativamente jovem - substituto na comarca - disse que

“[...] não queria mandar a Brigada Militar para cima dos indígenas”, mesmo tendo afirmado que

poderia fazer isso.

Por fim, o juíz, esperando um maior envolvimento e agência dos políticos municipais na

questão, marcou uma nova audiência, esperando que nessa comparecessem agentes da prefeitura e

que assim fosse possível chegar a uma solução “pacifica”, como se referiu, ao impasse. Em um mês,

mais  ou  menos,  teríamos  uma nova reunião,  nova audiência  de  justiça.  “[...]  Cumpre-se,  nada

mais...”, como um bater de martelos, exclama o juíz encerrando a audiência.

4.1.6 Segunda Audiência na Comarca da Justiça Federal de Carazinho, 06 de novembro de
2013 

Nesta nova audiência, estava um novo juiz, uma vez que o outro era um juiz substituto da

Comarca. Este então, deve ser o juiz titular. Pareceu, em certa medida, um juiz mais convencional

que o anterior, e também mais velho que este.

O juiz queria saber sobre a possibilidade de “[...] fazer um acordo [...] saber a situação e

desocupar a terra dos autores [...]”. Os autores do processo são aqueles que pedem a posse da terra,

no caso, os proprietários não-indígenas. Afirma que “[...] leu documento da prefeitura do, dia 30 de

outubro de 2013, ontem, as três e meia da tarde de ontem... [...] agravo do município”.

Os agentes  do município se  mostraram em documentos  e  pessoalmente,  segundo o juíz

federal, “contra [o município - grifo meu] ter sido envolvido no processo”, uma vez que alega-se

que este “não dispõe de área para realocação” dos indígenas. 

“Realocação”.  Uma  palavra  convencional  dos  fog para  lidarem  com  seus  assuntos  de
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logística e localismos e deslocamentos. Uma palavra dos brancos. Um hábito branco. Um costume

de branco, oferecido para índios, num tribunal de justiça. Justiça dos brancos. Pela segunda vez,

neste contexto da presença atual kaingang ainda não legitimada burocraticamente pelos brancos em

Carazinho, a justiça dos brancos, através de seu poder federal - aquele que “pode” fazer isso, contra

os índios em detrimento do direito convencionado dos brancos - colocava os kaingang presentes na

localidade - e na cidade - no “banco dos réus”. 

O Estado brasileiro deveria ser réu quando os indígenas acabam por acampar em algum local

tradicional de suas circularidades e o primeiro ainda não prevê esta dinâmica na prática, em fins

burocráticos, e provém os meios para a legítima permanência dos indígenas no local em questão. O

Estado  chegou  depois.  Os  brancos  chegaram  depois.  Mas  o  colonialismo  deve  ser  exercido

primeiro.  Essa alternativa,  a cobrança sobre o Estado pelos impasses territoriais,  parece a mais

sensata e não-lateral nos impasses territoriais entre indígenas e não-indígenas. Mas aí não seria a

justiça “dos” brancos “para” os brancos. “Realoquem os brancos!”, ouvi muitas vezes no interior do

Estado, na capital e mesmo em Brasília, em inflamados debates políticos que se mostram cada vez

mais insolúveis do impasse territorial e cada vez mais rituais dos processos estruturais coloniais, em

ocasiões  entre  indígenas  e  políticos  fog e  ou  outros  administradores  de  Estado.  Em  “Política

Indigenista”  (1982),  os  procedimentos  para a  demarcação de  terras  indígenas,  naquele período,

menciona  no tópico  “V -  Levantamento da Presença  de  Civilizados”,  “em uma área  indígena”

(p.11), e no tópico “VI - Relocação dos Civilizados” (p.14).   

“Realoquem os brancos”. Foi o que os kaingang contextualmente disseram, através da ação

de retomada de  Nonoai,  no  final  dos  anos 70,  quando os  colonos  posseiros  desde os  anos  60

intrusados na Reserva Indígena de Nonoai (TEDESCO & KUJAWA, 2013, p. 32-37) por conta de

ações governamentais  estatais,  tiveram de ser  realocados,  mais usual  usar no meio em questão

“reassentados”.  Aqueles  que  tanto  são  “transferidos”  e  por  conta  da  colonização  tem  que  se

“transferir” de seus territórios podem também causar transferências. 

Estes  movimentos  indígenas  fizeram com que,  no final  dos  anos 70 do século passado,

surgisse  o  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  sem Terra  (MST).  A expulsão  os  colonos  de

Nonoai pelos kaingang é considerado um marco nas histórias das motivações e condições sociais de

eclosão do movimento popular brasileiro de luta pela reforma agrária. Mais uma vez, em 2013, tudo

estava,  como vemos, se re-encaminhando para a continuidade da luta pela terra kaingang a partir da

mais  drástica  de  suas  estratégias,  as  “auto-retomadas”.  Sofrendo ataques  jurídicos  e  midiáticos

contra  seus  acamapamentos,  tendo  os  processos  de  demarcação  paralisados  pelo  governo,  os
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kaingang  usaram  novamente  suas  estratégias  de  auto-retomada  Faxinalzinho,  Vicente  Dutra  e

Sananduva, localidades de territorialidades kaingang em litígio por demarcações que foram palco

neste ano de processos de auto-demarcação que surtiram os conflitos que eclodiram entre kaingang

e colonos até o meio do ano de 2014.

Imagine que você é um político.  Você não necessita cumprir  as leis,  isso já  se mostrou

muitas vezes que no Brasil, ao menos, não é necessário para se eleger. Mas para se eleger, você

pode, por exemplo, utilizar-se de um “manual de campanha eleitoral” (FERRAZ, 2003), boas redes

clientelísticas,  um  pouco  de  dinheiro  “desviado”  da  nação,  de  formas  corruptas  ou  mesmo

simplesmente capitalistas-coloniais, mercantil (que usa como sustento basicamente o capitalismo)

ou  estadista  (que  usa  como  sustento  basicamente  o  Estado  opressivo  de  direito).  Eleito,  você

promete “mundos e fundos”, como percebe-se enquanto difundido costume dos políticos. Promete

de um lado para índios,  de outro para colonos.  Para índios,  promete terras demarcadas,  saúde,

educação. Para colonos, promete incentivo agrícola, crédito, quebras de legislações ambientais para

aumentar a “fronteira agrícola”. Você não faz nada para ninguém, mas depois joga todos uns contra

os outros, aumenta o problema, e cria soluções, para você e para a manutenção do seu mundo. O

mundo de desigualdades de direito. Você pode. Eles, brancos quaisquer, a população em geral, e

índios, não. Você faz tudo - que possa ser também não fazer nada de politicamente efetivo - até

favorecer uma reação indígena tradicional combativa contra a colônia em terras indígenas, a luta

pela retomada, a retomada do território, o contexto que jogará mais ainda os grupos étnicos nos

locais do litígio em conflito direto. Aí você cria um clima social insustentável para a aceitação dos

direitos indígenas. Consolida-se dia a dia, o jargão “muita terra para pouco índio”. 

São muitos os políticos brancos bem qualificados assim na colonialidade do poder e no

mercantilismo  de  Estado  capitalista-colonial.  Televisões,  rádios  e  outros  mecanismos  de

manipulação e constituição de imagens, imaginários e visões de mundo ancoradas por mídias de

massa  criam  o  dia  inteiro  este  tipo  de  perfil,  profissionais  em  “convencimento  de  massas”.

Profissionais em políticas de massa, num país território livre para as manipulações e criações destas

o tempo todo, por sobre uma população que não se quer que se torne cada vez mais etnicamente

politizada,  plural,  dinâmica e cheia de distinções.  Política de massas oferecidas para os grupos

socais que não se quer que tenham poder.

Os  políticos  de  Carazinho envolvidos  na  questão  indígena  mostraram-se  inseridos  neste

perfil político, o convencional “prometer e não cumprir”. Prefeitos, secretários e vereadores vem

prometendo há um bom tempo disponibilizar uma área para o acampamento kaingang de Carazinho.
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Dessa vez,  após  alguns  anos,  não  há mais  promessas  em jogo.  A prefeitura  de  Carazinho não

disporá de nenhuma área no município para realocação dos kaingang. É a palavra final dos agentes

da prefeitura para o juiz, pelo menos naquele momento. Os agentes do municípo, segundo o juiz,

afirmam que os indígenas “[...] não são uma sociedade produtiva [...]”. 

Políticos estão sempre à procura de ganhos, em tudo que fazem. O estado e seus agentes nos

revelam um importante lado da cadeia produtiva, um importante ente. Então para os agentes fog da

Prefeitura  de  Carazinho  o  Estado  de  direito  só  pode  ser  responsável  por  aqueles  que  forem

considerados “produtivos”. Interpretando as lógicas constituintes do mundo não-indígena na análise

desta  máxima  discursiva  dos  agentes  do  município  de  Carazinho,  a  partir  das  reflexões

concatenadas aqui, tudo que o estado produz, como já apontado, sob a ótica kaingang, é destruição. 

O que vem a ser uma “sociedade produtiva” no mundo constituído nos antagonismos da

fronteira étnica entre kaingang e fog? A “produção” - para os domesticados - só é algo válido após a

destruição total do que está dado antes dela, a “natureza”. É convencional como vimos, que, ao

adquirir  um terreno,  por exemplo,  os não-indígenas  terraplanem tudo,  toda formação geológica

natural do terreno que não for plana, e também extirpem, preferencialmente, toda a forma de vida

vegetal ou animal presente no terreno. Destruir para depois produzir tudo novo, tudo como se quer,

escolhido pelos humanos, antropizado. 

Os não-indígenas também são especialistas, por exemplo,  em destruir a potabilidade das

águas  continentais  aptas  ao  consumo  humano,  vegetal  e  animal,  para  depois  “produzir”  com

aditivos químicos-físicos,  “água potável”.  Os não-indígenas são já  nesta  altura de seu processo

tecnológico “avançado” e “moderno”, especialistas em destruir milhares de hectares de território

rico em espécies animais e vegetais, em suma, território cheio de espécies alimentares, do ponto de

vista  kaingang,  para  depois  “produzir”  sob  essas  terras  tipos  alimentares  artificializados,  hoje

criados em laboratórios, como os recentes “transgênicos”, cheios de “insumos produtivos”, quais

sejam estes agrotóxicos  letais  a  cadeia  vital  ou mesmo outros  insumos químicos  “produzidos”,

nocivos ou não à vida. 

Os  fog são  tão  “produtivos”,  sobre  seu  próprio  ponto  de  vista  etnocêntrico,  que

consideram-se  “produtivos”  até  quando  estão  destruindo  tudo.  Agora  “nós”,  os  humanos,  -

produzimos até um poço de radiação nuclear, 24 horas por dia para irradiar a terra. Após isso, tudo

será re-produzido. Tudo como a maior barbárie dos capitalistas adoraria: “negócios de alto risco na

cadeia produtiva”. Adrenalina de mercado. 
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O mundo é um grande mercado para os  fog “produtivistas”,  em que de vez em quando

algum negócio não dá muito certo, para aumentar as emoções dos investidores e acionistas, nós.

Aumentando o risco, você aumenta o valor das coisas. No capitalismo-colonial é assim, destruindo

se produz. No futuro, talvez será preciso até sintetizar ar respirável e não letal no nível biológico,

pois pode se tornar vendável. No capitalismo tudo tem seu preço. Os prefeitos e agentes de estado

municipais em Carazinho não foram menos capitalistas que os outros políticos observados nestes

episódios junto aos kaingang. Sem “produção”, sem “negócio” - negação do ócio (SOUZA, 2012,

explanações de aula). Sem produção, sem política pública. Tudo tem que ser, na polítca e justiça dos

brancos, “um toma lá da cá”. É preciso “nativizar” e antropologizar os fog a partir de seus próprios

e usuais esquemas de significados (SAHLINS, 2011). Partindo do discurso dos agentes políticos,

podemos pensar que a prefeitura de Carazinho, a partir destes agentes - agiria visando apenas pelo

visto, a produtividade relativa da população de seu entorno, os administráveis que habitam a área de

abrangência do poder desta, num movimento material de maximização econômica dos corpos no

espaço.

Enquanto os políticos fog parecem indivíduos que só fazem algo mediante alguma coisa em

troca, o estado de direito brasileiro tem obrigações com os indígenas. Aliás, terem sido tomadas por

violência colonial todas as suas terras pelos brancos já não foi um bom pagamento, para hoje, o

Estado branco de direito,  este que só será usado pelos políticos para se fazer algo por quem é

produtivo, ter de agir a favor das populações indígenas? Parece que não, parece que os kaingang só

terão algo em troca do Estado brasileiro quando todos estes aderirem a servidão voluntária na qual

vivem os brancos no sistema de exploração de “forças produtivas” a partir do “trabalho humano”

tão imprescindível aos  fog.  Parece que os kaingang só terão algo em troca do Estado brasileiro

quando  todos  virarem  servos  (BARTH,  2000),  operários  urbanos  padrão,  ou  ainda,  colonos

facilmente administráveis, deixando de serem “índios bravios insurretos”.

O procurador do Ministério Público Federal,  Fred,  apresentou a situação a partir  de um

histórico  da  ocupação  e  presença  kaingang  em  Carazinho.  Havia  um  acordo  para  a  FUNAI

“desocupar” a área. Claro que esta instituição, ou seja, seus agentes, não cumpriram o “acordo”

porque não é autorizada a fazer isso. O procurador da república descreveu um longo histórico de

“promessas e propostas” e o “drama de a todo momento não poder se saber se pode se ficar ou não

na área que se habita”, como se referiu em relação a situação dos kaingang em Carazinho. Leu um

documento da prefeitura.
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O juiz explica, para a liderança kaingang, “[...]  porque assim seu Ivo, não dá pra ficar na

área que não é de vocês, ou sua... [...] primeiro, vocês tem interesse em outro lugar? Serrinha?”,

lembra  uma  das  terras  indígenas  próximas,  novamente  um  agente  de  Estado  embebido  pela

euroreferência colonialista do deslocamento de grupos indígenas, do ato de afastar os indígenas do

local em que sua presença causa reclamações quanto a “incomodações” sofridas pelos brancos por

esta. O método colonialista estruturado no sistema estatal e euroreferente dos brancos agentes de

Estado aqui é o da “transferência”.

Ivo Gales explica: “nossa idéia era com o município...” Explicou também que resolveram

mesmo não ir para a localidade São Lucas. “A única coisa que queremos, [...] temos vinte e poucas

famílias [...] não gostemo de idéia de área indígena [...] nós semo de Carazinho agora”. Exclama em

realção a “oferta” em ser “transferido” de sua localidade de habitação atual cosmopoliticamente

referenciada por conta de uma “ordem” de “justiça” do mundo burocrático dos brancos. 

O  advogado  dos  proprietários  da  terra  diz:  “[...]  me  parece  que  eles  são  de  outra

comunidade...”. Para os brancos, os indígenas sempre são de outra “comunidade”, de outro lugar,

nunca “dali”.

O juiz  então pergunta para Ivo:  “O senhor é  da onde?”.  Ivo fala  então da família  dos

Cipriano, que eram quem de seu povo morava no município de Carazinho antes dele, Ivo, e os seus,

virem. Ocupação tradicional: “Eu faz cinco ano que tou aqui... minha palavra é isso...”.

O juiz volta lembrando da prefeitura:  “Quanto à prefeitura... o prefeito não vai... não tem

interesse... não tem área... não tem área disponível, e nem como indicar uma área, nem tem área

pública... tem crianças... mas em relação a área a posição do município já está consolidada...”. O

procurador Fred lembra sobre a área do parque municipal, quais restrições pode se ter em relação

aos indígenas irem para esta área. Diz que a área total do parque é de 220 hectares mais ou menos...

O procurador insiste em “soluções plausíveis” a questão teritorial indígena em Carazinho: “Então

em  220  hectares  não  há  um  espaço?  [...]  os  kaingang  preservam  a  mata,  são  pacíficos,

produzem...”. Insistiu nas possibilidades de não litígio e nas soluções a partir de agências públicas

estatais. O juiz informa que “[...] o poder legislativo do municípo, pelo que entendi, apoiou” em

relação a possibilidade da ida da comunidade kaingang para o Parque das Araucárias. “[...] Tem um

apoio ainda que temporário [...] não vou ceder uma área municipal [...] não é isso no acordo, não

quero dar isso para eles [...] no futuro desafetar a área, é outro passo. Eu não estou dando área

para essas pessoas, eu quero que elas tenham onde morar...”.
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O agente da prefeitura alega que “[...] não tem área para a sociedade civil [como quem diz,

muito menos para índios, grifo meu] [...] a gente pode passar isso para frente, mas não é uma coisa

que vai  acontecer”.  Falou em  “[...]  a  FUNAI deslocar  eles  para  outro local”.  Advogado dos

proprietários  questiona  se  o  município  tem  algum  estudo  que  reconheça  área  indígena

tradicionalmente ocupada? O procurador Fred responde, afirmando que “[...] não doutor, não tem

uma coisa haver com outra [...]”, explicou sobre a existência do instaurado Grupo de Trabalho da

FUNAI para estudos antropológicos e históricos sobre ocupação indígena na localidade denominada

Carazinho, mas disse que  “[...] indiferente temos uma situação presente...”. O juiz logo adianta

uma eminente decorrência do processo de reintegração de posse, dizendo que  “[...] me preocupa

que vão [os kaingang, grifo meu] ter que ficar trocando de lugar e invadindo áreas... isso é ruim,

isso não é bom... Entendo a terra ser paga, mas também temos que ver a situação deles...”.

O procurador Fred arguiu novamente que, quanto a situação de remover o grupo indígena de

Carazinho,  “[...]  a  FUNAI declarou que não tem poder  de polícia para isso...”.  Hélio,  agente

servidor público da FUNAI, declara que os “kits casas” entregues a comunidade kiangang presente

em Carazinho não foram entregues para serem casas permanentes, ao contrário do que pensou o

proprietário da terra onde se encontra provisoriamente a Aldeia Kairu, “[...] só para dar uma forma

mais de dignidade...”. O servidor da FUNAI ainda replicou que esta não tem poder de polícia sobre

os índios. O procurador FUNAI perguntou porque os kaingang não foram avisados pela FUNAI

com  mais  antecedência  da  audiência,  porque  não  há  comunicação  entre  os  departamentos  da

FUNAI, questões que dificultaram os trâmites do processo.

O juiz argumenta que “[...] se a FUNAI não tem poder eu tenho [...] e não tenho a menor

vontade de fazer isso [...] Mas vou tirar vocês para onde? [...] Se a FUNAI não tem poder de

polícia, eu tenho...”. Argumento que é inconstitucional tratar de deslocamento forçado arbitrário de

grupos indígenas por parte de ações dos não-indígenas. Um juiz federal pode obrigar por poder de

polícia os kaingang a deixarem a área de litígio, mas não pode força-los a irem para onde quiserem

os  brancos,  ou  mesmo  outros  grupos  tradicionais  deslocar  estes.  O  procurador  Fred  também

demonstra preocupação com as crianças, que além de tudo, se perderem o local atual de moradia,

perdem o ano letivo escolar em curso, já que muitas destas estudam na zona urbana da cidade nas

escolas dos brancos. O juiz lembra que falta pouco para terminar o ano letivo. O juiz explica à todos

presentes  que  “[...]  tendo  desocupação [como  resultado  do  processo  corrente  ali  contra  os

kaingang, grifo meu] a comunidade vai sair [...] Seu Ivo, tem alguma alternativa? [...] para janeiro

de 2014, para ocupar uma área, já que o município não está entrando de acordo...” . O juiz é
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provocativo e propositivo. Ivo responde que “o município tem uma área, mas não tem interesse...

essas área que tem [fala das terras indígenas demarcadas em outros municípios do entorno, grifo

meu],  já tem pessoas lá. Nós estamos aqui porque conhecemos o Carazinho... O município tem

área, só que não quer atender a comunidade indígena [...] eu trouxe quatro kaingang, que cada um

tem uma história em Carazinho. E aí vocês querem nos deslocar para outra área indígena, só que

nós  não  semos  bicho...”.  Pertença,  presença,  territorialidade,  ambiência,  cosmopolítica  versus

colonialidade, arbitrariedade e descaso, em termos conceituais de antropologia política, violência de

Estado (DUMONT, 1970), (FONTANA, 2000).

O  juiz  exclama  em  desabafo,  monstrando  descontentamento  no  que  tem  que  lamentar,

“seria bom que o prefeito  tivesse vindo...”.  Começou a redigir  para  a  escrivã  digitar  a  ata  da

“audiência de conciliação”. “[...] tendo em vista a falta de área eu vou entender como infrutífera a

conciliação  e  dar  prosseguimento  no  processo...  infrutífera  conciliação  [...]  remarcar  nova

audiência, sem prova de posse nova, ou velha [...]” abre uma discussão sobre se trata-se de “posse

nova ou velha”. Demonstra discursivamente  “tenho maior interesse em fazer nova audiência de

acordo... eu não tenho nenhum interesse em declarar guerra [...] presentes intimados...”. O juiz

voltou a questão do município ceder uma parte do parque municipal para os kaingang, insistiu

muito para que os agentes da prefeitura ali insistirem com o prefeito nessa solução provisória. O

procurador  Fred  declara  que  o  grupo  kaingang  possui  atualmente  84  pessoas.  O advogado  da

família  proprietária  da  terra  logo  irrompe  “está  havendo  acréscimo?  Porque  não  podemos

aumentar  o problema...”.  Este  se  acha no direito  de  controlar  a  população de um outro povo,

afirmando também que mais indígenas, é sinônimo de mais “problema”. 

O juiz questiona o agente da prefeitura: “Me diga a possibilidade do prefeito... me diga uma

possibilidade de ocupação provisória...  não quero desapropriar...  isso não vai deixar de ser área

pública, tenho que falar com o legislativo, não tenho poder para isso, nem quero ter esse poder [...]

A própria  comunidade  fazendo  acordo  se  compromete  a  cuidar  do  local...”.  O  advogado  dos

proprietários da terra afirma que a dificuldade do município destinar uma área para o deslocamento

provisório dos kaingang é a opinião pública, contrária a permanência dos indígenas na cidade. O

juiz  inova  as  questões  sendo  mais  incisivo  em  suas  proposições  e  provocações,  denunciando

francamente para todos que “o prefeito tá com medo do desgaste político “- [...] uma pena que ele

não veio na reunião de hoje, já ia me adiantar o serviço [...] eu não sou parcial, eu tenho interesse de

receber o prefeito... eu gostaria muito de conversar com o prefeito, uma pena que ele não pode vir

hoje...”. O juiz mostrou com grande ironia sua desaprovação em relação ao prefeito e seu descaso
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para com a situação dos kaingang no município e ainda sua atitude desrespeitosa para com a justiça

em não atender o pedido dele, o juiz. O procurador Fred ainda criticou mais um pouco ações e

não-ações dos agentes da FUNAI.

4.1.8 Relato de campo. Ligação telefônica de Rodrigo Vicente

Uma manhã, dia 19 de fevereiro de 2014. Escrevo. Toca o telefone. Ligação de fora do

Estado, atendo, um Kaingang, penso que é Rodrigo Vicente, filho de Antônio Vicente, mas não

tenho absoluta certeza. Rodrigo me ligou para avisar que os kaingang de Carazinho terão de deixar

o acampamento sexta-feira por conta de uma liminar de posse. Ninguém me ligou além de Rodrigo.

FUNAI, MPF, CIMI, COMIN, nenhum outro. Ligo para minha orientadora, pois estamos em vias

de prorrogar a entrega da escrita da tese, pedir um prazo a mais do que o regulamentar previsto. O

ano passado foi tenso. Os outros anos também. Digo à professora Maria Eunice que tenho que ir a

Carazinho na sexta. Ela diz que viajou, já voltou, e o que devo fazer em relação aos processos e

procedimentos  burocráticos  de  prosseguimento  do  doutoramento.  Narra  que  quando  desceu  no

aeroporto de Ilhéus  ficou muito assustada com um intenso movimento de tropas  da polícia  do

Exército  no Aeroporto.  Explica que se informou e que estava chegando um avião Hércules  do

exército, um cargueiro, mas que sua carga eram tropas de soldados. O taxista a explicou que era por

causa dos Tupinambá. 

Parece que este ano também será tenso. Maria Eunice diz que a questão está complicada em

todo o país, que algo terá que ser feito em nível nacional, que terá que surgir alguma forma de

organização geral para essa tensão. Está tudo muito tenso mesmo. Preciso mesmo de mais prazo,

preciso voltar  a  Carazinho.  “Mais  marginalizados  que  as  periferias  da  cidade,  porque eles  não

podem ficar nem nas cidades”, essa foi a frase exclamativa de meu colega de casa, um estudante de

filosofia, ao entender o problema dos kaingang de Carazinho quando explicava que teria que ir - ou

deveria ir - ao norte do estado do Rio Grande do Sul novamente. Pelo visto, o Estado vai propiciar

mais uma destruição de um agrupamento indígena,  de um  wãre,  de um toldo, uma aldeia, uma

comunidade. Pelo visto, mais uma vez o Estado vai “estourar uma aldeia indígena” e proporcionar

uma “correria de índios”, liberar uma área, uma terra. Mudam as formas, mas os conteúdos fatuais e

elementares são os mesmos. Rodrigo me informou ao telefone que Adão  Kairú,  liderança mais
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velha da comunidade, vai para uma localidade a sessenta quilômetros de Florianópolis, mais ou

menos.  Que  algumas  famílias  vão  pra  Guarita,  para  Serrinha.  É  a  primeira  vez,  em  minha

experiência como etnólogo, que escuto sobre planos de fuga de uma área em risco de desocupação

pelos kaingang. A situação está mesmo tensa em Caapi. 

4.1.9 Relato de campo, 24 de maio de 2014, as reuniões inconstitucionais continuam...

A partir  de uma conversa com um colega professor em Erechim, De Bem, professor de

antropologia na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), membro do (GPASE/UFFS) um

núcleo de estudos sobre anticapitalismo e sociabilidades emergentes, tomo conhecimento de mais

alguns detalhes das últimas reuniões entre os kaingang reivindicantes e os políticos fog. A cidade de

Erechim é uma cidade em território kaingang, cujo nome é uma palavra no idioma da etnia, que

significa “campo pequeno”. A cidade de Erechim é uma das que crescem a partir do agronegócio. 

Relatando  os  últimos  acontecimentos  relativos  aos  impasses  nas  demarcações  de  terras

indígenas, o professor me informa que ontem em Brasília, uma liderança kaingang teve uma reunião

com o Ministro da Justiça. Nesta reunião, informou que o “cacicado kaingang”, como referiu-se o

professor, não foi a esta reunião, “preferiu não ir”. Assim, Eloir, um jovem protagonista político da

etnia, o “guri”, segundo o professor, mostrando a audácia jovem do protagonismo kaingang, “furou

o bloqueio e foi sozinho”. 

Esta  reunião  mais  uma vez  envolveu também agentes  das  organizações  de  agricultores,

ruralistas,  e  agentes  do  agronegócio  em  geral  FETRAF  e  da  FETAG,  e  Joel,  outra  liderança

indígena, guarani da comunidade presente em Mato Preto, que passa pelo já referido processo de

litígio de território, e processo de demarcação de terra indígena da mesma forma que a comunidade

de Passo Grande do Forquilha, localidade onde encontra-se a comunidade da qual Eloir faz parte. 

Segundo informações,  o  Ministro tirou a  FETRAF da reunião,  deixando a FETAG e os

índígenas, Joel de Mato Preto e Eloir de Passo Grane do Forquilha. Os representantes da FETAG

exigiram do ministro a “paralisação” do processo de demarcação de terras indígenas. O ministro

“ofertou” algo em torno de 600 hectares, para a demarcação das terras indígenas respectivas as

reinvidicações de cada comunidade de cada liderança indígena presente. Os agentes da FETAG

exigiram então que os territórios dessas comunidades fossem de no máximo 100 hectares. Segundo
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informes, a liderança guarani “aceitou” os 600 hectares ofertado pelo agente de governo. Mais uma

vez  os  agentes  de  Estado  e  seus  aliados  estavam  utilizando  uma  estratégia  de  governo,

inconstitucional,  através  de  um posto institucional  de Estado.  A liderança  kaingang,  um jovem

protagonista em uma velha guerra, levantou-se e foi embora da reunião, em repúdio a proposta. 

O tempo passa,  e  os  indígenas  continuam sofrendo dos  fog o  mesmo tipo  de  violência

perpetrada  pelo  Estado  e  pelos  representantes  do  agronegócio  instalado,  e  progressivamente

avançando, cada vez  mais, sobre as territorialidades indígenas. Mais uma vez, percebe-se que o

Estado,  para  além de  suas  funções  públicas,  que  deveria  ancorar  agências  estatais  unilaterais,

pluriétnicas, é utilizado a partir da colonialidade do poder enquanto mais um meio de propagação de

agroestratégias.

4.2 A colonialidade do poder na questão da manutenção das desigualdades entre os povos
indígenas e os não-indígenas pela destruição do mundo indígena

“[...] uma ou a função do Estado no sentido da tradição marxista, isto é, de
dispositivo  para  a  perpetuação  de  desigualdades  econômicas  -  que  se
materializam hoje  em situações  nas  quais  povos  indígenas,  muitas  vezes
detentores  de  enormes  riquezas  em  suas  terras,  vivem  um  cotidiano  de
grande pobreza material,  a  despeito  de estratégias  de luta  e  reelaboração
cultural profundamente criativas e transformadoras.” (LIMA, 2011, p.202).

Seminárrio “Povos Indígenas e o Estado”, dia 22 de maio de 2013, 15:00hs. Voltamos ao já

referido seminário promovido pelo Museu Antropológico do Rio Grande do Sul. Há mais de dez

anos atrás, participei de uma de suas edições, que tinha como imagem do cartaz de divulgação e no

certificado de participação uma cena que ficou marcada nas “comemorações” dos quinhentos anos

do “descobrimento”, a imagem do indígena que ajoelhou-se em frente a um pelotão de polícia de

choque, por conta das manifestações contrárias às “comemoração” e “descobrimento”.  Eu tinha

cerca de vinte anos de idade, iniciava meus percursos acadêmicos, mal tinha noções do que seria as

saídas de campo, e o próprio Estado, devido sua multipicidade de agências distintas, me informava

que este mesmo, o Estado, ainda agia com violência contra os povos indígenas no Brasil.

É chegada a hora no seminário, voltando a 2013, de Irma, kaingang da Lomba do Pinheiro,

trazer seu relato sobre problemas atuais enfrentados pelos indígenas, e nesta mesa a discussão era

em torno das políticas de serviços públicos de saúde prestado para os indígenas: “[...] o milho a

gente comia verde sem sal”.  “Eu na cidade tive que me adaptar com o branco, comer como o
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branco, e aí tem a doença... [...] hoje nós tem vários índios que vive nas grandes cidades [...] há

necessidade do índio ter ou plantar nossos próprios alimentos [...] antes ganhavam os filhos na beira

d´água [...] hoje vamo pro hospital [...] eu vou ganhar minha filha de parto normal [...] porque?

Porque eles ganham em cada cesaria que fazem...”.

Falar  das  políticas  de  serviços  públicos  de  saúde  indígena  para  Irma  é  falar  da  saúde

indígena, é antes de tudo falar de qualidade de vida. Esta, para os kaingang, pelo visto, ainda é

medida  em termos  de  modo  de  vida  indígena  versus modo  de  vida  dos  brancos.  Mundos  em

conflito, cosmopolíticas kaingang em choque com políticas fog.   

Uma moça Xokleng Zagaua, presente a mesa, menciona algo como que o “espelho” lhe diz

quem  você  é.  Refere-se  assim  como  forma  de  mostrar  que  mesmo  se  autoatribuindo  uma

“descendência Xokleng, principalmente os “miscigenados” [...] ta cheio de índio em conflito nessa

sociedade. E olha, muitos nem sabe que são miscigenados [...]”. “A gente tem trabalhado com as

pessoas já doentes...”. Menciona a sua participação junto a família e parentes em um “Projeto de

educação ambiental já diferenciado, indígena”. “As crianças hoje estão muito envolvidas com a

tecnologia, elas não vão querer lidar com a terra depois”. Mais uma vez presenciamos o conflito de

interesses entre o mundo branco e o mundo indígena.

Relaciona-se a partir dos estudos referenciais, e a partir dos estudos de campo, estes anseios

dos indígenas  e  os  processos  de constituições  de  redes  socioambientalistas.  Um dos pontos  de

referênicas  dessas  relações  são  as  conferências  ambientais  dos  anos  1990.  O  movimento

ambientalista surge na iminência de um mundo em crise, da eminência da falência de um sistema

cada vez mais hegemônico e restrito no campo de possibilidades do exercício dos modos de vida

plurais.

Sobre o movimento ambientalista como fenômeno global na contemporaneidade, pensando

em particular  na América Latina,  suas elites  e  intelligentsia,  Reigota (1999) nos aponta que as

questões relativas à ecologia e meio ambiente na América Latina e, em especial em relação a seus

estudos, no Brasil, faz parte das questões temas de “[...] envolvimento profissional e político de

todas as pessoas interessadas no diálogo Norte/Sul [...]” (1999, p.13).

Segundo  Reigota,  “nos  últimos  anos,  no  continente  latino-americano,  a  problemática

ambiental saiu dos limites dos grupos ecológicos e da produção teórica de pouca divulgação, para

atingir  grandes proporções políticas, econômicas, sociais e culturais.” (1999, p.19). O autor nos

aponta que contribuiu para esse fato acontecimentos como o “assassinato de Chico Mendes, que
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colocou a questão da Amazônia em evidência em todo o mundo.” (1999, p.19).

Assim como aponta Rabben (2004), Reigota também nos apresenta o evidenciar da questão

ambiental  na  contemporaneidade.  Ambos  autores  nos  trazem  como  importante  marco  numa

proposta global de discussão e evidencia do problema global ambiental o evento internacional que

ficou largamente conhecido por “ECO 92”, ocorrido no Rio de Janeiro em 1992. Para os autores o

Fórum  de  Organizações  Não-governamentais  e  de  comunidades  ocorrido  durante  o  evento

internacional foi um grande marco na tomada de posições dos grupos sociais preocupados com o

futuro do planeta Terra em relação à destruição ambiental. Reigota ainda aponta que a ECO 92 foi

proposta pelo governo brasileiro junto as Nações Unidas enquanto uma conferência sobre “meio

ambiente e desenvolvimento” (1999, p.19). A partir destes eventos, o “conceito de ecologia”, de

conhecido nos meios “político, acadêmico, intelectual, artístico e religioso”, junto a conceitos como

o de “meio ambiente” passaram a serem termos presentes nos meios de comunicação em massa

(REIGOTA,  1999,  p.19).  Popularizou-se,  assim,  uma  discussão  antes  restrita  a  certos  grupos

(REIGOTA, 1999, p.19). Por sua vez, Reigota também menciona que, em geral “[...] o pensamento

ambiental mais reflexivo na mass media é ainda recente”, como se houvesse, segundo o autor, nos

últimos  anos,  uma  “descoberta”  da  ecologia  que,  por  outro  lado,  acarreta  uma  “exaustiva

banalização” do tema ao invés de perceber-se “avanços teóricos e práticos” na área  (1999, p.19).  

O Fórum de Organizações Não-governamentais e de comunidades ocorrido durante o evento

internacional de ecologia conhecido assim como ECO 92 tornou-se importante, segundo Rabben

(2004) e Reigota (1999, p.21), porque a importância desse elemento é a expulsão do Banco Mundial

desse fórum global. “Porque um fórum global sem o Banco Mundial?” na ECO 92, a “ecologia” foi

ampliada em uma relação de compromisso com a vida. Bons capitalistas-colonialistas, podemos

dizer aqui, ou agentes de, e “Cientistas anti-fórum” acusavam os partices desse de estarem sendo

“anti-científicos” e “irracionais” (REIGOTA, 1999, p.21).

O cantor Gilberto Gil, que mais tarde seria ministro da cultura, no governo presidencial do

Partido dos Trabalhadores, personalidade com expressão na mass media, apareceu em comentários

políticos,  segundo Reigota,  onde exclamou que os  “irracionais”  são os  “comprometidos  com a

vida”, enquanto os “racionais” são os “cientistas comprometidos com corporações voltadas para a

guerra  e  destruição”  (REIGOTA,  1999,  p.22).  O  pesquisador  ainda  menciona  que  um

“irracionalismo  contemporâneo”  versus uma  “racionalidade-objetividade  científica”  definiria  a

“ambígua e contraditória relação entre os meios científico e ecologista” (REIGOTA, 1999, p.22). A

partir daí teríamos então, partindo das informações trazidas pelo pesquisador, em níveis ideológicos
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dos brancos, em nível da metafísica ocidental, por fim, e da ideologia civilizada, que a ecologia está

fora da ciência? Ou ainda temos então que a ciência é não ecológica?

As lutas dos kaingang assim, juntas a estas outras lutas sociais, é tida aqui como ponto de

evidência dos antagonismos que geram contradições nos sistema capitalista-colonial, na conjuntura

“moderna” e atual,  contradições combatidas pelas redes de sociabilidade que geram campos de

significados opostos aos envolvidos na constituição de sistemas como o “livre mercado” liberal. É

nesse  contexto  que  podemos  ver  uma  atual  “luta  pela  Terra  kaingang”,  ampĺificada  nas

interconexões e decorrentes articulações entre os kaingang e os outros grupos sociais, e as outras

lutas  pelo  planeta  e  pelo  sistema  social  e  sua  forma,  conjunturados  com  os  acontecimentos

sócio-políticos  de  sua época,  conforme é  possível  percebemos  pelos  elementos  dos  estudos de

campo trazidos aqui.

Quanto  ao  processo  de  constituição  de  uma  problemática  ambiental  que  aponte  as

preocupações  no  mundo  ocidental  moderno  referentes  a  destruição  da  “natureza”,  e  relativo  a

Conferência Ecológica de 1992 e seus antagonismos:

“A própria imprensa se encarregou de assinalar  que jamais tantos
chefes  de Estado haviam se reunido num só  evento.  Mas  não  se  tratava
apenas  de  salamaleques  oficiais  ou  de  conversa  fiada  de  burocratas:  a
sociedade  também  ligara  suas  antenas  e  enviara  seus  representantes  aos
inúmeros  espetáculos/debates  ecológicos.  No  cardápio:  meio  ambiente  e
desenvolvimento, ou como inventar uma saída capaz de reverter a tremenda
insensatez com que a humanidade vem gerindo o seu habitat.

Uma  causa  com  tantos  adeptos,  essa  do  meio  ambiente...  E  no
entanto poucas vezes um tema foi tão mal tratado.

Até mesmo grandes inimigos da natureza ressurgem, convertidos (ou
travestidos?) em notáveis defensores da nova e nobre causa. Um marciano
perguntaria: afinal, se todos estão tão mobilizados assim para a defesa da
natureza, então quem está no ataque?

Pois  o  problema,  justamente,  é  que  a  busca  do  progresso,  tão
enaltecida em nosso processo civilizatório industrial, gerou um Frankenstein.
Aprendiz  de  feiticeiro,  o  homem  deixou-se  levar  pelo  canto  da  sereia
tecnológico, misturando num mesmo pote elementos tão diversos como a
natureza  (que  se  torna  recurso  natural),  o  trabalho  (que  se  torna  recurso
humano)  e  o  capital.  Resultado:  surge  o  conceito  de  fator  de  produção,
envolvendo esses três componentes. Em nome do progresso e do bem-estar
material era chegada a hora de “dobrar” a natureza.” (BURSZTYN, 1995,
p.98).

Reigota informa que “ecologistas precisam de evidências e dados científicos” (1999, p.22).

Para  os  kaingang,  basta  “campearem  o  mundo”  para  saberem  que  está  cada  dia  mais  difícil

encontrá-lo  por  perto.  Encontram  apenas  o  mundo  dos  fog.  Pensando  a  ecologia  dos  fog,
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percebemos que estes não são “ecológicos” em quase sua totalidade populacional. Não há “lógica”

na atual ecologia de massa dos fog. Assim, Reigota nos esclarece que, a “ciência”, ou “parte dela” é

“aliada  em  potencial  dos  ecologistas”,  enquanto  outra  “parte  considerável  é  seu  adversário

preferencial” em atividades como, por exemplo, experiências com animais ou a produção de armas

nucleares e bioquímicas, elementos tecnológicos apontados pelo autor enquanto parte da ciência

contemporânea (1999, p.22). Estes dados coadunam-se a ideias trazidas por Sahlins:

“As  condições  gerais  de  vida  das  pessoas  são  ordenadas
hegemonicamente  enquanto  forma  social  e  destino  coletivo  pelas
disposições particulares dos poderes estabelecidos” (SAHLINS, 2011, p.63).

“Verdade - tudo que vem do país do homem branco é verdade; os
mosquetes e a pólvora são verdades, sua religião também tem de ser verdade
(Schüt  1977:95;  cf.  Waterhouse,  1866:303  apud  (SAHLINS,  2011)”.  A
extraordinária presença do europeu era para os fiji um fato social “total”, ao
mesmo tempo “religioso”, “político” e “econômico”. Para ser mais exato,
essa presença só se tornaria mais inteligível através de uma teoria nativa que
coloca Marx à frente, na sua insistência de que (“em última análise”) a base
econômica dependia da superestrutura espiritual” (SAHLINS, 2011 p.65).

Para os kaingang e seu atual cotidiano na maior parte de suas territorialidades, sem mato,

sem  guias  espirituais,  sem  as  ervas  e  seus  poderes,  sem  as  propriedades  específicas  destes

elementos, sem as elementaridades das matas, campos e cursos d´água, sem madeiras para enterrar

os  mortos,  cada vez mais  vemos cenas  como a  de Aldo Pinto,  no  Kaingang Goj, quando,  me

descrevendo o cedro, não podíamos olhar um destes, porque onde Aldo habita, praticamente não há

mais cedros perto da Aldeia kaingang. Os elementos das matas, dos campos, dos cursos d´água, da

geofísica dos lugares, podem ser vistos da mesma forma que Sahlins aponta para os polinésios,

como parte de uma superestrutura espiritual kaingang. O colonialismo, a colonização e seus demais

efeitos, materialmente e imageticamente, atacam os kaingang espiritualmente. Por isso os encontros

de kujã contemporâneos, ocorridos na comunidade kaingang presente no Morro do Osso, na zona

sul de Porto Alegre/RS (Imagem 65) tem importante relação com as questões das lutas atuais pelas

políticas de demarcação dos territórios tradicionais perante o Estado e a “sociedade civil” e, ao

mesmo tempo, também surgem enquanto luta pelo ambiente e ambiência indígena. Os encontros

dos kujã tem acontecido periodicamente no Morro do Osso, uma vez que este espaço tornou-se de

presença  efetiva  kaingang  a  partir  do  referido  processo  levado  pelos  kaingang  organizados

politicamente pela defesa das áreas de mata do referido morro.

Por  sua  vez,  percebe-se  essa  relação  entre  superestrutura  espiritual  e  (super?)estrutura
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econômica entre os kaingang - o que se mostrou uma forte prática na grande parte dos grupos

cosmopolíticos da etnia na região de abrangência dos estudos de campo. A vivência junto as matas,

a busca de locais próximos a estas, quando possível, para constituição dos wãre, “aldeias”, e outras

formas de moradia da etnia, a coleta e artesania de substâncias materiais vegetais nas matas para a

confecção de cestaria, o comércio deste artesanato com fog, as relações com as plantas, as ervas de

cura, os encontros dos kujã, são elementos destas superestruturas espirituais econômicas que partem

dos sistemas cosmológicos kaingang. 

Essa noção da dimensão da presença fog enquanto fato social total para a vida kaingang em

meio aos não-indígenas pode ser explorada para refletir-se quanto aos elementos encontrados na

etnografia em relação às vivências kaingang no “mundo dos brancos” e suas formas fluídas de

inserção neste (SAHLINS, 2011). Hospital desde os nascimentos, escola, granjas, lavouras, toldos,

aldeias,  trabalho nas  instituições  e  sujeição  aos  sistemas  econômicos dos  brancos.  Mas o  foco

principal dessa noção de fato social total também parece ter de dizer mais a respeito, em primeira

instância, das estruturas, da história, dos arranjos da vida social; o mundo vivido constituí-se pelo

choque de mundos. Pensar, para a vivência dos kaingang, em um mundo fog, na presença dos fog

enquanto fato social total, contemporaneamente, é pensar em um mundo engolindo o outro, é pensar

no etnocídio e no ecocídio perpetrado pelas agências não-indígenas que tragam os kaingang para

seus continuum: isso acontece quando um membro da etnia passa a trabalhar numa indústria, nos,

“frigoríficos”; quando um kaingang passa a ter de viver fora de sua comunidade para estudar nas

cidades; ou ainda trabalhar em tantos outros tipos de ocupações - normalmente as consideradas

“braçais”, muito subalternizadas nas redes econômicas produtivas dos fog.

Para os ditos “selvagens”, a barbárie se encontra nos ditos “civilizados”. Domesticar animais

em seu ambiente doméstico, criá-los, alimentá-los, abrigá-los, tratá-los de doenças possíveis, para

por fim possuí-los simplesmente como reserva de alimentos e demais insumos para si próprio, ou

seja, matar os animais criados em casa e depois comê-los seria uma ato, pela transposição do termo,

considerado pelos kaingang certamente de barbárie da parte dos fog. 

Não  que  atualmente  também  de  certa  forma,  os  indígenas,  e  mesmo  muitos  kaingang

interlocutores não sejam por força justamente do colonialismo e da colonialização e seus efeitos

latentes ainda hoje obrigados a certa prática assimilada dos brancos, e redefinida dentro de seus

pressupostos, não tenham também de fazer isso em certa medida. Mas os kaignang não deixam de

crtiticar essa prática que vem, desde o início da colonização pelos brancos, sendo assistida e hoje

em parte,  obrigados  a  isso  pelas  circunstâncias  coloniais  impostas  pelo  mundo  dos  “brancos”,
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obrigados a de certa forma fazer com os animais como os colonos o fizeram, os domesticaram, os

escravizaram57. Mesmo assim, é difícil ver animais criados pelos kaingang confinados. Galinhas e

porcos andam, na maior parte das vezes, livres pelo entorno das moradias das pessoas.

Não foi  uma nem duas vezes  que ouvi,  em campo,  as histórias  sobre como os animais

tinham seus espaços, e assim viviam em seus bandos, ou famílias, ou mesmo sozinhos, livres pela

Terra. As narrativas kaingang, partindo de suas cosmologias, contam como todos os espaços na

medida  em que viravam colônias  dos  brancos  foram sumindo enquanto  matas  e  campos,  e  os

animais foram ficando cada vez mais sem ter como viver (Opẽ da Silva, Iraí, 2013). 

A caça praticamente é impossível em quase todo território kaingang nos dias de hoje.  Não

só porque não há bichos, mas porque, segundo os relatos de interlocutores, é preciso deixar os

poucos animais que ainda existem para as crianças os conhecerem (Aldo Pinto, Lajeado do Bugre,

setembro de 2010). Na visão de mundo kaingang, algo convencional a nós, usual, aceito, ou mesmo

não aceito por todos, mas praticado indistintamente no mundo dos “brancos”, a criação de animais

em granjas, criadouros e outros assemelhados puramente para o abate ara a alimentação em massa

de humanos e não humanos, de forma industrial, fabril, na transposição antropológica de valores,

sentidos, morais, éticas de viver, sistemas sociais e visíveis estruturas, é um ato de barbárie. 

No  mundo  tradicional  kaingang,  os  animais  são,  em  certa  medida,  seres  socialmente

relacionáveis, conhecidos, em certos aspectos, também parentes e afins. Você, ambienciando-se no

universo kaingang, - que se percebe de um ponto de vista ainda demasiadamente “branco” como o

meu - um dia terá a chance de saber e conseguir se relacionar com seu  iangré da mata, com seu

animal guia espiritual, sua parcialidade do mato, seu pertencer a este também. Suas conexões com a

Terra passam pelas relações que você terá com os animais do entorno de seu local de vida. Você não

constrói campos de concentração - como os aviários e chiqueiros (para criação respectivamente de

galinhas e porcos de abate) contemporâneos das granjas dos colonos fog -  para animais que serão

seus possíveis animais guias para circular no mundo em que você e estes animais fazem parte.

Depois,  você também não come a carne destes, que viveram uma vida de apenas sofrimento e

privações, uma carne ao menos suspeita de suas qualidades substanciais-espirituais transponíveis,

57 Cada  vez  mais  este  hábito  está  sendo  substituído  pela  criação  e  abate  de  animais  em granjas  e  abatedouros
industriais, por conta de medidas capitalistas centralizadoras de capital e empreendimento e justitficado com toda
uma política pública estatal higienizadora. Esse projeto, se observado maquiavelicamente, enquanto estratégia de
mercado, relaciona-se ao fato de que, fazendo as pessoas perderem totalmente seus hábitos em obter os próprios
alimentos  in loco, crie uma relação de dependência total destas com o dito e cada vez mais pelo mundo inteiro
“mercado  global”.  Quando  todas  as  coisas  manejadas  pelas  pessoas  forem  transformadas  em  produtos
manufaturados  pela  industria,  todos  as  populações  locais  serão  apenas  diretamente  “mercados  locais”  de  um
“mercado global”. Não importará se algo é produzido na sua localidade, você só terá acesso aquilo após a oferta na
prateleira de um mercado.
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compatíveis e adquiríveis. Por isso tanta negação, dentro do próprio mundo civilizado, está surgindo

a todo momento.58

Mesmo com todo controle higiênico sanitário estatal relativo aos pressupostos de pureza e

perigo dos civilizados, ao ponto de vista espiritual, ou mesmo relacional de vida em harmonia com

os outros seres, mesmo por pura “ética racional civilizada” (mesmo que isso, nesse empenho, seja

visto como parte das ideologias civilizadas), aos olhos dos kaingang - e concordo com eles -, a

grande  parte  da  comida  civilizada  contemporânea  “não  presta”.  No  ponto  de  vista  ancestral

kaingang, é profano o que se faz com os animais domesticados no mundo dos fog, e mesmo com a

maioria dos alimentos da indústria de massa. 

Praticamente quase tudo que os “civilizados” fazem enquanto modo de vida, de pontos de

vistas externos e mesmo alguns internos a este mundo, é uma quebra da sagrada conexão entre

“nós”, enquanto humanos, com a Terra e os seus.

Entre os kaingang na hora de comer, ou falando sobre a comida, os diálogos quase sempre

baseiam-se ou chegam a comparação entre as comidas “naturais”, ou dos “antigos”, ou “comidas

fortes” em relação as “comida de hoje”, ou “comida dos brancos” ou mesmo também “comida de

industrial” ou “comida de venda”, “comida de mercado”, referidos pelos interlocutores. Dona Maria

nos esclarece quanto a comida dos fog para ela e esse “não  prestar”, como uma exclamação de vez

em quando ouvida para coisas que não cumprem expectativas de qualidade esperada nestas: “[...]

Naquela época era mais boa de viver né, o alimento não fazia mal pra ninguém. Hoje em dia o

alimento quase vem tudo contaminado. Carneava porco, botava toicinho no fogo, nunca fez mal.

[...]” (Dona Maria Cipriano, Caapi, setembro de 2010). 

Seu filho, Seu Davi, nos aponta as “comida dos antigo” com a qual se criou:

“- A idade chega e a gente fica perdido. Estou com quarenta e oito (48) mas
hora eu esqueço. Pior ela né, a mãe, mas a mãe acho que tem mais cabeça
que eu. Hoje esse alimento que nós tamo comendo prejudica muito a gente,
a gente não se cuida acho, daí vai pra cabeça, perde um pouco a memória.
Antigamente os índio vivia... o que eles comiam mais era mandioca, farinha
de milho, canjica, por isso que os índio duravam mais, duravam muito. E
agora hoje nós, os novo, não vão comer farinha torrada, é difícil  comer
agora, agora bota farinha torrada e eles não come. E antigamente era […]
comer farinha torrada com feijão, pegar a mandioca e enfiar na cinza com
casca e tudo, nós comia. A mãe fazia... amassava farinha no pilão lá, socar
o milho pra fazer farinha, a mãe fazia, botava no fogo. Quando tinha milho
verde ela ralava com... nós vivia assim, e hoje? Eu me lembro porque hoje

58 Por coisas como essa surgiram os pensamentos vegetarianos no mundo ocidental, os pensamentos vegans, e
outros  pensamentos  quanto  à  saúde  e  a  ecologia  nossa  e  com  a  destes  animais  alimentares,  produtos  cárneos
manufaturados fabrilmente pela e para “A Civilização”. 
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os novo não sabem fazer isso aí,  mas nós era feliz,  se criemo tudo, tudo
meus irmão se criaram tudo né, tudo esse alimento que nós comia, não tinha
água,  como hoje,  água tudo tratado tudo né.  Naquela  época quer  água
purinha nós pega água lá e... não tinha medo de morrer […] pegar doença
né. Sei lá o que nós tinha... e hoje, depois que eu fiquei velho agora tenho
medo, se tomar a água no pote assim, naquela época não, não tinha medo,
nós tomava água. Se divertia, ia jogar bola, tudo. Quando o pai comprava
uma carne era uma festa pra nós daí, que era comida boa daí né, depois
quando terminava... o que nós tinha lá era só fogo de chão, assim não sei se
vocês conhecem tem aquele... pai botava a casca de […] botava um gancho
em cima do fogo ali, daí a mãe pendura a panela em cima, tinha aquelas
panela tipo de três pezinho. E nós se divertia sei lá né, a mãe fazia comida
pra nós. Se tinha fubá nós comia só fubá. Quando não tinha daí nós as vez,
eu não me lembro, o que nós comia muito era mel de abelha assim né, nós ia
com o pai no mato, melava. E a mãe botava também... esses com milho acho
que ninguém sabe, o pai botava milho dentro do cesto e tampava com folha
de banana e botava lá dentro da água, e na água ficava quase que duas
semanas né mãe?
- Aham.
- E ele ficava em mol né? Daí depois o pai ia tirar lá, daí a mãe limpava
bem,  daí  socava,  e  fazia...  como que  é...  farinha  de  biju,  é  isso  né?  E
naquela época nós fazia né, socava depois o pai abria uma lata velha e
botava em cima do fogão, a mãe fazia pra nós, e nós se divertia também.
[…]
- O mundo já é outro.
-  O mundo  já  virou. (Conversa  com Davi  Cipriano,  Caapi,  setembro  de
2010).

O mundo  já  virou.  As  interlocuções  etnográficas  com os  indígenas  permitem visualizar

diferenças radicais em relação aos modos de vida dos brancos e dos indígenas na sua relação com

os elementos do cosmos dispostos no espaço. Estas diferenças podem ser relativas a uma apontada

noção  de  “natureza”  surgida  na  europa  antiga  através  da  base  religiosa  judaíco-cristã,  e

posteriormente do Calvinismo, que culminou na “modernidade” (MONARES, 1999). Pensando a

partir  das  relações  percebidas  em campo nestes  estudos,  podemos  pensar  ao  menos  que  estas

noções, a “natureza” e o “moderno”, possam surgir devido a estas diferenças nos modos de vida

distintos como no caso dos indígenas interlocutores e colonos  fog das mediações de estudos de

campo.  Em  relação  a  uma  noção  de  “natureza”  percebida  como  a  mais  circulante  entre  os

não-indígenas,  aquela  relacionada  as  diferenças  sensíveis  entre  os  modos  de  vida  indígenas  e

não-indígenas, Monares aponta:

“Según Collingwood (1950), a fines del siglo XVIII surge en Europa la ideia
moderna  de  la  naturaleza,  la  cual  conceptualizará  a  ésta  en  cuanto  su
“función”. El interés pasará de la materia  em sí, como era anteriormente,
a la función determinada que cumple. Esta será culturalmente construída,
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pues somos los seres humanos los que asignamos el concepto de “función”
para alguien o algo. [...] a pesar de su existencia real, la naturaleza há sido
considerada por la filosofía europea como si no existiera por si misma, sino
que  es  dependiente  para  su  existencia  del  pensamiento  humano.  Esta
perspectiva se puede graficar con Kant (1957), [...] no se puede conocer la
cosa en sí, pero se le puede pensar; ya que como dato sensible existe sólo
em relación al sujeto sensible que la “representa como fenómeno. [...] los
occidentales para estudiar la naturaleza, fuera de hacerla depender de su
pensamiento, se “alejan” de ella al abstraerla y lo hacen al mero nível de
función”.  Esta  abstracción  supone  uma  “no  vivencia”,  una  realidad
operativa”  que  se  desliga  de  lo  real  para  facilitar  el  análisis  y  la
conceptualización.  Este  camino,  como  lo  expone  Morris  (1987)  estaría
senãlado por el pensamiento científico que “desencanta” al mundo actual.”
(MONARES, 1999, p.33-34).

  

Os não-indígenas, em particular hoje aqueles habitantes principalmente das cidades, por fim,

acabam  por  sofrer  deste  “desencantamento  do  mundo”,  enquanto  os  indígenas,  bem  como

não-indígenas pertencentes as outras formas fluídas sociais de comunidades tradicionais,  muitos

destes ainda estariam, por sua vez, referenciando-se a partir de cosmopolíticas que operam no nível

do encantamento do mundo,  encantamento neste mundo e com este mundo. Vamos a trecho do

diálogo entre um colega de equipe59, técnico ambiental e Aldo:

“- Tamanduá, como é que vocês chamam?
- Tamanduá é kãkrékin.
- Vocês faziam o quê, vocês fazem...
- Tamanduá é para tirar a pele dele né, que é para...
- É o grande? O tamanduá bandeira?
- É, é pra... tira para fazer esse tipo de roupa, para o inverno. Para ficar
mais...
- Vocês têm aí?
- Agora não tem, porque é muito difícil de achar.
- É difícil. Está em extinção né?
[...]
- Daí o braço dele, o músculo dele, daí quando mata tem que tirar o... aqui
o braço dele é muito forte... quando agarra na gente não larga mais. Daí
eles pegam e queimam.
- Tiram o nervo do osso dele né, daí tira bem aquilo lá e...
- Queimam o osso e passam. Daí o cara fica forte né.
- O miolo do osso?
- É, o osso dele, o osso.
- O próprio osso.
- O osso dele.
- Tira o osso.
- É, tira o osso.
Mas aí queima ele e passa.

59 GT FUNAI/MJ.
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Queima...  nos  braços...  na  junta.  Daí,  quando...  na  época  quando  eles
lutavam,  o  osso  (…)  porque  ele  já  passou  aquele  osso  queimado  do
tamanduá.
- Passou no braço o osso queimado.
- É, fica forte daí.
- Mas vocês caçavam pouco dele então. Vocês comiam tamanduá também?
- O tamanduá eu comi só uma vez.
- Mas não era muito duro de comer não?
-  Não,  não era muito duro não. (Relato com Aldo Pinto,  Kaingang Goj,
setembro de 2010). 

 

Os kaingang tem conexões, assim, muito diferentes das conexões - e falta delas - entre as

pessoas e os elementos ditos do domíno da “natureza” entre os não-indígenas. Quando você pode

caçar, por exemplo, um tamanduá muito grande, muito forte, você deve fazer uma “pasta da cinza

dos ossos” do tamanduá, para nós, uma espécie de pomada talvez, para passar nos seus braços, para

ter “braço forte” para arco e flecha. Mas se este tamanduá for criado em cativeiro, num galpão de

zinco,  de  cem  metros  quadradros,  com  cem  tamanduás  -  um  tamanduá  tem  (ou  tinha)

tranqüilamente um metro de comprimento - apenas defecando, urinando, comendo e bebendo água

(mais insumos químicos totalmente destrutivos das relações iniciais dos seres com a Terra, e quase

sempre tóxicos, nocivos à vida e ao meio) - tal qual porcos e galinhas de granja dos fog -, por certo

este tamanduá não terá nenhuma força, nenhuma. Seus músculos serão puro atrofismo transmorfo,

artificializado,  domesticado,  como  já  referido  por  Lévi-Strauss,  quanto  a  seu  aspecto  um  dia

possível no mundo da “vida selvagem”, em sua ambiência originária, liberto em meio a seu meio, a

“natureza”. O mundo dos “brancos”, fato social total no cotidiano atual kaingang.

Outra dimensão do fato social total branco no cotidiano kaingang etnografado está na noção

kaingang de viver nas rotinas diárias da vida uma intensa e totalizante “luta”. A noção de “luta”

emerge como subproduto direto das relações com o estabelecido envolvente “mundo branco”. Não

que os kaingang, não conhecessem, e não como diretamente poderíamos pensar, uma noção “sua”,

mas sim, ao menos uma noção ameríndia de algo como “luta”- ainda mais neste sentido figurado -,

não é isso que está em questão, mas o quanto a “luta” pela “sobrevivência”, é,  de fato,  para a

etnologia e antropologia, ou pode ser, o reflexo direto nas agências e a própria constituição das lutas

espirituais por que passam os kaingang e por sua vez seus grupos cosmopolíticos. 

Aponta-se os grupos cosmopolíticos se organizando em torno da luta pela preservação de

parcelas  ínfimas  de  um,  historicamente  recente  perdido,  em  quase  sua  totalidade,  território

ancestral, território sagrado para a etnia, enquanto esses grupos se organizam em torno de uma base

espiritual  já  um pouco  compartilhada  e  historicamente  advinda  um pouco  do  mundo  dos  fog,
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daqueles  que  muito  pareceram  proferir  “verdades”  tão  contundentes  quanto  a  verdade  da

colonização branca das terras indígenas, a verdade de um possível e iminente juízo final, um destino

apocalíptico para a humanidade “que não estiver com Deus”. Não deve ser difícil  acreditar em

alguém, mesmo um fog, que anuncia coisas como que “a terra será destruída pelo fogo do senhor”,

enquanto  todo  o  mundo  que  você  conhecia  vai  sendo  destruído  por  fog que  também são  “de

verdade”. Por fim, não deve ser nada difícil acreditar em um livro que menciona que “[...] as tribos

do Senhor jogarão suas flechas sobre os muros da babilônia [...]” (Aldo Pinto, Lajeado do Bugre,

setembro de 2010). Pode-se perceber possíveis fortes conexões entre a assimilição das religiões

evangélicas neopentecostais, entre diversos grupos cosmopolíticos da etnia na contemporaneidade,

e a percepção kaingang de um mundo em destruição eminente, uma vez que as religiões ocidentais

de origem judaíco-cristã muito operam a partir das ideias de “castigo divino”, “ira de Deus voltada

aos homens”,  as noções de “castigo” e  “punição” que também constituem-se sentidos  para um

mundo que pode mesmo já estar manifestando os sinais do “apocalipse que virá antes da volta de

Deus”.

Pois  bem,  estas  coisas  podem ser  vistas  com esta  perspectiva tendo como referência  as

conjecturas de Sahlins (2011) quanto ao choque de sistemas e estruturas de mundo a partir de sua

leitura dos materiais a respeito da polinésia colonial. O que se sugere na seqüência teórico reflexiva

neste estudo é que o capitalismo-colonial é identificável porque os kaingang - a seu modo - fazem

parte das estruturas dos próprios  fog,  como que as tribos do “senhor” do período bíblico - que

também compreende o agora para os kaingang - mencionadas pelos interlocutores, englobassem sua

luta contra o destruir das terras indígenas.

4.2.1 A violência capital-colonial da máxima de vida não-indígena euroreferente: “destruir
para produzir”

Os kaingang sentiram no seu cotidiano a perda dos seus territórios tradicionais e de seus

elementos. A narrativa de Vilson Moreira, uma das lideranças kaingang na região do Rio Pei-Kar,

hoje o referido Rio da Várzea para os fog, evidencia a perda de um mundo de práticas e sentidos,

onde os “tronco-velhos” passavam hábitos de manutenção de vida nas andanças pelo vasto território

e sua diversidade de seres vivos e abundância de alimentos:

“- E como era naquele tempo no Rio da Várzea?
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- No Rio da Várzea tá no... toda ela tá desmatada né? O rio da Várzea na
época... não te digo que não da pra bebe, dá pra beber, mas é uma coisa
arriscada, mas na época é a água mineral que nós tinha no rio da Várzea,
porque a água mineral era a água limpa né? Ela nunca sujava, nunca... a
chuva que caia ela enchia, mas não vinha outros riacho, o riacho que tinha
ela dependia dele pra ficar limpo,  era verão,  inverno era sempre limpo.
Hoje tá tudo desmatado o rio da Várzea, é um perigo pra você hoje tomar
um banho, tomar uma água né? Hoje... mas era acampamento no rio da
Várzea  era  acampamento  dos  índio  que  se  acampavam pra  fazer  paris,
fazer pescaria, atravessavam a nado, porque ali do outro lado do rio tinha
muito,  na época faziam muito lambique,  lambique de fazer cachaça né?
Então às vez tinha uns índio que ás vez gostavam. E hoje infelizmente tem
índio que gosta hoje também né? Mas era longe,  era cinco (5),  seis  (6)
quilômetros, mas a pessoa que gostava não importava a lonjura né? Ele
atravessava com os garrafão amarrado no pescoço ele atravessava a nado
pra buscar lambique do outro lado do rio, buscar cachaça. Então na época
o rio era outra situação, hoje […] a gente viu essa sanga onde eu pescava
ali a gente não precisava pegar água da fonte, tinha água da fonte pra ter o
nascimento da água né? Mas era tudo água boa, hoje não dá pra arriscar
tomar essa sanga aí, do jeito a situação que tá ai, cada pouco tão botando
veneno, cada pouco tão abastecendo trator, botando veneno daqui, botando
veneno dali. É um problema até pra você beber, mas antes não precisava tá
escolhendo água, fonte d'água, se cuidando disso né? A caça era uma caça
mais nativa, hoje as caça que tão já tem até […] é italiano com gringo, é
caboclo com fulano, ciclano né? Hoje as caça não são caça pura, que nem
nossa  etnia  que  tá  bastante  cruzada  já  né?  Então  a  gente  veja  que  no
passado não tinha essa cruzação, era um índio natural, era o índio puro,
hoje  já  tem  bastante  misturança,  só  porque  aconteceu,  só  porque  tá
acontecendo isso né? A misturança aconteceu isso né? Mas senão o rio da
Várzea na época, meu avô cansou de botar paris onde as fontes eram mais
baixo né? Meu avô caçava aqui ó nessa... tem um poço pra baixo ali pro
lado de cima onde termina a cidade ali, tem um poço bem grande onde tem
um pontezinha ali, tinha um poço que dava três (3) metros de fundura. Ali
meu avô retirava traíra, tinha traíra, de cinco (5), seis (6) metros. Tinha
dourado, dourado ali, e ele atirava de flecha, fisgava eles ali e pegava elas.
- Sim. Seu avô Jango.
- Avô Jango, Francisco Canharó, o Zorinho.
- Zorinho.
- Zorinho. O seu... como que é... o... bastante, família grande também... o
Joaquim Fortes, Joaquim Fortes também na época, o Batista também na
época né? Aí  a gente tinha muito pessoal que...  era uma andança muito
grande né?
- Sim.
- Se visitavam muito,  e na época não existia cavalo,  não tinha nada na
época, então se visitavam mais a pézito, normal né. Hoje a gente... existe
chinelo,  tem sapato,  mas  na  época  nem isso  existia  né?  É  tudo  no  pé,
descalçado assim, pé na pura. Hoje tem casaco, chinelo, coisarada né, mas
meu avô nunca gostou de... pra correr no mato, correr mata assim só de pé
no chão né? Ele atirava um bicho ele seguia o andamento da sangria até
pegar ela né? Meu avô aqui em baixo ele atirava paca assim de […] atirava
paca de flecha, e matou alguma paca né. Quando ele vinha no mato pra
ajuntar pinha ele trazia as flecha aqui em cima, não me alembro mais, acho
que é um pouquinho pra lá, tinha um pinheiro muito grande, cinco pessoas
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pra abracear ele, cinco pessoas ficavam com a mão aberta pra abracear. E
de baixo  caia  muito  pinhão e  vinha porco-do-mato,  vinha veado,  aí  ele
trepava e ficava lá em cima pra atirar no bicho que vinha. De dia, eu ficava
lá em cima, aí ele atirava né? Mas era tiro certo né, o bicho caía ele dizia
“meu  filho,  corre  lá  pra  pegar  ele”  e  eu  saía  com  pedaço  de  pau  e
maceteava né? Mas também matava aquilo, a gente carregava e levava pra
baixo né? Pra limpar, e a gente limpava, botava sal, fazia charque e deixava
pra temporada né? Porque não precisava matar muito né, senão estragava,
então botava no sal e salgava.
- Sim.
- Aqui  a cidade mais perto pra buscar sal  é Palmeira das Missões,  pra
buscar sal, tu via importante que era na época, saia daqui pra buscar sal lá
em Palmeira. Daí trazia três (3), quatro (4) saquinho assim às vezes né?
Bolsinha, a vó trazia saquinho dentro de um balaio feito de taquara, largava
dentro e trazia nas costas.
[Combinações sobre encontrar com Hortêncio] (Vilson Moreira, Kaingang, 
Lageado do Bugre, 10/12/2010, 11:00am).

Os  elementos  da  narrativa  de  Vilson  podem  ser  colocados  em  percepção  a  partir  das

seguintes reflexões  quanto aos povos indígenas  e seus modos de vidas ancestrais  e a diferença

gritante entre este e os modos de vida da maioria dos brancos:

“Ao contrário do que muitos pensam, os povos indígenas são sociedades do
futuro  e  não  do  passado  -  diferentemente  das  elites  das  sociedades
ocidentais,  que  impulsionadas  por  sua  visão  imediatista,  são  capazes  de
colocar em risco todo o planeta, acumulando e consumindo sem limites, em
busca de uma efêmera felicidade que tolhe os direitos de milhões de pessoas
consideradas supérfluas e descartáveis (cf. Dap 65).
Somos  constantemente  alertados  pelos  cientistas  sobre  a  necessidade  de
agir, antes que seja tarde demais, para enfrentar o aquecimento global e as
mudanças  climáticas  em  curso  provocadas  pela  ação  humana.
Salvaguardando os seus territórios estaremos não só protegendo os projetos
de vida desses povos, mas contribuindo de modo eficaz para asssegurar o
nosso futuro e o futuro do planeta.” (KRÄUTLER, 2011, p.16).

A narrativa de Vilson, o alerta sobre os modo de vida indígenas e brancos, suas distinções e

suas relações em relação ao “futuro do planeta”, podem ser colocadas em reflexão com as ideias de

Clastres:

“Descobrimos no próprio espírito de nossa civilização, e coextensiva à sua
história, a vizinhança da violência e da Razão, com a segunda não chegando
a estabelecer seu reino a não ser através da primeira. A Razão ocidental
remete à violência como à sua condição e ao seu meio, pois tudo aquilo  que
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não é ela própria encontrasse em “estado de pecado” e cai então no campo
insuportável do desatino. E é segundo essa dupla face do Ocidente, sua face
completa, que deve se articular a questão de sua relação com as culturas
primitivas.” (CLASTRES, 1968, p.34, in Prefácio de Lima e Goldman em A
“Sociedade contra o Estado”).

O capitalismo é a atual violência e Razão colonial do mundo ocidental moderno. O sistema

capitalista está relacionado aos aspectos de violência da colonialidade do poder, e faz parte dos

elementos  inseridos  na  Razão de  Estado no mundo  ocidental  moderno.  No mundo dos  fog  as

características do sistema capitalista global de “livre mercado”  - como a exploração das pessoas

uma pelas outras - afetam diretamente os mundos indígenas. Uma vez que se percebe a constituição

do regime capitalista desde o início do colonialismo nas colônias do Novo Mundo, como fase inicial

de  um  processo  de  acumulação  primitiva  de  capital,  percebe-se  a  continuidade  do  processo

colonialista  pela  manutenção  da  exploração  e  dominação  no  mundo  atual,  pelos  aspectos  da

colonialidade do poder. Esta última é percebida pelas agências dos agentes fog detentores do poder

petensamente  hegemônico,  políticos  e  capitalistas  de  Estado  e  de  empresas  privadas.  Essa

colonialidade do capitalismo instaura-se nos territórios dos diferentes povos dispersos pelo mundo,

percebendo-os e transformando-os em “mercados locais”, ou produtores e consumidores partes de

um “mercado global” (PETRAS, 1995). 

Por sua vez, o modo de vida capitalista é regido por uma economia da “posse”, centrada no

princípio de produção e acumulação de capital,  fundado em um materialismo de apropriação e

atribuição de valor monetário aos elementos do cosmos e das “coisas”, que, a partir da antropologia

ecológica de Ingold (2012), podem ser vistas enquanto “objetos”, transformadas em “matérias e

materiais”,  constituindo  uma “materialidade”  (p.34-37)  destas,  vistas  assim pelos  fog enquanto

“bens de posse”, “propriedades privadas”. Estes últimos são princípios avançados no mercantilismo

e no iluminismo, e cujo advento, engendra os princípios consumistas de produção de significados

mercantes  para  tudo  que  existe  enquanto  elementos  de  definidas  “natureza”  e  “cultura”,  e  a

produção de bens industriais manufaturados, que avançou após o (des)envolvimento das pessoas e

seus  grupos  pela  consolidação  do  Estado-nação  dito  “moderno”  e  pela  chamada  “Revolução

Industrial”. Estes processos, como já apresentados, se deram a partir da consolidação dos modos de

vida baseados na barbárie, consolidados pelas transformações sociais em grupos humanos que se

constituíram a partir do pensamento domesticado.

Uma das consequências diretas do sistema capitalista-colonial enquanto modo de vida é a

destruição dos espaços enquanto suas características elementares ditas “naturais”, a erradicação das

345



formas de vida ali existentes, bem como dos cursos d´água e mesmo formações geológicas naturais

pelos fog - já que “natureza”, é um conceito em fronteira de significados. O resultado é o conhecido

processo denominado “problema ambiental” e a “destruição da natureza”. Junto a esta destruição

temos  os  impactos  sobre  os  modos  de  vida  das  populações  que  regem seus  sistemas  de  vida

baseados nos regimes ditos da “natureza” do planeta, sendo progressivamente substituídos por uma

instrumentalidade tecnocrática de base artificialista do modo de vida dos fog, que afasta totalmente

as  pessoas  do  domínio  direto  dos  elementos  do  cosmos  não-humanizado,  uma  destituição  de

elementos cosmológicos, imagéticos, simbólicos e materiais energéticos. Estes pontos  podem ser

vistos dentro das questões de Lévi-Strauss quanto a uma ciência do concreto” (2011).    

O acesso à Terra, enquanto também uma oposição ao modos de apropriação da terra feito

pelos fog, mais que apenas a busca por um território indígena demarcado, parece que ainda também

é o que motiva os kaingang junto a sua luta indígena pela “terra indígena” em si enquanto territórios

demarcados em um regime de direito Constitucional (CF/88). A busca por espaços mais verdes, com

cursos  d´água  que  ainda  desenham seus  contornos  entre  árvores,  onde as  crianças  brincam às

sombras dessas, onde se vive muito próximo dos elementos do mundo dos “troncos-velhos”, ainda é

parte do conjunto dos elementos na busca por um lugar para se estabelecer um wãre. 

Mas em meio a estas configurações cosmopolíticas articuladas aos elementos do meio, do

espaço de vivência, há empecilhos atuais como a inexistência de zonas verdes não participantes de

parcelas  simbólicas  de  território  dos  fog,  de  constituídas  “propriedades  particulares”,  “áreas

públicas”, “distritos industrias”, enfim, as formas institucionais do sistema dos  fog de divisão e

constituição de parcelas políticas imaginárias permanentes de recortes da terra, onde estes possuem

o detrimento da denominada, entre os fog, “posse da terra”, ou “domínio” desta parcela de terra, um

domínio  considerado  de  “direito  territorial”.  Estes  valores  e  disposições  de  divisão  territorial

própria dos não-indígenas euroreferentes é muito diferente das formas fluídas que mostram-se a

partir dos estudos das dinâmicas territoriais ou espaciais kaingang.  

O  peso  da  balança  continua  o  mesmo  em  termos  de  valorizações  de  ideários,  morais,

direitos,  deveres,  imposições,  continua a mesmo,  sendo o lado da barbárie,  o  que se considera

vencedor, até então, parece, dos embates materiais que decidirá, quem sabe, um dia, qual faceta da

metafísica, ou das cosmologias, qual perspectiva de visão e modo de vida no e (de um) mundo sairá

(ou sairão) vencedora(s). Quem sabe um dia teremos efetivamente uma “revolução social”, e não

uma série de consideradas transformações históricas, vistas nos períodos como o do “fim do Antigo

Regime”,  períodos  que  são  forjados  em nossas  cabeças  por  livros  didáticos.   Uma “revolução
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social”, na esperança de que as alterações em sistemas antigos, mínimas que às vezes sejam, possam

finalmente significar algo nas histórias de povos como os kaingang, entre aqueles que estão sempre

sofrendo, historicamente, aí sim, numa “História” singular, as imposições sistêmicas do sistema

econômico advindo da barbárie, que ainda usa os ditos por estes “selvagens” enquanto lastro de sua

civilidade, adquirida pelo uso da força guerreira da conquista e dominação territorial e populacional

das cercanias do império dos sentidos reais de mundo.

Estes elementos foram percebidos a partir de episódios como o dia da “Vigília dos povos” e

o  confronto  entre  os  policiais  militares.  As  cenas  foram  assistidas  por  muitas  pessoas  nos

mecanismos de mídia, como os sítios de notícias na Internet, onde aparecia um confronto entre um

grupo em maior  parte  jovens  indígenas  kaingang,  a  maioria  apenas  trajando  calções,  portando

lanças e arcos e flechas,  se confrontando com policiais  fortemente militarmente equipados,  que

desferiram as bombas contra estes e em direção a Praça, que neste momento do confronto abrigou

os  outros  manifenstantes,  como  pessoas  mais  velhas  e  as  crianças.  Havia  em  meio  a  estes

manifestantes, Manoel Chico, liderança quilombola de Morro Alto/RS, que, mesmo passando seus

noventa anos, fazia-se presente no evento naquele momento. 

As bombas de efeito moral da polícia militar em frente ao “Palácio” do governo do Estado, o

uso das armas “não letais” desferidas sobre os kaingang, os quilombolas e os outros manifestantes

com estes nos eventos de agosto de 2013, na Praça da Matriz, mostram-nos que o panóptico do rei

ainda  está  de  pé,  e  bem  resguardado.  Não  houve  nenhuma  “revolução  social”  que  alterasse

efetivamente a balança de poder entre os que supõe-se “dominantes” e seus “dominados”, apenas o

de sempre, a manutenção das tecnologias de saber e poder (FOUCAULT, 1979) que evidenciam as

contradições  do poder monopólio pretensamente hegemônico e heteronórmico,  do Estado e das

corporações civis. Lastro e butim de guerra (SOUZA LIMA, 1995) são os mesmos, o poder de

controle de destruição e produção ainda está nos mesmos tipos de mãos, mas que agora são outras. 

Os kaingang se somam assim na contemporaneidade aos “insurretos”, aos “rebeldes”, aos

“perturbadores  da  ordem”,  aos  “inimigos  do  progresso”  aos  outros  “tradicionais”,  aos

“quilombolas”, aos outros “negros”, aos “manifestantes”, aos “vândalos”, aos “anarquistas”, aos

“black block”, aos “mascarados”, enfim, talvez, em suma, porque não, “todos os selvagens”, alguns

dos  personagens  -  todos  nomeados  pelo  “civilizado”  -  deste  período  histórico,  deste  contexto

estrutural  contemporâneo.  Os  kaingang  e  seus  aliados,  apenas  estão  ainda  mantendo  aquela

desconfiança cabível num sistema que só faz estes sofrerem perdas e danos nas formas qualitativas
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de vida, no que esta pode ter de melhor segundo seus modos de vida comunitários tradicionais. 

As lágrimas nos olhos kaingang e de seus aliados, provocadas pelos gazes das bombas dos

policiais,  os  outros  efeitos  sofridos  em  sua  saúde,  as  experiências  corporais  da  violência  do

enfrentamento em um momento de reivindicação política, alertam para estes que “tudo está mal”,

que “tudo está errado”. O reconhecimento da contradição é um exercício de contemplação em olhos

neblados, percepção, fenomenologia, alteridade, hermenêutica, e por fim, aqui que, em particular

em relação à  postura acadêmica,  de sociologia,  etnologia e  antropologia nativas  de um mundo

míope. 

Para ter  um sentido apreendido deste  mundo, o da reflexão simétrica (LATOUR, 1994),

basta estar fazendo parte do lado da balança em que ainda se encontram os kaingang e seus aliados

contemporâneos nas suas lutas sociais. Tal como um dia em que estava no gabinete e me ocorreu,

quando  um estudante,  impressionado com o que  você  conta  sobre  o  que  presencia  em campo

afirma: “devíamos juntar todos os índios e os alternativos, em cadeia nacional e pronunciarmos:

vamos abandonar este mundo de vocês, nós vamos para a cosmologia”. Quando saio do computador

após trechos da escrita da tese, nunca descanso a cabeça. Ética neste mundo, tal qual pintam os

próprios ditos “civilizados”, parece às vezes um movimento “alternativo” quanto as correntes que

levam o mundo a uma plena “sociedade de livre mercado global”.

Nessas  lutas,  não só pela  Terra,  os kaingang estão afirmando seu coletivismo perante o

individualismo dos agentes de Estado que estavam, para estes, no dia do confronto com a polícia

militar, das bombas, do gás, atrás do “Palácio”. 

“A idéia de se satisfazer as necessidades humanas básicas através de
práticas  produtivas  em escala  humana,  contrapondo-se  ao gigantismo das
grandes corporações industriais, que provocam impactos sociais e ambientais
notáveis,  inspira a vertente da busca de soluções simples para problemas
elementares, como a fome, a saúde, o saneamento, a habitação, etc.

Um expoente que bem sintetiza essa corrente é Schumacher (1973),
que resgata o princípio da economia budista e serve de referência a todo um
movimento  de  reação  ao  império  das  tecnologias  sofisticadas  [...].  A
contribuição de Schumacher pode ser classificada como a proposta de “uma
economia que leve em conta as pessoas”.

Nesse  contexto,  surge  o  conceito  de  tecnologia  apropriada  ou
alternativa,  que  iria  marcar  tanto  a  comunidade  científica  quanto  os
mecanismos internacionais de cooperação, a partir de meados da década de
70.

[...]

348



As novas formas de expressão política que se desenvolveram a partir
dos  anos  70  inovaram em relação  às  práticas  militantes  tradicionais.  No
lugar dos partidos políticos e sindicatos, surgem outros tipos de organização
civil,  descolados  da  simples  defesa  de  interesses  corporativos  ou  da
dicotomia  direita-esquerda.  Surgem  as  práticas  alternativas  de  vida  em
comunidade, o pacifismo, o feminismo e o ecologismo.

Gorz (1976) publica um manifesto contra o consumismo, em defesa
de um padrão de vida mais modesto e menos excludente e, sobretudo, menos
predador.  Surge,  na  referida  obra,  pela  primeira  vez,  um  conceito  que
ganharia vigor dali  em diante:  a gestão do tempo livre.  Contrariamente à
lógica da busca desenfreada da maior produtividade via especialização do
trabalho  -  que  torna  as  pessoas  cada  vez  mais  dependentes  de  serviços
prestados por outros, mas que poderiam ser supridos ao nível doméstico -, a
idéia  proposta  por  Gorz é  de  que trabalhando menos  cada  um terá  mais
tempo para cuidar de sua própria vida, de sua família. A redução da jornada
de trabalho - uma ficção dos anos 70 que se materializou a partir da década
seguinte  -  poderia  significar  redução  de  salários,  mas  isso  poderia  ser
compensado pela menor dependência de cada um em gastar com coisas que
podem ser providas individualmente ou pela comunidade.” (BURSZTYN,
1995, p.107-108).

Em um texto intitulado “integração e  mudança  social”  na seção de  antropologia  de um

“Boletim Informativo” da FUNAI, em idos do início dos anos de 1970 ,  em pleno período  da

ditadura militar, Laraia (1973) a partir de sua antropologia indigenista também já podia perceber as

conexões e, além de tudo, expor um pessimismo, mesmo em um material de publicação do orgão

indigenista  oficial,  escrevendo  sobre  os  efeitos  da  expansão  da  civilização  sobre  territórios

originários  e  seus  ocupantes  indígenas.  O  antropólogo  também  percebia  relacionalmente  o

surgimento  dos  movimentos  civis  e  sociais  referidos  acima  enquanto  oposições  aos  regimes

instituídos pelos padrões e pelas metafísicas e ideologias civilizacionais modernas liberais, e estas

problemáticas em sua relação com a violência do mundo dos brancos por sobre os povos indígenas:

 “[...] a relativa estabilidade de nossos grupos tribais é sempre perturbada por
um evento  especial,  que  constitui  para  cada  um deles,  o  momento  mais
dramático de sua história, quando se defrontam com uma nova revelação: a
existência de um novo tipo de homem - o homem branco - dotado de poderes
ilimitados  e  capazes  de  abalar  definitivamente  as  suas  ingênuas
manifestações de etnocentrismo. É interessante observar que este evento está
quase  sempre  registrado  na  mitologia  de  nossos  indígenas  e  com  uma
inexorável freqüencia o homem branco aparece como sendo a punição com
que o mundo sobrenatural respondeu a um pecado original cometido pelo
grupo. Não deixa de ser desalentador, para nós, que sejamos definidos por
outros membros de nossa espécie como uma forma de castigo.
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Mas, mesmo em um momento em que os jovens de nossa sociedade
agrupam-se num movimento de rebelião contra a sociedade tecnocrata do
século XX, numa ingênua e romântica tentativa de retorno a um mundo que
já  não existe  mais,  seria  demasiado utópico de nossa parte  imaginar  que
podemos impedir que o processo de ocupação do planeta pelos chamados
civilizados possa ser detido e as sociedades tribais permaneçam intocáveis
em seus santuários naturais.

O processo de integração surge, então, como uma única alternativa,
o que aumenta nossa responsabilidade, quando sabemos que toda a mudança
implica numa série de conseqüências, tanto do ponto de vista psicológico
como social. É preciso, portanto, que tomemos uma série de cuidados, para
que  a  nossa  tarefa  não  se  transforme  numa  lamentável  forma  de
desintegração.” (LARAIA, 1973, p.19).

Senti uma profunda identidade com as preocupções e os elementos apresentados por Laraia,

quanto a seu momento histórico, acerca de quarenta anos atrás, e a continuidade hoje dos regimes

de  vida  de  ambos  os  lados,  povos  indígenas  e  “brancos”.  A  expansão  da  civilização  pelo

agronegócio, pela industrialização e pela expansão da malha urbana nos dias de hoje, avança sobre

as últimas áreas verdes da América do Sul, algo que assolou os Kaingang em outros séculos. 

Enquanto isso, longe das terras kaingang, temos as imagens em junho deste ano (2014) de

grupos indígenas nos confins da selva amazônica, ditos “isolados”,  parecendo, em um vídeo da

FUNAI divulgado no Jornal Nacional da emissora de TV aberta (Rede Globo),  como tendo os

primeiros  contatos  com  os  não-indígenas.  Estas  eram  também  cena  frequente  nas  frentes  de

expansão pelo Brasil  no tempo do texto de Laraia.  Temos ainda a informação concomitante na

mesma matéria de jornal televisivo de que estes índios haviam contraído gripe no contato,  e já

estavam sendo “medicados” - em relação a sua vida anterior ao contato com os não-indígenas,

também já “envenenados” pela necessidade dos remédios farmacêuticos industriais. 

Longe  das  terras  dos  kaingang,  temos  a  eclosão  dos  atuais  movimentos  sociais

“alternativos”, desde os anos 90 do século passado até os dias de hoje, e a eclosão de “rebeliões”

jovens nas ruas das cidades do país em 2013 e o encontro dos kaingang com estes confrontos.

A  “integração”  dos  povos  indígenas  ao  sistema  não-indígena  ainda  está  oferecida  aos

kaingang até hoje enquanto proposta de vida: o sistema ocidental moderno, apresentado enquanto

“única  alternativa”  em  relação  a  modo  de  vida.  Enfim,  estes  são  alguns  dos  eleementos  das

contemporâneas  vivências  kaingang,  junto  aos  outros  referidos,  em  relação  direta  com  as

problemáticas aqui da economia da “posse” do mundo dos fog, a profanação dos denominados por

Laraia “santuários naturais” por uma “sociedade tecnocrata”.  

Voltando ao  referido anteriormente  a  esta  discussão período de transição entre  a  “Idade
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Média” e o “Estado Moderno” - o Estado “dito” Moderno acabou com “a história” para Frederico?

Não  se  estaria  se  falando  de  uma “Idade  Moderna”?-,  teria  surgido  uma estrutura  colonialista

“internacionalizadora”,  o  início do “capitalismo” sem fronteiras entre agentes econômicos e as

“áreas coloniais”. A transmutação póstuma, entre outros “períodos históricos” subseqüentes, é o que

vai originar a conjuntura capital-colonial contemporânea do “capitalismo”, um segundo estágio da

conjuntura  anterior,  o  colonial-capital  do  “colonialismo”.  Podemos  ver  o  “colonialismo”

historicizado enquanto um período do capitalismo, um período de acumulação primitiva de capital,

e  perceber  o capitalismo atual  como segundo momento de acumulação de capital,  ou seja,  um

segundo  momento  de  colonialismo,  mantido  pela  colonialidade  de  poder.  Isso  parece  algo

impensado,  pelo  percebido,  de  se  levar  como  discussão  política  nos  segmentos  da  política

profissional  e oficial  contemporaneamente,  porque oficialmente “não existe  mais  colonialismo”,

vivemos um mundo liberal de Estados nações “independentes”, de economias de “livre mercado”.

“O capital enquanto valor que aumenta com a mais-valia não nasceu com o
capitalismo, como modo de produção. O capital existia sempre há muito,
geralmente sob a forma de capital bancário ou comercial. O que caracteriza
o  capitalismo  e  justifica  a  sua  denominação  é  a  extensão  do  fenômeno
“capital”, ao conjunto das actividades econômicas e, especialmente, à esfera
da  produção.  […] De um ponto  de  vista  científico,  o  capitalismo,  como
modo dep rodução, é caracterizado pelo domínio da instância econômica  no
interior  da  estrutura  geral  das  instâncias  próprias  a  qualquer  modo  de
produção.” (THINES & LEMPEREUR, 1984, p.135).

Nem os kaingang conseguem mais, sem transformarem o mundo atual, “abandonar” o “livre

mercado”.  As  “liberdades”  aqui  são  relativas  aos  pontos  de  vistas  ideológicos  individualistas

liberais fog, ou cosmológicos da pertença kaingang à terra. Praticamente ninguém mais pode viver

de caça e coleta em zonas livres sobre à terra. Mesmo os kaingang, hoje são “livres” para viver do

jeito que os fog donos do “livre mercado” e de suas manifestações, os obrigam a viver. 

Ainda a partir de Frederico (1970) podemos perceber o advento do “mercado” como visão

de e sobre o mundo, do “capitalismo”, dos regimes “liberais” como diretrizes de um sistema global,

surgentes através das transições e conexões entre o poder real e a política burguesa:

“Singular é a posição da Inglaterra perante a Revolução Ocidental.
Com a Revolução Gloriosa de 1688 ela já contornara algumas contradições
do Antigo Regime. O compromisso entre o poder real e a política burguesa
dariam  uma  flexibilidade  suficiente  para  o  desenvolvimento  das  forças
produtivas. A projeção da economia inglesa atingindo o plano internacional,
afeta  diretamente  o sistema colonial  português.  Atrelado à Inglaterra por
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sucessivos tratados, Portugal irá depender cada vez mais de suas colônias. O
caráter fiscalista que assume a administração portuguêsa no Brasil, após a
descoberta do ouro, evidencia a estagnação da economia lusa.

Inicia-se o processo de “internacionalização” do Brasil: infiltram-se
mercadorias inglesas; disseminam-se os “abomináveis princípios franceses”
nas áreas coloniais.” (FREDERICO, 1970, p.205). 

A monetarização internacionalizadora, as finanças como ordenamento do mundo em seus

sentidos e elementos econômicos, é um avanço dos mecanismos sistêmicos, que podem ser vistos

enquanto  estruturados  pela  relação  de  “conquista”  e  decorrente  capitalismo-colonial  moderno

global, a partir das estruturas de um mundo ainda regido por elementos advindo da barbárie, dito

pelas  ideologia  fog “civilizada”,  e  posteriormente  tornado-se  “moderno”  europeu.  Esta

“modernidade” traria enquanto “revoluções” o “liberalismo político e econômico” (PETRAS, 1995)

e o decorrente modo de vida social baseado nas relações capitalistas de um “mercado global”, o já

referido aqui “processo de descolonização” (SANTHIAGO, 1977) e decorrente constituições de

Estados  Nações  Modernos,  elementos  que  tem  como  decorrência  o  processo  de  expansão  da

“civilização”  por  sobre  os  espaços  ditos  “naturais”  e  grupos  sociais  ditos  “tradicionais”  das

diferentes partes do planeta.

No final dos anos setenta do século passado, Santhiago nos dá uma dimensão conceitual

deste colonialismo, para também muito além de uma “descolonização” política de nações estatais,

mas pensando na libertação de “minorias oprimidas” dentro dos Estados nações:

“Esse  aspecto  da  descolonização  -  o  das  lutas  nacionais  de
libertação  -  talvez  seja  o  mais  conhecido.  Mas  os  movimentos  contra  o
colonialismo não se resumem apenas aos processos de emancipação política
das nações que se encontravam sob o jugo colonial. A luta continua, como
diz Samora Machel, e continua, no âmbito das novas nações, principalmente
contra  as  ameaças  do  neocolonialismo,  da  dependência  econômica  com
relação  aos  centros  industrializados.  A independência  política  deve  ser
necesariamente completada pela independência econômica, e isso só será
conseguido através de um processo mais amplo de emancipação social.

Dessa forma poderemos entender os movimentos de descolonização
como  a  libertação  completa  da  “periferia”  em  relação  ao  “centro”.
Poderemos entender o colonialismo como sendo o exercício do poder de
um centro visando a dominação da diferença, sendo essa dominação a
única  forma que  possibilita  a  reprodução do sistema.Mas,  ao  mesmo
tempo, não devemos cair no erro que consiste em se ter  uma concepção
nacionalista  da  descolonização,  vista  como  libertação  de  algo  que  está
“fora”,  situando  o  dominatne  no  exterior.  Essa  concepção  desloca  o
problema da reprodução do mesmo esquema internamente, não apenas em
termos  político-econômicos,  mas,  e  principalmente,  em  termos
ideológicos-culturais. A descolonização deve também ser vista como uma
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necessidade  interna,  como  forma  de  libertação  das  minorias  oprimidas
racial,  cultural  ou  nacionalmente.  E  quando  o  movimento  anticolonial
conseguir lutar por todo os “condenados da terra”, então ele será completo.”
(SANTHIAGO, 1977, p.10).

 
Nesses sentidos podemos perceber o capitalismo enquanto elemento produto da práxis de

uma  metafísica  parte  do  mundo  dito  e  constituído  “moderno”  (LATOUR  1994)  enquanto  um

sistema visto como estruturado no mundo dos fog, ou seja, tradicionalmente e de bases históricas

ocidental,  pensado  enquanto  civilizado  -  parte  de  uma  civilização,  ou  visto  enquanto  tal,

euroreferente. O que parece sentidos de e para justificar valores e trocas no mundo a partir das

relações  produtivas,  justificado  pelas  doutrinas  “liberais”,  e  hoje  “neo-liberais”,  pelo  “livre

mercado” global, enfim, por uma “liberdade de negociar” (o que se tiver, mesmo apenas a força de

trabalho,  ou mesmo o território  habitado e  seus  recursos)  de fato tornou-se um mecanismo de

privação de indivíduos -  os baseados em regimes sociais  de relações individualistas liberais  de

“negócios”-, em relação a outros, e no nível microcósmico da análise, em nível etnográfico, de uma

pessoa em relação a outra no que diz respeito ao acesso básico aos insumos necessários a vida. 

Ordenar o mundo inteiro por regramentos monetários foi, e continua sendo, a constituição de

uma só rede de desigualdades e exclusão onde uns poucos detentores de poder usam das vidas de

outros em um movimento de exclusão e inclusão nas benesses do sistema. Os valores das coisas

ainda passam das regras ditadas pelas “metropóles” generalizadoras de sentidos para as periferias

do sistema econômico de mundo. Tal qual no tempo da colônia Européia na América, centros de

poder, as metrópoles, ainda ditam as regras do sistema econômico. Assim, em relação a um passado,

onde  tínhamos  Portugal,  Espanha,  Inglaterra  e  outras  como metrópoles  de  mundo,  hoje  temos

“metrópoles” enquanto mundo de sentidos, uma vez que constituíram-se “metrópoles” a cada região

que ia sendo desbravada pelo sistema de domesticação. 

Assim,  São  Paulo  e  Nova  Yorque  são  exemplos  das  novas  metrópoles  do  novo

capital-colonial. Nestes locais, as bolsas de valores são a representatividade centradora do sistema,

assim as decisões do sistema partem hoje de lugares como Nazdac, BOVESPA, etc... FIFA60, etc...,

para  os  lugares,  mesmo  que  sejam,  simbolicamente  ou  fisicamente,  os  mais  longínquos,  mais

distantes dos centros metropolitanos do sistema, dos centros regradores. O capitalismo ocidental foi

um re-colonizar o mundo através de novas invenções - de conceitos, ideários, sentidos e signos a

relações - sociais e físico materiais de mundo. A diluição das fronteiras físicas geográficas entre

60 A FIFA durante o período de copa do mundo de futebol no Brasil, ditou regras econômicas para o mercado interno
no país durante os jogos.
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uma “metrópole e uma perifieria”,  ocorreram, mas estes sentidos “ainda estão de pé”,  abrigam

fronteiras hoje simbólicas-imaginativas, e a constituição da “metrópole” em qualquer lugar, a partir

das regras centralizadoras, que se reportam sempre a uma atualização sistêmica a partir do contato

com as modernas metrópoles, estas onde estão as bolsas de valores, constituiu a relativa sentida

“liberalização” do mundo do controle centralizado do dito “Antigo Regime”. Hoje podemos saber a

“cotação de valores” para tudo no mundo em qualquer lugar. Podemos saber quanto custa algo nos

Estados Unidos ou no outro lado do mundo, de qualquer lugar deste praticamente, basta acessarmos

a Internet de um celular.

A  partir  dos  elementos  e  ideias  apresentados  podemos  pensar  sobre  o  ecocídio  -  a

biodiversidade passa a quase por totalidade não existir. Mesmo am alguns lugares onde esta existe

ainda, ela se torna inacessível para os kaingang, pois, a partir das fronteiras físicas, criadas com o

regramento  da  propriedade  privada  entre  os  fog,  como  as  cercas  e  os  sentidos  simbólicos  de

propriedades privadas para  estes últimos a maioria das áreas vegetais ainda existentes tornam-se

não  alcançáveis,  não  palpáveis,  não  experienciáveis  pelos  kaingang,  não  existentes  enquanto

possibilidade de mundo. É o caso de muitas áreas verdes no norte do Estado, que encontram-se

dentro de áreas privadas, ou mesmo pública mas de caráter restrito para os indígenas. 

Os  elementos  do  mundo dito  pelo  pensamento  domesticado  “natural”  podem ser  vistos

enquanto  tesouros  que  se  perdem  no  fundo  de  oceanos,  inalcançáveis.  Monoculturas  de  soja,

conhecidas  pelos  ambientalistas  não-indígenas  como  “deserto  verde”,  podem  metaforicamente

serem vistas como oceanos de soja circundando as últimas pequenas “ilhas” de matas e campos

nativos, que quando existentes, tornam-se inalcançáveis aos kaingang. 

Os processos atuais de ocupação do espaço pelo Estado e pelas corporações capitalistas para

consolidação  do “desenvolvimento”  e  “crescimento”  do  Brasil  se  faz  por  sobre  materialmente,

concretamente, fisicamente, os espaços originários da “vida selvagem” e imageticamente, por sobre

os discursos,  práticas  e saberes dos modos desta.  Nesse sentido que  conhecimentos e práticas

vivenciadas pelos kaingang revelam-se como relativas aos modos de “vida selvagem”. A selva é

uma imagem européia, ocidental, realizadora de mundos. As “madera”, os cipó, as erva, as “fruita”,

os rio, os “lajedos”, os córrego, os bicho, as pedras, as “dobra da terra”, os campo, são elementos

da paisagem kaingang. Para os civilizadores, os elementos da vida kaingang, ditos de modos de vida

“selvagem”,  e  porque não,  “vida  nativa”  em geral  de  toda  “América”  -  são  a  pura  “selva”,  a

“selvageria” do mundo não “civilizado”, não “pacificado”. Sempre foi assim, e ainda é assim em

qualquer zona de ação da perpetuação do plano disseminado genericamente entre os não-indígenas
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de erradicar com toda esta “vida selvagem”, inclusive com os indígenas.

Este ponto de vista está calcado na distinção e domesticação dos elementos do cosmos, a

artificialização em Lévi-Strauss (2011) - enquanto matérias e materiais (INGOLD, 2012) - a partir

da noção de “natureza” em oposição a uma construída noção de “cultura”, que decorre, pensando a

partir das idéias de Moranes, dos elementos envolvidos nos fundamentos da relação entre natureza e

ser  humano  no  ocidente  (1999,  p.31).  Segundo  seus  estudos,  a  “modernidade”  apresenta  uma

específica relação entre o “ser humano” e a “natureza”, advindas de “aspectos culturais” relativos

ao “calvinismo” no qual em sua “[...] interpretación de los textos bíblicos confirma la separación

que éstos establecieron entre los seres humanos y la naturaleza, al igual que su superioridad sobre

ella”  (MONARES,  1999,  p.31).  Segundo  o  autor,  Calvino  atribui  o  uso  pelos  humanos  da

“natureza” em função do prazer, do caráter antagônico entre humanos e esta e “[...] la possibilidad

de considerar lo natural como propiedad privada (MONARES, 1999, p.31). Esta concepção funda

o  ponto  de  vista  moderno  para  as  pessoas  se  relacionarem  com  a  natureza  relacionado  ao

surgimento da atual ciência, filosofia e economia ocidental moderna (MONARES, 1999, p.31).

Os  estudos  de  Monares  estão  relacionados  a  uma  “[...]  reflexión  sobre  modernidad  y

América Latina” (MONARES, 1999, p.31) uma vez que nestes busca-se relacionar “la actual crisis

ambiental con la modernidad” e as relações (ou não-relações, podemos pensar aqui) “modernas”

entre seres humanos e “natureza” fundadas nessa separação antagônica, pensada e praticada pelos

fog, entre  humanos  e  “natureza”,  relações  existentes  numa  perspectiva  enquanto  elementos

estruturantes  do  sistema  mundo  ideológico  moderno  dos  fog.  Em  relação  a  estes  elementos

enquanto relacionados a crise ambiental comtenporânea, ao aqui referido ecocídio dos elementos

ditos  “naturais”  pelas  formas  de  viver  dos  modos  de  vida  dito  “modernos”  ou  “civilizados”,

Monares também tem uma perspectiva crítica quanto a “modernidade” e a América Latina:

“Quienes asumimos esta crítica, lo hacemos em el intento por dilucidar um
camino singular y próprio para el continente, desde nuestro múltiple origen
indígena,  español,  portugués  y  africano.  Mezcla  de  la  cual  Domingo
Sarmiento  renegada,  justamente  por  ser  contraria  al  espíritu  de  la
civilización.  Pero,  los  que  estamos  empenãdos  em  ésta  búsqueda  para
América Latina, no deseamos esa “civilización”a que se refiere Sarmiento y
preferimos seguir buscando em nuestra “barbárie”. Tal civilización em el
fondo,  no  es  outra  cosa  que  lo  que  hoy  se  identifica  por  modernidad.”
(MONARES, 1999, p.31).

Podemos  compreender  esta  crítica  de  Monares  como  um  pensamento  relacionado  as

reflexões pós-colonialistas, uma vez que a modernidade é vista como parte de estruturas de mundo
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que  em  um  contínuo  estariam  ainda  a  engendrar  esquemas  mundos  advindos  ainda  do

euroreferenciamento de um “mundo ocidental moderno civilizado”. 

É  possível  depreender  que  está  se  propondo  perceber  um  colonialismo  para  além  de

elementos  passíveis  de  percepções  estruturantes  apenas  em  um nível  econômico  material,  em

relação a criação de um “mercado global”, onde todos os espaços e corpos neste são envolvidos

enquanto pertencentes a uma rede de interesses econômicos, a coisificação de espaços, elementos, e

mesmo pessoas - através das noções de exploração de mão de obra “braçal” e “intelectual” das

pessoas e de “recursos naturais”  - a partir de valores monetários correntes e reajustados diariamente

em “bolsas  de  valores”  e  de  “mercado de  ações”,  o  mundo dos  “royalties”.  Está  se  propondo

perceber  -  revendo  a  História  -  que  está  se  pensando  em  um  capital-colonial,  um  tipo  de

colonialismo  contemporâneo,  a  partir  de  uma  colonialidade  pela  “modernidade”.  Esta  vista

enquanto estrutura social, enquanto ideologia dispersada por agentes sociais em seus poderes, em

processo  de  expansão  colonial  por  sobre  cosmologias,  espaços  e  relações  sócio-espaciais  e

ambiencias de outros grupos sociais. 

Para Monares, a “modernidade” também seria advinda e difundida na era das consideradas

“revoluções” apontadas com suas bases em elementos históricos também referidos por Frederico

(1970) compreendendo o período histórico das “Revoluções Atlânticas”, como as “revoluções” nos

Estados Unidos e França. Nesse contexto para Monares a “modernidade” deve ser entendida como:

“[...]  las  formas  ideológicas  del  conjunto  de  sociedades  que  basan  su
tradición em la herencia europea a partir de la Reforma Protestante, luego
de la ilustración Escocesa y Francesa y de las Revoluciones Estadounidense
y Francesa. Su expansión se ha dirigido desde Europa y Estados Unidos al
resto  del  mundo,  en  lo  que  actualmente  se  conoce  como  proceso  de
globalización y homogeneización, donde sociedades han adoptado (o han
sido abligadas a adoptar) patrones modernos superponiéndolos a los suyos
tradicionales  o  realizando  diversos  tipos  de  síntesis.  Puntualmente,  la
Modernidad  surge  como  un  proyecto  que  viene  a  reemplazar  el  orden
sociocultural  medieval,  al  plantear  la  supremacía  e  importancia  del
individuo, el ejercicio de sus derechos y su autonomía frente a cualquier
jerarquía ajena a él, especialmente la de la Iglesia Católica Romana. Como
alguno  de  sus  rasgos  más  característicos,  se  tiene  al  racionalismo,  en
filosofía;  capitalismo  de  mercado,  en  lo  económico;  Estados  nacionales
democráticos em lo político; ciencia racional-empírica, en lo intelectual;
derecho positivo, en la jurisprudencia; etc...” (MONARES, 1998, p.82 apud
MONARES, 1999, p.31-32).      
 

O referido aqui  ecocídio,  ou seja,  o fenômeno citado por Monares  enquanto uma “crise
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ambiental”, “[...] las condiciones ambientales del planeta a su actual situación”, estão relacionados

a esta tradição que hoje “[...] conforma una base ideacional para las conductas” e assim a relação

entre as “ideas modernas” e a “crise ambiental” (1999, p.32). Quanto a crítica ao modelo de modo

de vida baseado nas idéias modernas Monares retoma como motivo a percepção da importância

para a América Latina desta questão em uma reflexão relacionada a questões relativas ao que aqui

podemos  apreender  enquanto  uma  possível  abordagem  a  partir  de  um  horizonte  imaginativo

pós-colonialista:

“Por otro lado, se hizo referencia a nuestro continente, ya que nos urge a los
latinoamericanos encontrar un camino cultural  más acorde con nuestras
tradiciones e historia y menos dañino, para reemplazar las ideas que han se
demostrado ser inviables en el logro de bienestar de la mayoría de los seres
humanos y están causando la degradación y detrucción de la naturaleza del
planeta. Este trabajo pretende dar luces acerca de dicha situación y ayudar
así  a,  en  tanto  pertenecemos  o  queramos  pertenecer  a  una  tradición
diferente  de  la  moderna,  buscar  un  camino  más  acorde  a  ella  y  que
posibilite  realmente  un  mayor  bienestar  de  la  especie  humana.”
(MONARES, 1999, p.32).

4.2.2 “Terraplanagem”

A “terraplanagem” produzida pelos  fog é uma forma comum hoje de destruição do mundo

dos tronco-velhos, o mundo ancestral kaingang. Junto ao uso intensivo de grandes quantias de terras

para  o  agronegócio,  a  “terraplanagem”  corresponde  a  uma  eficiente  técnica,  acompanhada  da

antropização infra-estrutural, de transformação do mundo kaingang no mundo dos fog.

Nos dias de hoje, antes que a maioria dos espaços físicos da terra, a referida “superfície”,

sejam usados para o (des)envolvimento conhecido enquanto “desenvolvimento” dos  fog, ocupado

por “empreendimentos” destes, como áreas de moradias, comércio, indústrias e outras benfeitoriais,

estes espaços são geralmente transformados em uma superfície disponível para a implantação de

elementos  materiais  antrópicos,  através  de  sua  total  destruição  em  relação  aos  aspectos  ditos

“naturais”  da paisagem,  seus  elementos  e  suas  formas,  a  partir  da conversão destes  em outros

aspectos,  outros  elementos  e  decorrente  como  um  todo,  uma  outra  paisagem,  uma  paisagem

domesticada, uma paisagem fog. 

Assim, máquinas gigantes de destruir e reconstruir  terrenos,  retroescavadeiras movidas a

diesel e afins, e seus pilotos  fog, são hoje as ferramentas primeiras usadas pelos agentes de dito

“desenvolvimento”  no  “trabalho”  -  destrutivo  -  de  planificar  a  terra,  ou,  “terraplanar”.  Palavra
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bonita, significa para um kaingang, a partir das cosmologias tradicionais e seu modo de vida, a

coisa mais feia de todas no processo de devastação perpetrada pelos fog sobre a Terra e suas terras,

num sentido  aqui  de  espaços  e  áreas  deste,  paisagens  de  visões,  imagens,  sentidos  e  mundos

particulares propiciadores das cosmologias em ambiência com estas. Vemos aqui que o sentido de

“terra” extrapola em muito as noções racionais e bojetivas envolvidas no trabalho de terraplanagem

dos fog, onde “terra” é apenas o substrato da superfície do planeta (MASSEY, 2008).

A “terraplanagem”, para os  fog, significa em linhas gerais, planificar geograficamente um

terreno  específico,  tornar  aquela  área  da  Terra  um  local  plano  cartesianamente,  retílineo.

Transforma-se  o  espaço  terrestre  em uma  “superfície  plana”  física,  para  além desta  noção  de

superfície enquanto conceito metafísico. Os elementos colonialistas, no sentido dessa domesticação

física dos espaços fog, estão baseados em um cartesianismo de ordem materialista, a maioria dos

sentidos dos  fog imersos na “modernidade” não extrapolam no dia a dia uma visão que imprime

uma concretude material as coisas. 

Estas questões da noção ocidental moderna de “posse” podem ser elucidadas a partir dos

estudos de Monares sobre a “modernidade”, crise ambiental e América Latina (1999), e segundo o

autor as relações entre estes elementos e o que denomina uma identificação “cultural” do problema,

que surge em um “[...]  nivel ideológico de premisas religiosas de origen cristiano protestante”

(1999, p.35). O autor refere fatores onde uma “cultura moderna” teria surgido a partir de uma base

“protestante”, de “credo religioso cristiano” (TROELTSCH, (1983) apud MONARES, 1999, p.35);

o protestantismo seria também um “motor ideológico” da “conducta económica”, do “lucro” e da

“ética moderna del trabajo” (WEBER, (1994) apud MONARES, 1999, p.35); quanto a estruturas

sociais, o fundamento religioso protestante é também visto como base da ciência experimental dos

séculos XVII e XVIII na Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, “[...] base de lo que hoy

es la actual ciencia experimental” (MERTON, (1992) apud MONARES, 1999, p.35).

A partir da Bíblia enquanto “livro fundamental do Ocidente Moderno”, que estabelece uma

visão antropocêntrica de mundo onde se dá a separação entre o “natural” e os “seres humanos”,

definidos  como  seus  “dominadores”,  sendo  consagrado  assim  à  humanidade  o  “domínio  da

natureza” (MONARES, 1999, p.36). Calvino em seu protestantismo alicerça a idéia de que os “bens

terrenos”, os ditos “recursos naturais” estão apenas implicados em remediar nossas necessidades,

satisfazer  nossos  fins,  entregando  “[...]  a  los  seres  humanos  la  posesión  de  la  naturaleza”

(MONARES, 1999, p.36-37):
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“Se la puede adquirir y vender, y obviamente no se compra ni se vende lo
ajeno,  sino  lo  proprio  (más  aun  cuando  la  propriedad  privada  para  el
calvinismo es sagrada). Así, a la jerarquía bíblica del ser humano sobre la
naturaleza y la consiguiente separación de ambos, el reformador agrega la
propiedad y el goce ilimitado de ella. A la vez que deja monolíticamente
sentada la separación del ser humano de la naturaleza y la contradición
entre ambos, refuerza dentro de tal concepción de separación, la jerarquía
humana  por  sobre  la  naturaleza.  Los  seres  humanos  serán  ahora  los
depredadores omnipotentes que explotan los “recursos” que les pertenecen,
pues em virtud de la possibilidad de comercialización,  la naturaleza han
pasado a ser um bien económico factible incluso de considerarse propiedad
privada.” (MONARES, 1999, p.37-38).

Essa apropriação material e simbólica do mundo, a necessidade de possuir a “natureza” no

sentido de domina-lá até o ponto de torna-lá “bem de mercado” e “propriedade privada” fundam

uma referida economia da “posse” entre as pessoas e os elementos do mundo constituído pelas

cosmologias ocidentais modernas.

A partir destas idéias relativas ao denominado aqui ecocídio e sua relação com a economia

da “posse” podemos perceber, através dos estudos de Bursztyn (1995), um antagonismo a partir do

que o autor denomina um conflito de racionalidades que “[...] tende a levar a uma oposição entre

ser e ter (1995, p.101). Essa oposição pode ser refletida a partir da contradição entre as lógicas que

fundem os  paradigmas  da  economia  e  ecologia  moderno  ocidentais,  uma  vez  que,  segundo  o

pesquisador, a “sociedade ocidental se desenvolveu segundo a lógica econômica de que a natureza é

um meio de produção de riquezas” (BURSZTYN, 1995, p.100). Para o autor, “[...] na matriz teórica

da economia industrial, há, sobretudo, subestimação dos aspectos relativos aos limites da antureza”

(BURSZTYN, 1995, p.100). A racionalidade do desenvolvimento pós-Revolução Industrial é vista

pelo autor, dado aos problemas ambientais  do mundo contemporâneo criado por este como um

(des)caminho  (BURSZTYN,  1995,  p.99).  Uma  “insensatez”  de  uma  denominada  pelo  autor

“racionalidade  utilitária”  baseia  as  decisões  econômicas  e  políticas  no  ocidente  moderno,

tornando-se  “impedimento  maior  a  que  todos  possam  desfrutar  das  mesmas  oportunidades”

(BURSZTYN, 1995, p.99-100). Essa racionalidade utilitária “faz com que não se pense no futuro; o

ideal é, segundo a tradição teórica, ser cada vez melhor na luta contra a natureza, ou na batalha por

melhor dobrá-la” (BURSZTYN, 1995, p.100):

“Estes fundamentos teóricos remetem a uma concepção de  Homo
oeconomicus, que corre o risco de se opor ao Homo sapiens.

Na verdade, segundo Passet (1979:108) “a história econômica é a
história da redução progressiva do freio que limitava o acesso ao reino do
ter”.
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A economia moderna, que havia se inspirado nas ciências naturais
(p. ex., fisiocratas), se afasta cada vez mais destas, notadamente da biologia,
ciência voltada para o ser. E tal conflito de racionalidade vem se agravando
cada vez mais.

A  produção  material  de  bens  necessários  a  subsistência  da
humanidade - o ter -, que constitui apenas um aspecto da biosfera, assumiu
uma dimensão que subestima os demais aspectos, como a própria vida - o
ser.

O desenrolar desse conflito de racionalidades tende a levar a uma
oposição entre ser e ter. [...] o desafio a ser enfrentado não é o da oposição
economia/ecologia, mas sim o da solidariedade entre essas duas ciências.

Mas  a  tradição  intelectual  utilitarista,  que  sobredetermina  a
economia  às  demais  esferas  da  vida  humana,  se  traduz,  na  prática,  num
conjunto de antinomias,  cuja  análise  deixa claro o impasse ambiental  do
projeto de desenvolvimento das sociedades industriais, com destaque para o
papel  desempenhado pela  ciência  e  pela  técnica.  Vários  alertas  têm sido
dados  por  pensadores  que,  conscientemente  ou  não,  despertaram para  os
riscos representados pela razão utilitária,  desde os primórdios da revlução
industrial.” (BURSZTYN, 1995, p.101) 

Assim,  enquanto  os  fog precisam  dominar  e  possuir  a  pensada  “natureza”,  podemos

depreender a partir dos estudos de campo que os indígenas, e entre eles, os kaingang, ao contrário

de “possuir”, “pertencem” a “natureza”. Podemos pensar em um esquema estruturante das noções

de  uma  economia  da  “posse”,  em  conflito  com  uma  economia  da  “pertença”.  Os  kaingang

pertencem a sua Terra, em coexistência, não em sobrexistência, como os fog, que vivem por sobre a

terra que, antes de tudo, deve ser “possuída”.

As diferenças antagônicas entre esta economia da “posse” e esta economia da “pertença” são

possíveis de serem percebidas enquanto parte dos elementos de estruturação de um conflito, que

podemos depreender em um papel destas vistas como estruturante de relações no entre-mundos

branco e indígena. Voltamos as questões entre o contínuo e o discreto em Lévi-Strauss. A discussão

do autor quanto às constituições destas noções de contínuo e discreto  mostram que podemos, a

partir  do  estruturalismo,  perceber  o colonialismo e o capitalismo enquanto  um mesmo sistema

social, baseado na colonialidade da domesticação de corpos no espaço.

Pensando  já  em  um  englobamento  do  contrário,  em  relação  a  inserção  dos  indígenas

enquanto parte do sistema de pensamento dos domesticados, a partir do arquétipo do selvagem,  e as

distinções de visão de mundo entre cada uma das partes deste sistema, no caso, a ideologia fog e a

cosmopolítica  kaingang,  oposta  a  este  sistema,  podem ser  vistas  como contra-partes  deste,  em

constante  oposição  e  complementação.  Nesse  pivô  de  operações  lógicas  dentro  de  um mesmo

sistema que poderemos perceber uma colonialidade contemporânea do poder enquanto continuidade

das pensadas a partir dos elementos de etnografia e demais estudos, estruturas e relações sociais
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colonializantes.  O  contínuo  e  o  discreto  em Lévi-Strauss,  segundo  Lolli,  fazem parte  de  suas

reflexões dualistas, e a teoria dualista, para Lévi-Strauss, é pensada como uma “teoria da relação”

(2012, p.97).

Voltando aos elementos do mundo fog e as questões da problemática ambiental e sua relação

com as problemáticas ambienciais indígenas e em particular kaingang, que envolvem sentidos de

ambiência,  e a partir  destes a  pertença territorial  e os modos de vida específicos em meio aos

elementos de biodiversidade, percebemos os malefícios deste mundo fog em relação a seu encontro

em confronto com o mundo indígena. “Terraplanar” é planificar. Planificar é o que mais fazem os

ditos civilizados. Planificar, “terraplanar um terreno”, claro, tem que servir para alguma coisa a

mais do que só destruir toda a superfície da Terra e seus agentes integrados, plantas e animais e

micro-organismos, e lembrando, destruir também os cursos orgânicos, ou seja, “naturais”  de água

doce.  Ou  do  mar.  Há  grandes  terraplangens,  planificações  ao  nível  civilizatório,  até  de  áreas

costeiras litorâneas.

Parece  um  plano  metódico  de  erradicação.  Seguindo  os  elementos  apresentados  pela

constituição etnográfica constata-se que, em relação aos alertas contemporâneos pelos meios de

comunicação de massa,  há uma desenfreada e  sequencial  ocupação do espaço pelas  lógicas de

mundo “civilizadas”. Os conhecidos “desenvolvimento” e “crescimento econômico” apresentam-se

enquanto perspectivas  de mundo sem limites  de aplicação em relação a  costumes humanos  ou

configurações espaciais geobiofísicas e sociais das localidades, de seus agrupamentos de humanos e

não-humanos ali viventes antes da ocupação colonizadora não-indígena. Em crescente de avanços

de perpetuação de práticas e de conquistas “sócio-espaciais” pró “colonização” e “civilização”, cada

vez mais são diminuídos pelos brancos “empreendedores” os espaços físicos do mundo disponíveis

a “vida selvagem” e a possibilidade de práticas humanas relativas a vivência nesta, ou quaisquer

outras que não partam da pretensa hegemônica forma civilizada e, decorrentemente, urbanocêntrica

de vida.

Dessa forma, o viver civilizado ainda o é, até os dias de hoje, um destruir mundos alhures.

Viver  civilizadamente  é,  em  contraposição  contrastiva,  ao  constituir  seu  mundo,  acabar  por

interferir e, por fim, destruir os mundos dos outros, humanos ou não. Isto, enquanto não for dado

um limite relativo à convivência da “civilização” com a “vida selvagem”, enquanto não se pensar

em  um  possível,  equilíbrio  sistêmico,  talvez,  a  tão  discutida  contemporaneamente

“sustentabilidade”. 

Este caráter da ocupação não-indígena como destrutivo do território indígena é visto por
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Rückert como parte da construção do território que denomina “Brasil meridional”:

“O início do processo contraditório de destruição/construção
do território do Brasil meridional, entre os séculos XVII e XVIII, no antigo
sistema colonial da era mercantilista, é abordado através da compreensão do
território desvinculado da Colônia  portuguesa até  o século XVIII;  da  sua
apropriação  econômica  pelos  tropeiros  de  gado,  pelos  militares,  e  da
consolidação das fronteiras.

Para tanto, considera-se, basicamente, que a construção do
território do Brasil meridional dá-se tardiamente em relação ao conjunto da
Colônia. Essa é peça de um sistema, instrumento de acumulação primitiva
(acumulação originária de capital  das  potências)  da  época do capitalismo
mercantil; a colonização é o elemento constitutivo no processo de formação
do capitalismo (Novais,  1986:33-4).  A construção  do  território  português
/brasileiro no Brasil meridional implica a destruição do território indígena
nos séculos XVIII, XIX e XX.” (RÜCKERT, 1997, p.43).

 
O sistema de  vida  dos  brancos  é  percebido aqui  de  forma similar  ao  que Mota  (2012)

também nos apresenta ao perceber em seus estudos que a forma como os brancos veêm o que

denominam “natureza”, referindo-se aos elementos da cadeia da “vida selvagem” no espaço está

relacionada diretamente como um dos elementos que coloca em conflito os interesses territoriais

indígenas e dos brancos por conta deste

“[...] pensamento ocidental de apropriação da natureza. Esse pensamento se
fundamentou  em  reconhecer  a  natureza  como  recurso  inesgotável  para
geração  de  riqueza  para  uma  minoria  e  no  processo  de  constituição  da
apropriação privada da natureza. É nesta perspectiva que nossa denominação
de lutas pelo território se dá pelo entendimento das riquezas naturais para
além da luta pela terra, no sentido da necessidade de apropriação material e
imaterial do território que possibilita o envolvimento humano com a e na
natureza.” (MOTA, 2012, p.276).

Na civilização, as guerras fazem o avanço da tecnologia. O colonialismo enquanto forma de

dominação dos  meios  de poder  equaciona  a  civilização enquanto avanço da guerra  colonial.  É

curioso saber que os insumos tecnológicos “modernos” para a lavoura de produção de alimentos

surgiram no desenvolver de tecnologias bélicas. Destruir para produzir:

“São produtos letais,  cujo consumo aumentou em quase 200% ao
longo da última década, acompanhando a expansão de um modelo agrícola
que privilegia a monocultura em grandes extensões. Hoje, há perigo no ar, na
água,  nos alimentos que consumimos.  Produzir  é preciso,  mas também é
preciso viver.” (ZAMBRONE et al, 1986, p.1).
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“Produzir é preciso, mas também é preciso viver”. A frase aponta as contradições em se

produzir nocivamente destruindo a vida. Pelo ano da publicação vemos que a questão já é pertinente

a muito tempo. A chamada desta reportagem, “Defensivos agrícolas ou Agrotóxicos?”, da revista

“Ciência Hoje” é notória do problema e sua visualização que não é dos dias de hoje apesar da

extrema ainda e parece que contínua pertinência grave da questão de que, queiramos ou não, nossa

comida encontra-se hoje envenenada,  antes de tudo, uma vez que utilizou-se de tecnologias de

guerra para a produção alimentar:

“A designação já  inaugura a  polêmica:  ecologistas  e defensores  do meio
ambiente  falam  agrotóxicos,  enquanto  as  indústrias  produtoras  usam  a
expressão “defensivos agrícolas”. […]

Agrotóxicos,  defensivos  agrícolas,  praguicidas,  pesticidas  e  até
biocidas  são  denominações  dadas  a  substâncias  químicas,  naturais  ou
sintéticas,  destinadas  a  matar,  controlar  ou  combater  de  algum modo  as
pragas,  o  sentido  mais  amplo:  tudo  aquilo  que  ataca,  lesa  ou  transmite
enfermidade  às  plantas,  aos  animais  e  ao  homem.  Adotando-se  essa
definição,  arrolam-se  entre  as  pragas:  insetos,  carrapatos,  aracnídeos,
roedores, fungos, bactérias, ervas daninhas ou qualquer outra forma de vida
animal ou vegetal danosa a saúde e ao bem-estar do homem, à lavoura, à
pecuária  e  seus  produtos  e  a  outras  matérias-primas  alimentares.  Por
extensão, incluem-se nesta categoria os agentes desfolhantes, os dessecantes
e as substâncias reguladoras do crescimento vegetal. […] coube ao químico
alemão Schrader sintetizar, em plena Segunda Guerra Mundial, o composto
fosforado orgânico denominado Scharadan, destinado a ser usado como gás
de guerra. O uso previsto não chegou a ocorrer, mas, com o nome de OMPA,
o composto foi posteriormente comercializado como inseticida agrícola.

Após a guerra, a indústria, especialmente no campo da química, teve
grande desenvolvimento e, com ela, os inseticidas sintéticos. Hoje, no Brasil,
na forma de mais de 300 princípios ativos e 4.000 produtos comerciais, os
praguicidas têm utilização cada vez mais ampla, tanto na agricultura como
na saúde pública, e sem dúvida já se incorporaram ao nosso dia-a-dia.

Todos os praguicidas são substâncias tóxicas […]
Cabe  ainda  considerar  que  essas  substâncias  não  apresentam

especificidade para determinada praga. Assim, raticidas não matam só ratos,
mas  qualquer  outro  animal.  Os  inseticidas,  além  dos  insetos  nocivos,
eliminam  insetos  úteis  e  outros  invertebrados,  além  de  peixes,  animais
silvestres e domésticos e até o homem: muitos são extremamente tóxicos,
bastando poucas gotas para matar um adulto. Outros, além de tóxicos, são
poluidores  do  ambiente:  persistem  no  solo  por  dezenas  de  anos  e,
posteriormente, acumulam no homem e em outros animais”. (ZAMBRONE,
1986, p.44-45).

A “revolução  verde”,  como  é  denominado  o  processo  de  tecnologização  “moderna”  da

agricultura surgido após o período de guerras mundiais do século passado, efetivamente foi uma
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“revolução” no sentido de guerra, conforme aponta o sentido já apontado aqui trazido por Frederico

(1970),  ou  seja,  “revolução”  enquanto  conflito.  O  conflito  antes  de  tudo  foi,  no  caso  dos

agrotóxicos,  entre  os  humanos  relacionados  com  essas  tecnologias  e  sua  criação,  sua  rede

sócio-técnica, contra os não-humanos habitantes da Terra, contra a vida em geral em detrimento de

uma determinada forma de vida humana, a “Civilizada”. 

Se o problema era identificado mais  de vinte  anos  atrás,  agora,  também temos que nos

adaptar organicamente aos “alinentos geneticamente modificados”, uma novidade dos últimos anos

da revolução verde. Essa recente tecnologia, o “transgênico”, está condicionando a utilização nos

plantios  apenas  sementes  advindas  de  manipulações  em  laboratórios  genéticos  das  indústrias

bioquímicas.  Hoje  em dia  há  todo  um processo  pelas  pessoas  “alternativas”  de  resgate  das  já

consideradas  “sementes  crioulas”,  as  sementes  de culturas  agrícolas  que as  pessoas  mantinham

consigo de um plantio ao outro. Produtores ao longo do mundo assistem a morte hoje das sementes

que por milênios alimentaram as pessoas, que hoje estão se vendo obrigados a terem a toda safra

que comprar sementes das indústrias químicas de insumos para agricultura moderna de monocultura

mecanizada.  Destruir  as  sementes,  destruir  a  cadeia  viva  primária,  para  produzir  um  mundo

artificialmente antropizado, ao modelo do pretenso futuro, da base espacial ou seja lá onde forem os

sobreviventes de uma terra devastada e morta.

Alimento,  em uma instância  primária,  é  energia.  A energia  é  um elemento  atrelado  ao

elemento economia no mundo moderno do “livre mercado”? Na contemporaneidade, os kaingang

vem sofrendo as últimas intervenções  institucionais  totais  resultantes  da troca de suas  matrizes

energéticas  de  mundo,  tendo  seu  mundo  ulterior  físico  e  seus  sistemas  de  vida  convertidos  e

inseridos na única matriz energética hoje já praticamente existente e consolidada, a dos brancos, em

escala  global  conceitual  no mundo dos  brancos,  a  “civilizada”,  a  conceitualmente  vulgar  “vida

moderna”.  Os kaingang não possuem mais matas onde seja  possível a alimentação pela  caça a

coleta de frutos, tubérculos e outras formas de alimentação tradicional, como raízes, bichos de pau e

plantas comestíveis, além da pesca nos rios e córregos. Os kaingang não eram agricultores, e hoje

precisam viver dos mesmos alimentos da base alimentar dos fog, as comidas de supermercado e de

“cestas  básicas”.  Aqueles  grupos  da  etnia  que  preferirem  não  viverem  somente  de  alimentos

comprados nos mercados dos brancos necessitam, como outros grupos sociais hoje, produzir seus

próprios alimentos plantando roças e pomares e criando animais como galinhas, pois raros kaingang

apreciam a lida com o gado ou mesmo possuem cavalos.

A vida e a vida em coletivo, é a busca e geração constante de energia. Os autóctones das
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terras  baixas  do  continente,  pelo  que  podemos  perceber  nos  estudos  e  reflexões  apresentados,

pertenciam a regimes mais equilibrados de vida - em relação a coexistência entre as váiras formas

de “vida selvagem” -, regimes em maior simetria com os outros seres vivos, onde além de uma

relação  mais  harmoniosa,  menos  predatória,  com  os  seres  do  cosmos,  as  pessoas  também

encontram-se em relação uma as outras, com as mesmas possibilidades de acesso a energia. 

Os brancos em sua maioria, vivem em seus sistemas de vida em uma relação de discrepância

assimétrica  a  níveis  dos  milhões  de  pessoas  em  relação,  antes  de  tudo,  a  criação  da  não

possibilidade de acesso das pessoas a energia uma em relação a outras. Enquanto no sistema dito

indígena, nas terras baixas (CLASTRES, 2003), as pessoas todas sabem como obter as energias e

estas estão no meio, dispersas e se dispersando para usufruto de todos, no sistema civilizado as

energias primárias do meio são destruídas, substituídas por energias secundárias retidas em poder

dos brancos pretensos dominantes, infímos poucos humanos em relação ao tamanho populacional

de  suas  populações  sociais  lastros  energéticos,  e  distribuídas  conforme  os  níveis  de  servidão

voluntária  das  pessoas  ao  sistema  distributivo  energético  branco,  que  podemos  aqui  perceber

enquanto um sistema energético social  destruidor-artificializador-acumulador-retedor-distribuidor.

Menos de um por certo da humanidade civilizada, deve destruir, produzir, acumular e distribuir

energia para os outros 99 por cento das pessoas - hoje praticamente todos nós - enquanto imersos,

de alguma forma, no sistema civilizado de distribuição de energia.

O mundo  do  agronegócio  cumpre  este  papel  de  destruição/produção  na  ancoragem das

práticas capitalistas-coloniais entre os brancos. Plantar soja significa primariamente matar matas e

campos e alimentos presentes ali “naturalmente”, a ainda secundariamente deixar de plantar outras

variedades, a exemplo, aquelas que eram produzidas e eram consumidas sem maiores necessidades

de manufaturamento industrial,  como por exemplo,  a mandioca e batatas nativas da América e

herdadas então do não civilizado, daquele cujas práticas o colonial-capitalismo precisa destruir para

se consolidar  na relação da condição de dependência que ele  constitui  para as pessoas  em sua

condição de pacificadas e colonizadas pelos ideais partilhados pelos pretensos dominantes:

“O  agronegócio  tem  se  mostrado  eficaz  quanto  à  lógica  de  seu
des-envolvimento na dissolução de outros saberes e formas de relação dos
homens entre si, na sua lógica progressista do negócio, do dinheiro a todo e
qualquer custo.” (MOTA, 2012, p.281).

As reflexões quanto a estes aspectos ainda podem, por fim, mas não por esgotamento das

questões, mas por apenas buscar tocar em alguns pontos que podem elucidar minimamente esta
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noção de constituição desta ideologia branca da “posse” e de seu mundo a partir da destruição de

outros  mundos de outros  povos,  que partem de cosmologias como a dos kaingang,  auxiliar  na

percepção apontando o capitalismo-colonial  e seu papel neste processo a partir  da produção de

escassez. 

Produzir  escassez  através  da  destruição  da  natureza  e  seus  recursos  -  dos  espaços  as

sementes que geram a vida, por exemplo - para gerar lucros, esse é o colonialismo envolvido no

capitalismo.  Neste  processo  a  própria  destruição  da  paisagem  considerada  “natural”  e  seus

elementos  é  importante  para  assim  estes  não  serem  úteis  as  necessidades  materializáveis  e

simbolizantes  das  pessoas  e  das  comunidades,  diretamente  em  seus  habitats e  assim,  não

dependerem das “benécies da civilização” - vendedores, credores, cobradores, e toda sua bagagem

de “espelhos e miçangas”. Esse processo a partir desta reflexão não é visto como um resultado

apenas,  mas como um fundamento das  economias  de “posse”,  que aqui  se percebem enquanto

estruturadas atualmente pelo “capitalismo neoliberal” de “mercado global”:

“Durante os últimos dois séculos, o homem impôs à natureza seu
modo  intensivo  e  crescentemente  predatório  de  produção  de  riquezas,
transformando a terra, a água, as palntas e os animais em valor de uso. Nesse
sentido, e contrariando a própria ética até então prevalescente das religiões, o
homem passa a substituir Deus enquanto mestre da natureza. A mística do
sobrenatural cede lugar ao materialismo ou à complacência e adaptação das
religiões  judaico-cristãs  aos  novos  tempos  industriais.  Se  a  utilização  do
meio antural implica destruição, esta não é vista como negativa: é, se não
positiva, pelo menos neutra. A mão invisível do mercado substitui a mão de
Deus.
[...]

A economia tradicional marginalizou o não mercantil, reificando o
mercado. E hoje constata que a abundância pode ter uma dimensão temporal
e que um bem livre pode se tornar escasso. A saída tende a ser a tentativa de
internalizar “custos ambientais”, fazendo com que poluidores paguem pelos
danos que causarem. Mas a economia ainda não consegue agregar à lógica
da insaciabilidade do homem a constatação singela de que a natureza tem
limites” (BURSZTYN, 1995, p.111-112).
 

A destruição,  segundo  Bursztyn  sendo  mesmo  vista  com a  referida  “neutralidade”  pela

“racionalidade utilitarista”, evidencia que o capitalismo enquanto elemento de mundo  fog, de um

mundo dito moderno, faz parte a partir dos próprios ideários imagéticos destes das facetas ditas aqui

advindas  da  “barbárie”  de  um sistema onde  destruir  é  produzir.  E  pior,  destruir  consideráveis

riquezas para a produção de, na grande maioria, futilidades consumistas que atestam a pobreza do

modo de viver dito “moderno”.
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4.2.3 Expansão capital-colonial. Soja e Progresso

“[Conversa em idioma kaingang]
[No meio da conversa em idioma kaingang inicia uma chuva forte, o que faz
partes da gravação serem inaudíveis] 

- A aldeia lá no Lajeado ainda […], só o acampamento.
- Só o acampamento, porque meu primo morreu lá [...] índio né. Então o
prefeito disse né, isso vai ficar para vocês ficar né. Mas como lá meus pais
ficaram assim né, pra não... sei que morreu o índio lá, tinha um cunhado
dele lá que queria fazer uma vingança sobre a morte dele. Então ele diz, o
prefeito diz né, “o sujeito mandou cobrar”, até o finado meu pai cobrou,
aquilo lá vai ficar em processo então né. “Eu vou cobrar a morte do meu
sobrinho” diz ele, vão me pagar. […] pegaram o dinheiro todo, daí […] pro
lado da terra deles do rio da Várzea. […] naquele tempo o prefeito diz, essa
terra de vocês está o cemitério do sobrinho dos senhores. Um dia vocês vêm
passear, trabalhar  de novo com nós,  fazer  erva,  pinhão vai  ter  bastante
pinhão ano que vem, tinha bastante pinheiro aqui, mas agora consumiram
com […] com as madeira, agora não tem mais pinheiro aqui. […] agora não
acha mais.
- Acabou.
-  É,  acabou.  Gente  grande  lá  […]  tiraram essas  madeira  e  pegaram e
venderam, da cidade, fazer casa de certo. As pessoas que não tem casa né?
Não tem morada boa, eles fizeram... Mas quem ficou lá primeiro de todos os
índio foi nós que fiquemo lá, os Canharó. Então esses tempo, esse dia foi no
tempo […] diz “ó, tio, por que não vamos ficar lá naquela área?” Tenho
todos os documentos da área […] essa área vai ficar pra nós. Nós tinha ido
lá. Uma terra com... já não tem mais mato, não tem mais mato.
- Só capoeirinha.
- Só capoeirinha.
Pequeninha na beira do córrego.
- O resto é só granja.
- Granja, soja.
Soja, trigo”. (Seu Hortêncio Kanheró, 88 anos, T.I. Iraí, setembro de 2010).

“Quando a última árvore for cortada, quando o último rio for poluído,
quando o último peixe for pescado, aí sim eles verão que dinheiro não se
come” (chefe Sioux).

“No caso brasileiro,  faz parte das agroestratégias a disseminação de uma
visão  triunfalista  dos  agronegócios  articulada  com  uma  imagem
hiperbolizada do Brasil e de seu potencial agrícola. Assim, no Brasil a terra
seria  um  bem  ilimitado  e  permanentemente  disponível.  Tal  imagem  é
sintetizada  em assertivas  ufanistas,  que  enfatizam que  o  “país  não  pode
perder  esta  oportunidade”:  “O  Brasil  pode  ser  um  dos  principais
fornecedores de alimentos porque detém a maior disponibilidade de terras
agriculturáveis do mundo”; “As terras aráveis do Brasil podem alimentar o
planeta”;  “As terras férteis  do Brasil  devem ser ocupadas em toda a sua
extensão”.” (ALMEIDA, 2010, p.110).

“Ainda  que  seja  possível  detectar  elementos  de  preocupação  quanto  aos
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limites do crescimento econômico, na matriz teórica da economia industrial,
há, sobretudo, subestimação dos aspectos relativos aos limites da natureza.
David Ricardo chega a comentar, em sua obra, a existência de “faculdades
originais  e  imperecíveis  do  solo”,  como  se  este  não  fosse  passível  de
esgotamento ou de degradação, como resultado de sua utilização intensiva
ou inadequada.” (BURSZTYN, 1995, p.100).

A soja  plantada  pelos  fog,  por  uma boa  parte  do  ano,  cobre  hoje  praticamente  todo  o

território kaingang ancestral da etnia na região norte do Estado do Rio Grande do Sul. A soja cobre

praticamente todo o espaço das colinas na região de Passo Fundo, a maior cidade da região onde

encontram-se  as  comunidades  de  Carazinho  e  Lajeado  do  Bugre,  além claro,  de  todos  outros

acampamentos, aldeias e terras indígenas onde se encontram os kaingang nessa região. Neste tópico

do texto, vamos adentrar um pouco, através de estudos de campo teóricos, na região kaingang mais

devastada nos dias de hoje, a região de plantio de soja no norte do Estado, e algumas de suas

especificidades enquanto mundo dos “brancos” em oposição ao mundo indígena dos kaingang.

Nos aproximados 45 km que separam as cidades de Carazinho e Passo Fundo por rodovias

da “Rota das Terras”, a paisagem se configura por uma grande extensão de monocultura de soja,

onde são poucos os capões de matas nativas ainda existentes (e muito pequenos mesmo). Alguns

capões, nos trechos de declive das curvas de nível do solo, viraram somente linhas de pequenas

matas muito estreitas no fim dos vales de soja, indicando para os mais avisados que ali esconde-se

um curso d´água corrente ou uma nascente. Alguns capões, muito pequenos também, apontam que

ali sobreviveram porque a ingrimicidade da área, de reconhecido “barranco”, uma beira de colina

acidentada, impediu ainda a passagem de máquinas agrícolas da contemporânea agroindústria. As

máquinas e seus condutores, para além, não poupam nada do caminho dos sulcos produzidos no

chão para a produção do grão tão rentável em commodities (ALMEIDA, 2010, p.106).

A paisagem na região de Passo Fundo e Carazinho tem também outras particularidades que

chamaram a atenção desde que conheci melhor a região a partir dos estudos de campo com os

kaingang. Em muitos trechos, há soja plantada inclusive dentro da área a princípio de domínio do

DAER, DNER ou DNIT, departamentos estaduais e federais responsáveis pela administração da

viação pública rodoviária no Brasil. Essa considerada e legalizada estatal “área de domínio” é onde

encontra-se a estrada de rodagem. Essa área compreende, em média, uma faixa de quinze a trinta

metros aos lados das rodovias, onde as pessoas não devem intervir, seja de qualquer forma, sem

autorização  prévia  destes  órgãos  estatais.  Além  disso,  essa  área,  salvo  ocupação  específica

diferenciada, é indicada como sendo área de resguardo de vegetação nativa imune ao corte.
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Outra particularidade da região é que por muitos trechos longos não há existência de cercas

que demarcam, tanto propriedades particulares entre si, como do próprio domínio público da área

dos órgãos de viação estatais. Mas há grandes campos cultivados de soja nestas áreas. Na maioria

das  regiões  do  Estado  por  onde  circulei,  é  comum  a  presença  de  cercas  que  demarcam  as

propriedades privadas uma das outras ou mesmo das estradas e rodovias.

A soja ocupa o solo durante um período regular do ano. Durante os outros períodos, além da

rotação de milho e trigo ou outros plantios, se dá também o plantio de monoculturas de nabos e

rabanetes,  ou  ainda  de  gramíneas  forrageiras,  puramente  para  adubar,  nitrogenar,  ou  mesmo

proteger o solo durante o período em que não se está plantando a soja. Esta produção é destruída no

próprio solo, com tubérculos e tudo, para o plantio da soja. Em outros períodos, se plantam também

outras  monoculturas  como  o  girassol  e  cânola.  A maioria  dessas  lavouras,  salvo  o  trigo,  são

destinadas a produção de óleos vegetais usados na alimentação humana contemporânea de base

fábril industrial. 

Antes de tudo, etnograficamente, pelo ponto de vista alicerçado, soja é dinheiro. Precisei

voltar uma vez mais, a poucos meses do último prazo estipulado pela coordenação do programa de

pós-graduação para defender esta tese, para mais um período de quase um mês de campo (junho de

2014), para ver uma vez mais, sobre mais formas de percepção, aquilo que já havia visto, que soja,

antes de tudo, antes mesmo de um tipo de alimento, é dinheiro.

Através de um convite de um ex-colega de pesquisas, pude participar de uma pesquisa de

campo de caráter  avaliativo do governo em relação a  políticas  públicas,  que podemos também

pensar muitas vezes enquanto políticas de governo. Desta vez não foi diferente. Tratava-se de uma

“pesquisa de opinião”, uma amostragem feita pela Fundação Getúlio Vargas/FGV. 

Assim, depois de muitos anos, mais uma vez,  tornei-me “trabalhador informal” em uma

pesquisa,  que envolvia  uma aplicação de questionários,  uma vez que,  além de ser convidado a

participar da etapa de campo da pesquisa, esta seria executada pela equipe em que faria parte, numa

das  regiões  dos  estudos  de  campo  com  os  kaingang.  Basicamente  a  pesquisa  consistia  numa

avaliação  de  satisfação  e  funcionalidade  de  um  programa  de  governo  denominado  “Primeira

Infância Melhor”, onde basicamente “visitadoras” acompanham a saúde de mães e de crianças e o

crescimento dessas últimas. Assim, a pesquisa exigia a visita casa a casa, o que significava a riqueza

desta nova possibilidade de estudos de campo entre os colonos e outros não-indígenas na referida

região de estudos com os kaingang.

As impressões deste estudo de campo entre os não-indígenas acabaram por ser dirigidas as
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reflexões  uma vez que possibilitaram uma visibilização de algumas das  condições  de vida  das

pessoas mais exploradas do sistema capitalista-colonial no mundo dos colonos “brancos”, gerado

pelo agronegócio nas regiões de territorialidade kaingang. Assim, alguns elementos apreendidos

nesta viagem podem, compilados aos outros elementos encontrados em campo, serem utilizados

aqui para a percepção mínima deste mundo dos “brancos” e suas especificidades.  

Depois de atravessarmos grandes extensões de zona rural, na chuva e frio, atrás das casas da

amostragem,  sem endereços  precisos,  com a  precariedade  das  estradas,  principalmente  as  vias

estaduiais (RS) e federais (BR) asfaltadas e esburacas, onde foram destruídos em duas semanas dois

pneus novos, e outras partes do veículo, um dos pneus destruídos com quinze dias de uso, ainda

tínhamos que fazer perguntas que soavam muitas vezes ridículas as pessoas entrevistadas, tal como

a já antiga, tendeciosa e branqueadora “cor” ou “raça” da pessoa, onde “pardo” significa ainda uma

forma de branquear a nação inventada. Quase ninguém responde “sou pardo” numa pesquisa dessas.

Quase ninguém responde indígena,  mesmo tendo traços  muito  fortes  de seus  não tão  distantes

ancestrais. As questões objetivas forjadas historicamente no âmago estatal, a partir do cunho racista

preconceituoso branqueador, não branqueam tanto, mas também não revelam nada de mais.  

Faltam  termos, se continuássemos usando um critério como este do IBGE, (que pode ser

muito discutido por seus aspectos invisibilizadores) para indicar respostas pessoais das pessoas - e

até muito mais objetivas e bem formuladas do que as oferecidas pelo questionário-formulário do

Estado - como “moreno”, “pele escura”, “negro”,  “misturado”, “mestiço”, “caboclo”, “bugrado”,

ou mesmo “brasileiro”, este último em contraste com os brancos ditos por si próprios “de origem”

nas localidades visitadas, os que ainda se consideram e são considerados “gringos” (ou italianos),

“alemães”, “polacos” (poloneses), visualmente pouco misturados com as “gentes das terras”. 

As pessoas sabem o que são, de que cor são, de onde vieram. Se não “souberam” responder,

como parece  que  se  queriam os  financiadores  do  Estado,  foi  por  conta  das  próprias  respostas

prontas  que  tínhamos  que  ler,  e  não  encaixavam  as  respostas  das  pessoas  em  nenhuma  das

alternativas destas, e, por falta de um objetivo cientificamente “não se aplica (NSA)”, tínhamos que

colocar “não sabe (NS)”, ou mesmo um “não respondeu (NR)”. Provas da  já nem tão consciente,

talvez, de manipulação das informações geradas e controversas, ancoras de um Estado que tudo que

não é, é de direito. Nada está de direito, ou “direito” de “certo e errado”, no Brasil. Pude evidenciar

que política pública ainda pode ser sinônimo de campanha eleitoral, pois sentíamos, eu e colegas de

equipe, que podia muito bem tratar-se de mais uma “pesquisa” com ares de propaganda política,

encomendada  pelo  governo  meses  antes  de  um  processo  eleitoral  nacional.  Elementos  já
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tradicionais em muitos destes estudos estatísticos governamentais de casa em casa, rua em rua, para

alguém que já está a cerca de quinze anos vinculado a tais “pesquisas”.  

O caráter  populista  de  perguntas  formuladas  por  e  para  quem já  previa,  e  sugeria  uma

resposta também importa. O questionário, para mim, serve para pensar a colonialidade E pode ser

decupado em minhas impressões antropológicas como conformador de diretrizes civilizatórias tema

que será apresentado mais adiante neste empreendimento. Cabe lembrar aqui que Getúlio Vargas, do

denominado “Estado Novo”, que cede seu nome a instituição responsável pela pesquisa, foi um

ditador  no  Brasil,  país  onde  ainda  mantemos  homenagens  a  este  tipo  de  agente  político.  É

interessante também que na região dos estudos, em um dos municípios, há um colégio que leva o

nome Costa e  Silva,  também uma homenagem a um ditador, mas do período do golpe  militar

(1964-1985). Sempre “mais do mesmo”61. 

O detalhe tocante,  que traz  esta  experiência  à  tona como parte  integrante dos  dados de

campo é a especificidade dos locus envolvidos nesta viagem. Andanças em zonas urbanas e rurais

de municípios que compõem as históricas e já consolidadas em geral “zona de colonização e zona

nova de colonização” no Norte do Estado do Rio Grande do Sul, as quais significam, ao fim e ao

cabo, ocupações não-indígenas por sobre a região central do macro-território da etnia kaingang no

que hoje é o território do Estado do Rio Grande do Sul. 

As  andanças  no  interior  dessas  localidades,  sejam  nas  zonas  urbanas  ou  rurais,  mais

precisamente, andanças quase que de casa em casa, de casebres a casas de bom padrão, de sedes de

propriedaes  rurais  particulares,  familiares,  bem  estabelecidas,  a  “granjas”,  como  se  referem

“brancos e índios”. Este campo foi muito diferente em relação a meus usuais campos, quando me

centrava na permanência máxima junto as comunidades indígenas, mantendo uma proximidade com

o mundo dos “brancos” nas localidades de estudos mais restrita aos estudos de campo em andanças

pelos locais nestes municípios próximos aos hotéis, a no máximo as prefeituras, bibliotecas públicas

ou de instituições, arquivos, uma ou outra casa de um informante, quando cruzo estas localidades a

caminho das terras indígenas.  

Em muitos  momentos,  eu  e  meus  colegas  de  equipe  temíamos  tornarmos  pac-man62 de

questionários” , mas, para além, nós, os jovens pesquisadores, conseguimos perceber o que é um

pouco o mundo das “COHAB´s” do interior do Estado (Condomínios Habitacionais feitos pelo

governo a partir do Estado) e das “vilas”, estas menos regulares, surgindo de forma mais livre e

61 Mais uma vez trago expressões tiradas das letras de músicas de Renato Russo, compositor brasileiro dos anos 80 e
90 do século passado, que muito influenciou meu penar enquanto jovem adolescente.

62 Relembrando o jogo de vídeo-game (anos 80 do século passado) onde um bonequinho com uma boca muito grande 
sai comendo tracejados em um labirinto em 2d, muito conhecido no Brasil como “come-come”.
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menos controlada por mecanismos de Estado,  para além dos “bairros”,  ou mesmo às  vezes do

denominado “centro” das “cidades”, constituíndo-se nos locais onde se acumulam aqueles, para

além dos kaingang, que também não lucram com o dinheiro da soja.

Soja, enfim, é dinheiro, porque podemos ver muita dita e efetiva “pobreza” gerada com o

capitalismo-colonial da soja e das granjas, num mundo onde ainda o que mais se tem plantado e se

criado em granjas, mesmo de uma forma por mim cada vez mais considerada muito ruim, devido a

monocultura, a transgenia e os agrotóxicos, é comida.

Podemos a partir desta idéia trazer uma das frases pronunciadas pelo chefe sioux trazidas na

citação de entrada deste tópico do texto, “dinheiro não se come”. E por isso, soja é dinheiro, no

local  mais  rico  do  Estado,  em comida  e  dinheiro,  vimos  as  mais  fortes,  comparativas  a  estas

riquezas, e desigualdades.  

Riqueza,  no  Brasil,  sempre  é  gerada  e  construída  usando  uma  relativa  pobreza  que  é

automaticamente  autogerada  no  seu  entorno.  A riqueza  é  gerada  administrando  uma  também

pobreza  produzida.  Um  lastro  retroalimentador  para  um  sistema  avassalador  de  outras

possibilidades que não a de ser “pobre”, “miserável”, ou “rico” dentro das regras impostas pelo

capitalismo-colonial  do  “eu  mando”,  “você  obedece”,  “você  respeita  as  leis  e  aos  ricos  e

poderosos”, “eu, poder, eu riqueza, desrespeito colonialisticamente você”.    

A expansão da reconhecida “fronteira agrícola”, e o uso intensivo de agroinsumos industriais

e  a  monoculturalização  e  homogeneização  das  técnicas  e  variedades  agrícolas,  conforme

presenciamos no mundo do “agronegócio”, se deu no Estado do Rio Grande do Sul a partir dos anos

1950 do século passado. Neste tempo, a “Fronteira agrícola” se expandiu pela região denominada

hoje   “Rota  das  Terras”.  Este  termo  indica  distinção  espacial  e  intrínsecas  fronteiras  de

espacialidades, forjadas para além da geografia e pela e para a política. Que fronteira entre “terras”

de uma “rota” está delimitada quando distinguimos estas “terras” de outras “terras” num mesmo

espaço? Qual fronteira? Com o que? Com quem? Quais Terras? Terras de quem? Terras além do

que? Além, da onde? Além, de quem? O recorte entre estas anunciadas “Terras” e sua distância e

separação, apenas imagética, não física, de outras áreas, de outras terras, é o fato histórico criado

pelo mundo dos fog da “conquista” destas “terras” enquanto fronteira de expansão da população e

do agronegócio da soja no século XX por sobre as terras indígenas kaingang. A “Rota das Terras”

compreende a reconhecida e já referida “zona de colonização” e “zona nova de colonização” nas

zonas de matas do norte do Estado.

Há também “conquistas” intrínsecas nestas expressões que rendem orgulho e afirmatividade
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positivadora nestes anunciados. Onde há conquista, há guerra, “guerra de conquista”. A “fronteira

agrícola”,  a “fronteira da soja”, é uma guerra de conquista por corpos e espaços, mais que por

comida,  por  dinheiro.  A  fronteira  agrícola  é  uma  das  atuais  fronteiras  coloniais  territoriais

civilizatórias. Com os kaingang, em meio aos atuais colonos fog, em sua maioria, aprende-se que

plantar  mandioca,  batata  doce,  feijão,  e  outros,  é  plantar  comida.  Plantar  soja  e  tabaco,  outro

exemplo de agronegócio bem difundido sobre os territórios indígenas no Estado, é plantar dinheiro.

Um vizinho de meu pai, morador de comunidade rural no interior, este ano colheu centenas

de quilos de abóboras, e segundo o relato, “não tem para quem vender”. Mas a saca da soja tem um

bom valor no mercado. Enquanto isso, segundo parentes próximos, também agricultores, moradores

do interior do Estado, “O tabaco ficou armazenado nos galpões esperando melhor preço”. Meu pai

em aproximadamente  cem metros  quadrados  “plantou  mandioca  para  ter  que  colocar  em tudo

quanto geladeira e freezer daqui de perto”. Meu pai não é um produtor rural do agronegócio. Este é

o medo dos estadistas interessados em controlar mercados e corpos no espaço para necessitarem

estes  do  mercado.  Muitas  pessoas  ainda  plantam  comida  nos  dias  de  hoje,  sem  máquinas

“modernas”  ou  “agrotóxicos”,  chamados,  para  fins  de  uma  melhor  receptividade  do  produto,

“defensivos agrícolas”. Acabar com a autonomia nos saberes e fazeres das pessoas é a primeira

máxima do capitalismo. Destruir para produzir.

Neste último campo no território kaingang no planalto no atual Rio Grande do Sul, percebi

que em quase todas as esquinas dos pequenos municípios da região da soja, assim como em outros

“terrenos”  ainda  vagos  de  urbanicidade  nos  perímetros  urbanos,  haviam  roças,  mesmo  muito

pequenas, de mandioca, batata doce e milho. Além de dinheiro, ainda se planta, pelo menos para

satisfazer os gostos pessoais, alguma comida que não seja soja transgênica nestes locais.

Neste último campo no norte do Estado para a escrita desta tese, os kaingang no Lajeado do

Bugre puderam em nossa estadia com eles nos dar de comer da sua própria produção: batata doce,

mandioca, feijão, galinha. No retorno, fomos presenteados pelo meu pai, ao passar por sua casa,

com uma quantia considerável de mandioca e batata doce de sua própria produção. Na região dos

estudos, entre os “brancos” colonos e outros, fomos muito presenteados com sacolas, destas de

supermercado, estupefatas de “bergamotas” (tipo local das também chamadas de “tangerina”, uma

fruta cítrica muito comum nos pomares do interior do Estado) que muito estavam dando no período

de campo, mas ninguém nos presenteou com soja ou tabaco de suas colheitas.  

A soja  e  sua  produção  atualmente  pode  ser  encarada  enquanto  um  “mega-projeto”  de

“desenvolvimento econômico”. Em estudos quanto aos povos indígenas e o avanço da civilização,
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Rabben  menciona  a  categoria  “mega-projects”  (2004).  Segundo  informações  divulgadas  pela

prefeitura  de  Santo  Expedito  do  Sul,  na  região  norte  do  Estado,  um  dos  muitos  municípios

produtores de soja, as safras de milho rendiam muito mais por hectare que a safra de soja. Porque a

soja  é  tão importante,  se  o milho rende muito mais? Ambos são utilizados para a  alimentação

humana e animal, a quase totalidade destes, transgênicos e de monocultura, bem como, nos últimos

anos, enquanto matéria-prima para a produção de biocombustíveis, assunto que também será um

pouco discutido enquanto parte das agroestratégias contemporâneas que se colocam por sobre os

mundos indígenas e das outras comunidades tradicionais.

O  contra-forte  material  da  fronteira  de  expansão  por  sobre  os  territórios  kaingang  no

Planalto do Rio Grande do Sul é a “fronteira da soja”.  Um capital  colonialismo instaurado por

esquemas advindos da barbárie, e hoje de inspirações ideológicas mercantil, de capital especulativo

e de uma Razão de Estado e de comércio.

4.3 Etnografia. Reconhecer-se enquanto indígena

Para  encerrar  este  capítulo  apresenta-se  mais  uma  sensível  questão  em  relação  a

colonialidade  do  poder  e  seu  efeitos,  a  problemática  do  etnocídio  e  da  ressurgência  étnica.  A

violência  dos  encontros  e  desencontros  produz  um  mundo  de  ancestralidades  fragmentadas,

memórias perdidas, fugas, mortes e o que resta são partes de histórias, lembranças imprecisas de

onde se veio, quem eram os parentes, como viviam no passado. A perda da referência étnica, da

vinculação das redes de parentesco,  para além das consanguinidades,  mas pelo reconhecimento

étnico-político  acarreta  o  etnocídio.  Uma das  imposições  da  “Civilização”  que  nem sempre  se

verifica é a destruição da autodeterminação indígena, mesmo que velada pela invisibilidade étnica

(SOUZA, 1998).

Maio de 2014. É um domingo. É o meio da manhã, em torno de dez horas. Estou na rua.

Estou conversando com meu tio sobre umas podas de árvores que recolhi das ruas para usar no

fogão à lenha. Há um caminhão agora que recolhe esses materiais das ruas. Pago um condomínio - a

que tenho que pertencer, queira ou não, por estar nele - para me livrar de energia, combustível

natural,  lenha,  algo  que  gosto  tanto.  Pago,  arbitrariamente,  por  um (des)serviço,  um caminhão

recolhe agora, com meu dinheiro, as lenhas que poderíamos usar para cozinhar, nos aquecer. Meus

vizinhos nos  obrigaram,  em suas  assembléias  pseudo-representativas,  a  pagar  por  algo  que me

prejudica. Civilização e capitalismo. Destruir para produzir. Moram afastados da cidade, poderiam

374



ter  o luxo de se utilizarem de lenhas das próprias árvores da região e de seus pátios,  quintais,

terrenos. Mas são domesticados, “civilizados”, assim, precisam em seu pensamento de acumulação

e riqueza trabalhar mais do que precisam efetivamente.

Precisam destruir as árvores com seu sentido artificializante de assepsia, simetria, estética,

“cuidado”. Cortá-las, maltratá-las, mesmo que não utilizem suas partes decepadas, “podadas”, para

nada. Precisam produzir o tempo todo para sentirem-se bem? Não sei, mas assim produzem com

fibras vegetais, ao contrário da arte dos kaingang em cestaria, aquilo que mais produzem em todo o

mundo desde a revolução industrial, precisam dar sentido para além da “natureza” indomável para

aquilo  que  destruiram  com  tanto  afinco.  Chamam  sua  produção  material,  retirada  as  forças,

violentamente,  dos  elementos  da  mãe-Terra,  sem  grandes  necessidades  que  não  sejam  fúteis,

simplesmente,  de  “lixo”.  Madeira,  muito  importante  no  mundo  dos  kaingang,  é  chamada  e

considerada lixo pelos fog que habitam no entorno de onde vivo. 

Então os  fog trabalham para pagar alguém para livrar estes de lenhas e outros materiais

vegetais muito úteis, que poderiam usar para cozinhar, se aquecer, e além de pagarem para ser

jogada fora, por eles, energia, saem de suas casas, de seu “conforto” tão perseguido, para trabalhar

também, para comprar com dinheiro,  energia,  gás de cozinha envasado, energia “moderna”.  Os

brancos já são estranhos para mim. Jogam fora energia e gastam para obter energia externa, que, no

caso, tinham em casa. Nem temos mais fogão à gás em nossa cozinha. Só porque  juntamos, com

menos esforço que sair de casa para trabalhar, a energia que os brancos que habitam próximo a

nossa morada jogam fora considerando em seu conceito de civilizado “lixo”, “sujeira”. A barbárie

travestida de civilização alimenta o dia inteiro um fogão à lenha, mas isso também poderia ser feito

sem muito esforço, só juntando o que já cai, o que morre naturalmente, das árvores e outras plantas

de matas vastas e frondosas de outrora. 

Essa semana um morador aqui de perto matou árvores gigantes que existiam em seu quintal.

Árvores velhas, de seis metros de altura em média. Não sei qual árvore foi dessa vez, raridade,

idade, ponto na cadeia sistêmica existencial, ponto de vista estatal técnico legal de procedimento de

autorização, ou não, de poda de árvore. Melhor nem saber, parece que já não faz diferença. Todos os

espaços com árvores estão diminuindo, menos os das corporações que escravizam árvores como

monoculturas  de matérias-primas.  Milhares  de hectares  contíguos,  onde apenas  restam linhas  e

linhas de árvores vistas somente enquanto “madeira”, “celulose”, “resina”, etc..

Então eu estou mencionando ao meu tio que aquela lenha não era para ser carregada pelo

caminhão,  e  meu  tio  sugere  que  leve  ela  para  dentro  das  cercas  de  nosso  pátio,  se  não  na
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segunda-feira  o caminhão iria  recolher  a  lenha  para o lixo,  quando chega um carro  popular, e

estaciona  a  nossa  frente.  Saem do  carro  Claudio,  o  já  referido  amigo  da  Lomba  do  Pinheiro

kaingang, e um outro homem que a princípio penso logo que é um kaingang que ainda não conheço.

Cumprimentamo-nos, despeço-me de meu tio e vamos para dentro.

Entramos pátio adentro. Claudio parece feliz em estar por aqui de novo, eu também estou

feliz de vê-lo. É perceptível que Claudio e seu companheiro, que não conheço ainda pessoalmente,

ficam empolgados com onde entram. O sofá da rua e o fogo de chão abrigando meus colegas,

jovens universitários como eu, que tomam o chimarrão da manhã. Claudio logo diz que estamos

como índios, no “fogo de chão”, com “lenha nativa”. Alguns de nós ficamos acocorados e sentados

nos raios de sol da manhã, a céu aberto, “mateando”. Logo os visitantes recém chegados acham seu

lugar junto ao fogo, e passamos a cuia de chimarrão a estes. Percebo que o companheiro de Claudio

escolhe logo o banquinho que mais se parece com um  apicá guarani em tamanho, onde quando

sentamos ficamos quase que acocorados, um banco baixinho. Estica as mãos para o fogo. Faz um

pouco de frio, como de costume nessa época no Sul.

Ficamos um pequeno momento em silêncio, parece que justamente para os novos parceiros

de fogo se acomodarem um pouco. Nada combinado, parecendo algo orgânico, natural. Após um

pequeno  momento,  começo  logo  a  comentar  a  situação  de  Faxinalzinho,  localidade  onde  nos

últimos  tempos  é  forte  o  conflito  entre  colonos  e  o  grupo kaingang reivindicante  de  território

demarcado  na  localidade,  onde  ocorreu  a  acusação  sobre  os  kaingang  de  assassinato  dos  dois

“brancos” no referido conflito de abril (2014). Me adianto em possíveis assuntos, porque de alguma

maneira quando vi os visitantes chegando imaginei que estava para dar início a alguma missão,

saída de campo, ou mesmo diligência junto aos kaingang, por causa dos últimos acontecimentos

tensos que vem acontecendo na questão das demarcações de terras.

Mas Claudio não estava ali por conta dos atuais conflitos. Claudio estava ali porque ele e

Vanderlei Ariju, seu parceiro de viagem, seu cunhado, casado com uma irmã da Claudio, estavam

indo a praia, onde moram parentes, ajudar numa obra na casa destes, além disso pelo percebido

também era muito importante por que implicava passar o domingo com estes parentes próximos.

Claudio  passou  com Vanderlei  pela  nossa  casa,  além de  porque  é  nosso  amigo  e  gostaria  de

aproveitar  para  nos  ver,  mas  também  porque,  tratando-se  eu  de  um  antropólogo  seu  amigo,

aproveitou a oportunidade para me apresentar a seu cunhado porque Vanderlei queria informações

sobre “reconhecimento enquanto indígena”.

Estava  em  jogo  questões  de  invisibilidade  étnica  (SOUZA  1998),  um  perverso  efeito
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colonial.  Muitos fatores, como “estouros” de grupos de parentelas inígenas, “correrias”, falta de

espaço físico, diluição de comunidades cosmopolíticas organizadas, fim dos territórios enquanto

espaço de constituições geopolíticas coletivas, de grupos de parentelas e afins, ou mesmo falta, por

incrível e contraditório que pareça,  de “aldeamentos”.  São muitos os motivos,  fatos,  formas de

violências, efeitos da colonização dos territórios que fazem com que grupos de parentelas, durante o

passar  dos  tempos,  acabem  por  se  diluir  em  parcelas  das  etnias  indígenas  vivendo  fora  dos

acampamentos e aldeias. São como que “isolados” de políticas públicas indígenas. E pessoas em

sua trajetória social, até os dias de hoje, sabem que sempre parece faltar algo em suas vidas, saber

mesmo de onde vieram para além da violência colonial de fazer parte de um passado que sempre

parece  perdido,  mas  que  nunca  parece  também,  deixar  de  ecoar.  São  muitas  as  pessoas,

cotidianamente, com quem falo, que afirmam que “sabem que vieram de ancestrais indígenas”, mas

quase nada sabem sobre estes.

Vanderlei e seus parentes podem ter uma história similar a das famílias da Linha Pinto em

Lajeado do Bugre/RS. Grupos indígenas fora de toldos, aldeias, acampamentos, que com o passar

do  tempo  vão  ficando  distante  das  histórias  dos  antigos,  dos  troncos-velhos,  que  perdem seu

passado,  sua  história.  Famílias  vítimas  dos  traumas  causados  pelo  choque  de  mundos,  pelos

conflitos.  Índios  “misturados”,  na  perspectiva  apresenta  por  Oliveira  Filho  (1999)?  É mais  um

suporte que temos para analisarmos a situação dos processos de emergência étnica e etnogênese

com que temos muitas vezes que lidar nos estudos das questões em grupos étnicos nas situações de

violência colonial. O outro parâmetro para termos como proposta de análise e forma de evidenciar

reflexivamente a questão é a perspectiva da situação de invisibilização étnica apresentada por Souza

(1998) em seus estudos. 

Vanderlei começa a me contar que procurou informações na  Internet, sobre seu nome de

família,  Ariju,  mas  nada  encontrou.  Queria  saber  o  que  era  preciso  para  a  questão  de  ser

“reconhecido” enquanto indígena, disse que sabe que “são índios”, ele e os parentes próximos da

localidade, mas que não sabe a história do povo do lugar que nasceu.

Ser “reconhecido”. Vanderlei queria saber o que precisava “provar” para ser “reconhecido

enquanto  índio”.  Expliquei  para  ele  o  que  deveria  ser  o  básico  em  questões  legais,  que  o

reconhecimento indígena é por autodeterminação, que a questão está em ele se afirmar indígena

porque é indígena, porque sabe disso. Explico a ele que se você é índio, ninguém pode alegar que

você não é, que é uma pertença de vida, que não tem como tirarem isso de você se você sente e vive

isso.
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Capítulo 5 - Civilização é colonialismo, civilização é barbárie: diretrizes civilizatórias, 
agências governamentais e estatais e agências corporativas mercantis hegemônicas na guerra 
contra um mundo plural

  

A partir  das  guerras  de  conquistas,  como as  antigas  “guerras  justas”,  perpetradas  pelos

brancos contra os indígenas, na expansão colonial, e posteriormente capitalista, foi se constituído a

expansão  civilizacional  que  constituiu  o  Todo  Civilizatório,  a  partir  mesmo  do  referido

imageticamente  englobamento  do  contrário.  Dessa  forma,  os  kaingang  foram progressivamente

sofrendo com um mundo que cada vez mais avançava destruindo o seu, e impondo elementos no

cotidiano de sua vida, advindos da “cultura civilizada”.

Como vimos, a partir desta conquista territorial, os kaingang sofreram, a partir das diretrizes

civilizatórias  dos  fog que  invadiam  o  seu  mundo,  vários  processos:  a  “redução”  territorial;  a

moradia  fixa;  a  catequização;  a  agricultura;  o  trabalho forçado na  cadeia  produtiva  dos  fog; a

escolarização; a evangelização; a hospitalização; a burocratização e juridicialização na justiça dos

brancos, entre outros. Todos estes são alguns dos elementos que percebeu-se que desde o início da

colonização dos fog em suas terras, que alteraram seus regimes de vida relativos a suas cosmologias

e respectivas ambiências tradicionais.

Assim, na região do macroterritório ancestral kaingang, o Todo Civilizatório só se fez com

sua máquina geracional se aperfeiçoando, pela guerra entre agentes individualistas e grupos sociais,

a  partir  das  disputas  entre  os  dominantes  do  monopólio  da  força,  que  administravam  esta,

transformando-a de fome de viver nas pessoas, em formas de controle social e espacial, a partir da

infinitude da guerra sobre suas terras. Como visto, através do tempo, os kaingang viveram essa

guerra em seus territórios ancestrais até os dias de hoje, perdendo grande parte de suas terras, e de

sua autonomia em relação a energias obtidas do meio, hoje tendo que viver relacionados em grande

parte das instâncias de sua vida ao mundo dos brancos.

Enquanto escrevo estas linhas, e os kaingang continuam sua luta pela Terra e pela defesa de

seus modos de viver tradicionais, sabemos que a Palestina, do outro lado do mundo, arde no fogo da

artilharia israelense. Para cada no máximo uma centena de mortos em Israel, anuncia-se uma média

de mi mortos na Palestina. Mundo contemporâneo, “mundo civilizado”. Difícil pensar em “origens”

de  um ciclo  sem fim.  Pensar  nas  “origens”  assemelha-se  a  um “erro  de  redundância  cíclica”

(WINDOWNS XP), mas podemos mapear as ocorrências do passado da Civilização e trazê-las a luz

(ou  as  trevas)  da  atual  e  mesma  forma  de  se  viver,  apenas  diferenciada  em  características

físicos-materiais, mas a mesma em motivações:

378



“a “revolução militar”
Entre 1500 e a Revolução Francesa, houve, na Europa, uma etapa

caracterizada  pelo  que  se  denominou  “revolução  militar”,  que  tem  uma
estreita  relação,  […],  com o reforço,  primeiro,  e  com a crise,  depois  do
Estado absolutista e com o surgimento da economia moderna.

Os séculos XVI e XVII foram os mais agitados da história
européia. Havia uma nova guerra a cada três anos e cerca de 5% dos anos
daqueles  dois  séculos  pode-se  dizer  que  viveram  em  estado  de  paz.  A
referida “revolução militar” foi  uma conseqüência  do aperfeiçoamento da
artilharia, que alterou completamente as condições de combate. Os canhões
eram,  primeiramente,  de  bronze,  um material  de  custo  muito  elevado  e,
portanto,  escasso  (daí  terem se  convertido  em  autênticas  obras  de  arte).
Passaram a ser de ferro fundido que, apesar de explodirem e matarem os
soldados  que  estavam  ao  redor,  eram  muito  mais  baratos,  podendo  ser
construídos em muito maior quantidade. Por isso tudo, o que podia decidir a
sorte de uma batalha era o fato de poder dispor de um poder de fogo maior
que o do inimigo, enquanto que um número maior de vidas pouco mudava a
situação.
[…]
Os exércitos vão ganhar força cada vez maior.” (FONTANA, 2000, p.272).

“[...] Anjos exterminadores e, fora isto, as melhores pessoas do mundo” (VERNE,

1963).  O Estado surge da guerra contra o pensamento selvagem. E o Estado mantém esta guerra, e

cria a guerra constantemente entre os fog e os kaingang. A vida para as pessoas, inseridas no mundo

formado pelo Estado, é uma vida em guerra constante. Em algum lugar é o eclodir e dilacerar da

guerra, e da destruição por ela dos espaços, seus elementos e mesmo as pessoas neste, e o resto é a

sequência construta a partir e que alimenta a guerra. Tudo relaciona-se e interconecta-se a partir da

relação  entre  guerra  de  conquista,  ou  guerra  de  domesticação,  e  Estado.  Estamos  no  Todo

Civilizado, nas relações sistêmicas de um sistema de economia baseado na guerra constante contra o

pensamento selvagem, sua iminência, sua evitação e sua deflagração. Senhores de “negócios” são

homens das armas, cavalheiros, cavaleiros, anjos exterminadores, “as melhores pessoas do mundo”.

Nobres cavalheiros ontem, nobres cavaleiros hoje, políticos de negócio, foram administrando, ao

longo  da  história,  as  energias  das  guerras  de  conquista,  aperfeiçoando  tecnologia  bélica  e

administrando as populações pelo medo e o respeito ao monopólio da força. E a máquina de guerra

produziu a máquina do dinheiro.

“Os homens que faziam a guerra eram, em sua maioria, “soldados”,
quer  dizer  profissionais  a  soldo:  viviam  sobre  o  território,  roubando  e
destruindo, deixando atrás de si um rastro de fome e peste explicando porque
eram odiados pelos camponeses (quer dizer, pela maioria dos homens), que
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não  distinguiam  entre  soldados  amigos  e  inimigos,  porque  uns  e  outros
agiam de forma parecida para com eles. Não era incomum que os artistas
destes séculos de ferro tenham representado, com frequência, a cavalgada
conjunta dos quatro cavaleiros do apocalipse: morte, fome, guerra e peste
[...].

Nestes séculos, dedicados a guerras constantes entre si, os europeus
desenvolveram as tecnologias das armas e do combate muito acima do resto
do mundo, transformando especialmente a guerra naval com os canhões, que
davam uma grande potência destruidora a suas embarcações. É precisamente
isto que explica que tenham se imposto militarmente e alcançado o domínio
do mundo extra-europeu.

Na  medida  em  que  ficava  cada  vez  mais  cara,  a  guerra  ia  se
convertendo em um problema de dinheiro. O dinheiro é o nervo da guerra,
disse uma frase que vem se repetindo desde a época do Império Romano
(cada época torna a redescobri-la). No século XVII, acrescentou-se-lhe mais
uma particularidade: a guerra é vencida por quem tem a última moeda para
gastar com ela. O gasto militar chegaria a ser, […] a maior parte do gasto
público,  obrigando  a  criar  uma  estrutura  de  recursos  que  possibilitou  o
surgimento do “Estado Fiscal”, cuja eficácia dependia, por outro lado, de que
a arrecadação não impedisse o crescimento econômico. A capacidade militar,
disse  Jeremy  Black,  baseava-se  na  condição  financeiro-militar,  na
intersecção do capitalismo e do Estado.” (FONTANA, 2000, p.274). 

5.1 Diretrizes civilizatórias

A partir dos elementos envolvidos nestas análises acerca da vida indígena e a colonilidade

do poder dos brancos, a partir do conflito entre os kaingang e os fog, e a partir dos estudos relativos

a este, denominam-se diretrizes civilizatórias aqueles elementos discursivos, reflexivos e as lógicas

de pensar, que são constituídas enquanto poderes e saberes arquitetados e manejados pelas distintas

agências  pretensamente  hegemônicas  civilizadas,  enquanto  o  que  Mota  define  referindo-se  as

tecnologias de informação, as mídias corporativas e os discursos e representações emitidos por estas

como  “arsenal  bélico/ideológico”  (2012,  p.281).  Estende-se  aqui  esta  noção  para  os  esquemas

simbólicos em geral constituídos pelas ideologias brancas a partir do pensamento domesticado. 

Em relação aos povos indígenas, a diretriz civilizatória ainda tem por efeito a invisibilização

destes, para além dos pressupostos quanto a estes, formados a partir dos ideários do mundo dos

brancos. Quanto ao processo de obscurecimento do que Garfield chama de “realidade indígena”

(2011, p.10):

“A exclusão dos índios da história brasileira ou sua presença estereotipada
insere-se  em um contexto  mais  amplo,  no  qual  os  nativos  do  continente
americano  são  retratados  como  curiosidades  folclóricas  em  vez  de
produtores  e  produtos  de  processos  históricos.  A sombra  do  darwinismo
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social e do positivismo, que pregava o iminente ou inevitável fim dos povos
indígenas, estendia-se além do admissível. Mas a lacuna também deriva de
tendências  mais  específicas  da  historiografia  brasileira.  O  mito  da
democracia  racial,  celebrando  a  pacífica  mistura  de  raças  na  formação
sócio-cultual da nação - embora repudiada pelos pesquisadores -, sem dúvida
conseguiu  obscurecer  a  realidade  indígena  (como  em  outras  partes  da
América Latina).” (GARFIELD, 2011, p.10-11).

Podemos também perceber as diretrizes civilizatórias a partir da problemática das missões

religiosas  jesuíticas  entre  os  indígenas.  Neves,  tratando  da  colonização  dos  indígenas  pelos

portugueses através dos jesuítas e da catequização, discorre quanto a uma “história colonial  do

Brasil” (1978, p.18). Aponta uma relação da referida pelo autor “sociedade capitalista” com grupos

indígenas inserida na atualidade da questão relativa às “práticas institucionais” e “reprodução” de

“jogos de poder” (NEVES, 1978, p.19).

 O pesquisador menciona os jogos de poder e a instituição pedagógica jesuíta, e nos leva a

pensar em geral ao longo da história nas instituições pedagógicas como um todo, inclusive todo o

atual processo de inserção dos indígenas na educação branca enquanto uma manutenção cíclica

colonial.  Nas  palavras  de  Neves,  são  relações  históricas  entre  “saber  e  poder,  fé  e  império”

(NEVES, 1978, p.19).

A partir  das  ideias  de  Neves,  a  missão  jesuítica  constituía-se  basicamente  em instaurar

“lugares santificados” (1978, p.27). A “missão” e forças militares paralelas leigas eram acionadas. A

missão constituía também uma força militar própria através da redução dos indígenas. A missão

quer compreensão, se, não é aceita, esta é imposta sem contradições (NEVES, 1978, p.27).

 Estava em jogo naquele momento, para Neves, superar a distância horizontal entre sacerdote

e o profano, e os indígenas eram vistos, pelos sacerdotes jesuítas, enquanto parte de um mundo

profano. E os índios naquele tempo serviram aos padres praticamente enquanto projeto piloto disso,

dado ao curto tempo da reforma protestante, que abalou a igreja católica e sua organização naquele

tempo (NEVES, 1978, p.28).

Expansão, universalidade, integração e unidade são apresentadas por Neves como “noções

caras a um ocidente que se lança a sua maior aventura de conquista” (1978, p.28). “A expansão

ocidental  é,  na  realidade,  bifronte.”  (NEVES,  1978,  p.28).  Assim ocorrem segundo o  autor  os

processos de incorporação territorial e considerada pelo colonizador branco incorporação espiritual

(1978, p.28). Chegaria-se “onde quer que fosse” (NEVES, 1978, p.29). Os objetivos demarcados

por Neves nesse tempo e intento maior das missões eram “fé e império” (1978, p.29).

381



Os povos indígenas são imersos então a um processo de cristianização do mundo e tentativa

de  homogeneidade  ideológica,  em uma conjuntura  onde Estados nações  eram fortalecidos  pelo

surgimento de novas regiões cristãs em pontos distantes (NEVES, 1978, p.29). “A missão quer

alterar  algumas  das  características  centrais  da  superfície  sobre  a  qual  quer  deixar  sua  marca”

(NEVES, 1978, p.29).

 Temos a partir de Neves a reflexão sobre o constituir das primeiras missões jesuíticas sobre

solo do atual Brasil e sobre os ancestrais indígenas que “na cartografia vê-se bem que o Mito não é

expulso pela Razão” (1978, p.32). “A laicização do saber religioso no fim da Idade Média não é,

pois, uma derrota dos “verdadeiros ideais cristãos”; apenas o contrário: estende seu saber às novas

formas de conhecimentos então ativadas e as envolve, confere-lhes o  seu sentido. Aumenta seu

poder” (NEVES, 1978, p.32).

Segundo  Neves  em  relação  ao  poder  de  dispersão  da  “missão”  enquanto  forma  de

colonização branca e civilizada, uma vez que estes eram originalmente, nos ideários dos brancos, os

verdadeiros filhos de Deus, e viver de outras formas, era profano, mundano, o espaço terrestre não é

mais uma sucessão de ruturas” a partir da dispersão destas pelo Novo Mundo (1978, p.32-33).

As missões, assim, espacialmente para os brancos como um todo enquanto colonizadores

dos territórios indígenas é vista por Neves como um sistema de continuidades e dependências e

conjuntos  imagísticos  (1978,  p.33).  Assim posteriormente  temos  a  vila  colonial,  o  povoado,  a

cidade, e especialmente em relação aos indígenas, o posto indígena, a aldeia, a terra demarcada,

tudo  conforme  os  assentamentos  brancos,  nada  mais  como  eram os  esapços  e  suas  paisagens

enquanto espacialidades indígenas. Só são permitidas terras indígenas enquanto domínios também

parte do sistema de continuidades e dependências e formadores de conjuntos imagísticos do mundo

dos brancos ao qual a partir de então o índio deve, e também, impreterivelmente, fazer parte. Neves

aprofunda  esta  questão  e  faz  uma  relação  entre  a  alteridade  bárbara  necessária  a  época  e  a

espacialidade  conquistadora  branca  cruzando  as  noções  de  um  sistema  de  continuidades  e

dependências e conjuntos imagísticos na busca do lugar no imaginário europeu dos povos indígenas

vistos enquanto “semelhantes”, “iguais relativos” e a relação com um continuum (1978, p.33). Para

isso tudo foi um ganho, segundo Neves, o avanço da cartografia, capaz de dizer onde cada um está

no mundo físico (1978, p.34). Os jesuítas eram exímios nesta arte, misto de exploração e tática

belicista.

Curiosamente, em relação a contemporaneidade, e de forma semelhante a Lévi-Strauss que
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expressou quanto a seu tempo ([1955] 1986), e muitos outros expressam ainda hoje, o século XII,

para Neves, era uma época em que se acreditava que se tinha o “fim do mundo” como próximo, um

“pessimismo” desse “final dos tempos” (1978, p.34). Os tempos são sempre outros, mas acontecem

coisas muito próximas.  Um dos fatores pelo qual  menciona Neves que na época das primeiras

missões jesuíticas um otimismo surgiu em “descoberta” de terras. Efetivamente um possível Novo

Mundo... (1978, p.35).

Segundo  Neves,  podemos  depreender  da  missão  do  jesuíta  dos  primeiros  tempos  de

colonização  no  Brasil  a  ação  básica  do  colonizar  mundos  alhures,  e  assim  traçar  a  imposta

sequência e manutenção das diretrizes civilizatórias enquanto sistema colonial ainda nos dias de

hoje. O missionário precisa “ler marcas e modificá-las” (NEVES. 1978, p.35).

Podemos hoje, por exemplo, falar muito mais o inglês ou o mandarim como uma ligação

entre  todos,  no  mundo  globalizado,  por  motivos  políticos  e  econômicos  de  força  maior,  mas

também é bom termos bem marcado que, ao menos enquanto ideário, já se buscava isso por “fé”,

não só por “leis” ou “reis”. Então não se sabe ao certo de onde vêm os hábitos e costumes, mas é

possível apontarmos que eles vêm: “[...] a língua de Deus é uma só, e a multiplicidade de línguas é

vista como uma maldição perigosa”, traz Neves quanto a missão jesuítica entre os indígenas nos

primeiros anos de Brasil (1978, p.36). Parece que os bárbaros estavam ensaiando com os povos

indígenas, butim de guerra - “santa”-, ao tempo do início da colônia Brasil, e lógica “racional”, de

“mercado” e de ideais nos dias de hoje, mas tudo dá sempre no mesmo sentido final, “fé e império”

(NEVES, 1978), tudo aquilo que iria culminar no modelo diretriz civilizatório básico. Vamos todos

falar inglês, vamos ouvir inglês na mídia hoje, quem sabe no futuro será mandarim, afinal, a língua

de Deus é uma só, e Deus e Dinheiro estão juntos nas notas de dólares, e se diz “In God we Trust”.

Essa frase está impressa nas notas de dólares. Podemos pensar em termos de “Fé e império”? Não

importa quais das igrejas ou quais das religiões cristãs. Para o evangelismo, importa “a missão”,

catequizar, seja com o semântico que for. Catequizar e colonizar sempre andam juntos, não importa

a igreja e o Estado onde se esteja, são igrejas e Estados: parece que “fé”, “guerra santa”, “lei”,

“Estado” e “rei”, “realidade” (como o capital-colonial atual), atravessaram tempo/espaço juntos.

Neves em seus estudos do colonialismo e da repressão cultural, principalmente em relação

as primeiras missões jesuíticas junto aos povos indígenas no Brasil trouxe importantes aportes em

relação  a  problemática  da  destruição  do mundo indígena  e  construção  do  mundo  ocidental.  A

conexão cosmológica euroreferente antiga e “moderna” (LATOUR, 1994) e que transcendeu até a
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contemporaneidade é a imagem de Deus, o monismo clássico numa Europa ainda nas “trevas” e a

relação com a referida usurpação de recursos ditos “naturais” e a criação de “um mercado global”. 

Há uma conexão entre monismo enquanto formador de ideários e expansão capitalista? Só

se permite  viver  no mundo de hoje construto da realidade  panóptica estatal  e  corporativa pela

diretriz civilizatória, e não é possível viver no mundo para além destas diretrizes sem que se tenham

muitos  problemas  a  gerenciar  (por  isso  tanto  os  tem  povos  indígenas,  outras  comunidades

tradicionais e não-indígenas “alternativos”). Só há uma forma objetivamente oferecida pelo sistema

de se viver, a do consumidor monetarizado, sem que se sofra as violências das imposições dos

outros. E este modo de vida oferecido é uma violência em relação aos modos de vida tradicionais

dos interlocutores kaingang, e de todos nós, humanos, e os não-humanos. Confiar em Deus e no

Dinheiro.  Posso  re-dizer,  com toda  minha  “fé”,  “Confiar  em Deus  e  “em Deus””.  O dinheiro

também é Deus. Fé e Império (NEVES, 1978, p.29). Os colonos e citadinos (por também serem

colonos) aceitaram isso por serem euroreferentes, e agora as normas que se estabelecem por sobre

outros  são,  por  exemplo,  normas  como a  do  alimento  geneticamente  modificado  apenas  como

opção, o conhecido transgênico; a lógica da mecanização total, da industrialização total; a lógica de

apenas  uma  só  forma  de  se  fazer  as  coisas,  somente  a  forma  civilizada,  lógica  do  mono,  a

monocultura  do  monismo.  “A civilização”,  seu  modelo,  sua  imposição,  seu  produto,  salvo  as

inovações  e  permanências  dos  outros  devires  mundo,  é  uma  protomonocultura  a  se  espalhar,

engolindo à todos e a tudo, e regurgitando como os quer.

“Hoje  em  dia  estamos  ameaçados  pela  perspectiva  de  sermos  apenas
consumidores, indivíduos capazes de consumir seja o que for que venha de
qualquer  ponto  do  mundo  e  de  qualquer  cultura,  mas  desprovidos  de
qualquer grau de originalidade” (LÉVI-STRAUSS, 1987, p.21). 

 

O  sistema  colonial  acaba  progressivamente  com a  diferença...  Neves  menciona  o  mito

bíblico da multiplicação de línguas  na Torre de Babel:  “[...]  ninguém se entendia e  a  empresa

fracassou [...]” (1978, p.37). “Nenhum espanto é cabível para o fato de muitos séculos depois do

Renascimento a  ciência  ainda ser escrita  em latim” (1978,  p.37).  Caminhos,  na perspectiva do

estudioso da “ancoragem social do poder do saber” (NEVES, 1978, p.38). A língua enquanto ponte

entre o ocidente que resulta na “tradução” e nas trocas. Troca desigual porque quer se impor... A

imposição da colônia em terras e povos a conquistar, a partir de Neves pode ser percebida enquanto
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forma de “[...] exacerbar diuturnamente a desigualdade até os limites da substituição de um sistema

(de  sistemas  múltiplos),  por  outro”  (1978,  p.38).  Penso  nesse  sistema  como  a  percepção  do

monismo estatal-capital-privatista-inividualista. Estado e corporações e colonialidade do poder, em

uma só língua, o português, para uma só “nação”.

A partir das ideias de Neves quanto à missão cristã entre os índios temos noção das bases da

barbárie  da  ideologia  “civilizada”,  das  raízes  da  justificação  das  guerras,  até  hoje  vistas  por

estadistas  e  corporativistas,  ao  seu  tempo,  pelo  visto,  como outrora,  “guerras  justas”:  “Deus  e

demônio” explicam tudo: “o mundo é espaço de uma luta” (NEVES, 1978, p.39).

Para a questão da civilização e o “Novo Mundo” apreendemos em Neves que a “[...] noção

de “civilização”  é  diferencial  [...]”  (1978,  p.41).  Argumenta o estudioso que  “[...]  quanto mais

afastada  da  'natureza'  mais  alguma coisa  é  civilizada”.  A natureza  é  algo  bruto,  esperando ser

'purificada',  lapidada  pela  ação  dos  súditos  de  cristo”  (1978,  p.41).  Isto  virou  uma  diretriz

civilizatória, fruto de um monismo, a fé cristã, que criou outro monismo, a fé na razão.

“As  regiões  conquistadas  pelo  colonialismo  mercantilista  são  as
regiões  da  Natureza.  A metrópole  é  a  sede  da  Civilização.  E  apesar  da
heterogeneidade e da distância, há possibilidade de um relacionamento. E o
melhor relacionamento é a troca. A cristandade dá a civilização e os gentios
dão  a  natureza.  Entretanto,  esta  também  não  é  uma  troca  perfeita.
Civilização não é igual  a  Natureza.  Uma é o instrumento abençoado do
senhor que pode modificar a outra; esta só pode se dar àquela. A Natureza
não pode, em princípio, modificar a Ordem das Coisas,  e - muito menos -
tentar alterar a Ordem da Civilização. Ela - a natureza - é passiva face ao
Sujeito Criador. A troca ainda aqui é desigual e os maniqueísmos são falsas
enunciações.  Que  são  o  centro  emissor  de  toda  história  colonialista  das
dominações  imperiais:  um  centro  exterior  doa  a  cultura,  salva  núcleos
periféricos que retribuem com seus produtos - frutos diretos da natureza ou
de uma organização da natureza oferecida pelo Norte.

E o discurso mercantilista supõe um sistema internacional de trocas
visando  uma  acumulação  de  moeda  progressiva  em  um  dos  pontos  do
circuito. O discurso econômico se beneficia, talvez pela primeira vez, de um
realismo: meios “racionalmente” estabelecidos visando fins determinados;
causa  e  efeito.  A  prática  mercantilista  supõe,  significativamente,  uma
continuidade  de  relações  sem interdições  geográficas;  é  uma prática  que
requer  integração  internacional.  Mas,  se  por  um  lado  o  mercantilismo
implica integração geográfica e continuidades intercontinentais,  por outro
ele  também  tem  suas  descontinuidades  porque  supõe  sedes  coloniais  e
colônias ligadas e subordinadas a tais metrópoles; supõe impérios (sede +
colônias) fechados e competitivos, porque quer exercer diferentes tipos de
trocas  desiguais.  São  as  trocas  desiguais  que  proporcionam  a  riqueza.
Riqueza que é produzida por um encadeamento de intercâmbios viciados, só
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possíveis  por  violências  que  atingem e alteram não só a  economia,  mas
todas as instâncias da vida dos selvagens” (NEVES, 1978, p.42).

Segundo Petras, o neoliberalismo, cujo “[...] propagandistas o apelidaram, “a economia do

mercado livre”, é apresentado como “uma nova forma prática e realista” para resolver problemas

(1995,  p.162).  Seus  ideólogos  afirmam “superioridade  de  sua  doutrina”  onde “[...]  abertura  de

mercados  ao  livre  fluxo  de  capital  e  mercadorias  trará  consigo  crescimento,  prosperidade  e

liberdade (PETRAS, 1995, p.162). Petras afirma que a visão das características vistas enquanto

novidades do regime neoliberal, a “celebração” deste e do “livre comércio” fazem parte de uma

“visão messiânica” que “[...] refletem uma profunda amnésia social, uma suspensão das capacidades

intelectivas (1995, p.162). O autor afirma, a partir de uma análise comparativa de elementos da

atualidade e elementos históricos, que o regime neoliberal e seus elementos assemelham-se e muito,

ao período historicizado como de uma América colonial,  o que corrobora com percebermos os

regimes  políticos  e  econômicos,  bem como o processo de “modernidade”  levado a cabo pelos

agentes  pretensos  dominantes  dirigentes  do  Ocidente  enquanto  uma  continuidade  das  relações

sociais de base colonialistas entre grupos pretensamente hegemônicos e os governados:

“Em  primeiro  lugar,  a  América  Latina  tem  uma  longa  história  de  livre
comércio associado ao subdesenvolvimento e à ditadura. Tem uma história
de projetos  de integração com potências  hegemônicas  que,  anntigamente,
eram chamadas de  impérios.  Desde o  final  do século XVIII  e  durante  a
maior parte do século XIX, uma importante estratégia de desenvolvimento
ligou a América Latina ao mercado mundial ou a um determinado mercado
imperial através de enclaves ou setores de exportação com índices elevados
de crescimento. Mutos argumentos, fórmulas e afirmações dos neoliberais da
década de 1980 soariam familiares às autoridades estatais da América Latina
colonial,  […].  Naquela  época,  como  agora,  o  Estado era  visto
essencialmente como um policial a garantir que a remuneração de escravos,
servos,  índios  e  artesãos  continuasse  insignificante  a  fim  de  manter  a
competitividade e permitir que os grupos dominantes acumulassem riqueza.
Naquela  época,  como  agora,  a  América  Latina  devia  especializar-se  na
exportação  de  minerais  e  gêneros  alimentícios,  assim  como  produtos  de
consumo geral. Naquela época, como agora, a América Latina devia abrir
seus recursos naturais a exploração estrangeira como a única forma razoável
e  eficiente  de gerar  empregos e  riqueza.  Naquela  época,  como agora,  os
pagamentos de dívidas e a transferência de grandes riquezas para o Norte
eram considerados absolutamente essenciais para manter uma boa situação
financeira  e  evitar  medidas  punitivas  das  potências  imperialistas.”
(PETRAS, 1995, p.162-163).

É  a  partir  de  elementos  vistos  enquanto  dados  para  uma  percepção  do  neoliberalismo
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contemporâneo  a  luz  de  dados  históricos  quanto  ao  período  passado  declarado  formalmente

Historicamente pelo Ocidente como regime colonial, que Petras proporciona uma comparação do

atual  regime  econômico  e  político  global  neoliberal  com  o  dito  “passado”  regime  colonial

imperialista. Sua análise centra-se em elementos de um citado por ele imperialismo norte-americano

e os anos de declínio do “império espanhol”, numa tentativa de perceber “o que a história ensina

sobre o contexto imperialista que gera o neoliberalismo” (PETRAS, 1995, p.172):

“Existem  paralelismos  importantes  entre  o  contexto  do  império
norte-americano  e  os  anos  de  declínio  do  império  espanhol,  instrutivos
quanto  aos  limites  do  neoliberalismo  e  que  apontam  alternativas
político-econômicas.

A Espanha dos Bourbon e os Estados Unidos de hoje compartilham
uma experiência comum de decadência imperialista que possibilita políticas
muito semelhantes  na América  Latina.  O declínio da situação econômica
global e as rivalidades interimperialistas levam a uma extorsão mais intensa
da  região.  O  afrouxamento  das  restrições  comerciais  serve  de  cobertura
ideológica da exploração sob a égide do livre comércio e liga a região a um
determinado imperialismo. A militarização fortalece necessariamente todo o
processo de contenção da previsível oposição das classes privilegiadas e das
classes  subalternas  da  área  à  exploração  intensificada”  (PETRAS,  1995,
p.172).

Segundo Petras, há grandes diferenças entre a Espanha dos Bourbon e dos Estados Unidos

nos âmbitos das “relações de produção, à mecânica da legitimação e à organização estatal” mas

estas  não  escondem as  “semelhanças  notáveis”  da  política  imperialista  do  regime  de  declínio

econômico atual num “contexto de intensa rivalidade interimperialista” e o “comércio colonial da

Espanha”,  em “condições  lamentáveis  no alvorecer  do século  XVIII”  (PETRAS, 1995,  p.173).

Tanto no referido período espanhol quanto no referido para os Estados Unidos, elementos como

decadência econômica e derrota militar levaram estas potências imperialistas e “remodelar bases de

sustentação  econômica  e  militar”  de  seus  impérios.  No  âmbito  econômico,  perpetuou-se  uma

“extração da riqueza sem recompensas, a pilhagem nua e crua” (PETRAS, 1995, 176):

“Na Espanha, muito se fez no começo da década de 1750 para aumentar os
rendimentos  imperiais  através  da  reorganização  da  coleta  de  impostos,
aumento do valor da tributação e expansão dos monopólios reais. […]

No final do século XX, a lógica da resposta à crise da dívida imposta
pelo FMI e pelos países credores é a pilhagem. O serviço contínuo da dívida
é obtido pela supressão da demanda interna por meio de importações e pela
liberalização do mercado para incentivar as exportações. [...]

A pilhagem da dívida no século XX e a transferência da renda no
século XVIII e começos do século XIX obtida por meio de impostos tiveram
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o  mesmo  efeito  de  revitalizar  um  império  decadente  e  solapar  o
desenvolvimento latino-americano.” (PETRAS, 1995, p.177).

Ambos regimes imperialistas apresentam-se marcados por um “entusiasmo” em uma  forma

“extremamente peculiar de livre comércio, ou commercio libre y protegido” conformes planejadores

dos Bourbon. A política espanhola colonial que visava a melhora da competitividade com o mundo

e suas  colônias  assemelha-se a  “[...]  Iniciativa  para  as  Américas”  (Enterprise  for  the  Americas

Initiative), de Bush” (PETRAS, 1995, p.178). 

A partir de idéias de Lynch, Petras aponta que a América, no fim do regime imperialista

espanhol colonial, ainda era consumidora, extratora de minérios e cultivadora de plantações. Assim,

o “comércio livre” era uma volta a noção primitiva de colônia e uma “tosca divisão de trabalho.”

(LYNCH, 1989,  apud PETRAS,  1995).  Para  Petras,  as  iniciativas  das  políticas  econômicas  do

presidente dos Estados Unidos, Bush, revelaram “inclinações semelhantes ao ímpeto imperialista

espanhol de neutralizar as correntes imperialistas e  ligar as colônias mais estreitamente ao centro,

afrouxando as restrições comerciais” (1995, p.178). Segundo o autor, a contemporânea “ofensiva”

de livre comércio dos Estados Unidos corresponde ao ímpeto nas ações da metrópole espanhola

colonialista que no século XVIII procurou melhorar acesso ao mercado para impedir a decadência e

liga a colônia a um centro já em declínio (PETRAS, 1995, p.182).

Petras em sua análise em relação às semelhanças possíveis entre o imperialismo e o

livre comércio do século XVIII e no século XX acaba percebendo que a atual pressão dos Estados

Unidos na América Latina é tão ameaçadora a soberania nesta quanto a política da Espanha no

século XVIII (PETRAS, 1995, p.186):

“[...] as políticas e práticas do poder global decadente dos Estados Unidos
lembram, de maneira impressionante, aquelas propostas feitas anteriormente
pelo  império  espanhol.  [...]  Os  vice-reis  contemporâneos  do  império,  as
autoridades do FMI, desempenham exatamente o mesmo papel: introduzir
“reformas”  para  facilitar  grandes  transferências  de  riqueza  e  um volume
maior de exportações para financiar a exploração imperialista.” (PETRAS,
1995, p.190).

Quanto aos processos ditos de “abertura política” ocorridos entre o final dos anos 1970 e até

meados dos anos 1980 nos países da América Latina, Petras menciona um “fracasso dos regimes

eleitorais  na  democratização  do  sistema  político”  (1995,  p.245).  Para  o  autor,  a  considerada

“redemocratização”  foi  uma  denominação  prematura  para  o  período  de  transição  dos  regimes

militares para os regimes eleitorais civis (1995, p.245):
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“[...]  as  mudanças  de  orientação  política  no  Peru,  Argentina,  Brasil,
Guatemala,  Uruguai,  Chile  e  outros  lugares  significaram  apenas  uma
mudança  de  regime  e  não  foram acompanhadas  por  uma  diminuição  do
poder, das  prerrogativas  e  do  status das  instituições  estatais  básicas,  tais
como as Forças Armadas e a polícia secreta, as agências de inteligência, a
administração  de  justiça,  os  funcionários  governamentais  e  os  bancos
centrais. O que tornou-se imediatamente óbvio foi que, embora os militares
tivessem entregado o poder formal aos civis, continuavam conservando um
poder de veto essencial sobre o processo de redemocratização. [...] no Brasil
os militares conservam uma poderosa presença no âmbito político devido ao
êxito que obtiveram ao conseguir que fosse incluída uma cláusula na nova
constituição,  na  qual  as  forças  armadas  são  definidas  como  “defensoras
contra as ameaças externas e internas”.” (PETRAS, 1995, p.246).  

 
Os parâmetros das eleições civis na América Latina da abertura foram “[...] moldados por

forças  não  eleitas  [...]”,  em  grande  parte  oriundas  dos  “[...]  sistemas  políticos  autoritários  do

passado [...]” (PETRAS, 1995, p.247). “As forças que defendem os aspectos mais elementares que

definiriam  uma  possível  democracia,  justiça  igual  sob  o  governo  da  lei,  são  consideradas

extremistas.” (PETRAS, 1995, p.247). Os parâmetros dos regimes eleitos do período pós ditaduras

na  América  Latina  basearam-se  em  políticas  nos  “[...]  parâmetros  estabelecidos  pelo  aparelho

coercitivo  do  velho Estado  [...]”  (PETRAS,  1995,  p.248),  empreendendo  também  um

“desmantelamento” e mesmo a cooptação e repressão dos “movimentos sociais autônomos” que até

este momento opunham-se aos regimes militares. “Os funcionários governamentais muitas vezes

descrevem as atividades dos movimentos populares autônomos como um perigo para a democracia

ou uma força desestabilizadora [...]” (PETRAS, 1995, p.247).

Através dos “aparelhos partidários” tenta-se neutralizar as agências dos movimentos sociais,

buscando-se estreitar  opções políticas,  e  com isso “[...]  o alcance do discurso político,  da ação

política  e  das  opções  políticas  é  consideravelmente  restringido.  Para  Petras,  ao  contrário  de

transformarem-se  em  “veículo  da  redemocratização”,  os  novos  regimes  ditos  democráticos

tornaram-se essencialmente “[...] redes de transmissão das restrições políticas do Estado autoritário

à população em geral.” (PETRAS, 1995, p.249):

“[...]  só poderemos descrever as transições políticas latino-americanas dos
anos 80 como processos de redemocratização se ignorarmos os parâmetros
autoritários,  a  continuidade  institucional  (bem  como  os  referenciais
sócio-econômicos  essenciais  da  política)  e  os  extensos  efeitos  do  medo
generalizado  através  da  cultura  política,  para  focalizar  simplesmente  os
procedimentos eleitorais e os processos de tomada de decisões a curto prazo.
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[...] 
[...] No Brasil, o primeiro presidente eleito em duas décadas, José Sarney
(1985-1990) dedicou mais tempo para consultar os chefes militares sobre
questões  políticas  do  que  aos  parlamentares  eleitos.  Atualmente,  as
organizações locais de base estão submetidas a uma constante repressão das
Forças Armadas, da polícia e dos grupos paramilitares de direita.” (PETRAS,
1995, p.249-250).

Este “fracasso dos regimes eleitorais na consolidação da democracia na América Latina”

mencionado por Petras, e sentido por nós até os dias de hoje, para o autor da mesma forma como

aqui são encarados o colonialismo e a colonialidade do poder, é um “problema estrutural”, tanto

quanto político, oriundo de “concessões ideológicas, institucionais e sócio-econômicas”, como de

mencionados  acordos  políticos  enfraquecedores  da  “autoridade  dos  movimentos  democráticos

eleitorais  e  sociais”,  dando continuidade  as  forças  autoritárias.  Assim,  o  neoliberalismo e  suas

políticas adotadas pelos regimes eleitorais são causa e consequência da crise econômica e do “[...]

aprofundamento da polarização social e da deterioração política” (PETRAS, 1995, p.251-252).

As políticas liberais, o dito fim dos regimes militares autoritários e a troca pelo início de um

autoritarismo  escamoteado  pela  chamada  “redemocratização”  -  antes  dos  militares  um  dia  foi

democrático? -, estes fatores acarretam o que Petras define enquanto “a ruína de toda uma geração

de intelectuais  antiutópicos e pragmáticos” (PETRAS, 1995, p.255). Segundo ainda o autor, este

fenômeno  começou  a  levantar  questionamentos  por  uma  nova  geração  de  críticos  radicais

(PETRAS, 1995, p.255). Em relação a este radicalismo, podemos afirmar aqui que qualquer crítica

efetiva aos regimes instaurados pelos civilizados sempre é considerada radical. Provavelmente, por

não  considerar  o  regime  democrático  instaurado  no  país  enquanto  efetivamente  uma  abertura

política, somos aqui - Petras, os pós-colonialistas e outros autores - podemos ser vistos enquanto

radicais.  Ao  contrário  dos  sistemas  sociais  ameríndias,  não  temos  o  porque  de  manter

tradicionalidades e ancestralidades de algumas das percebidas estruturas sociais, que já estão velhas.

Conforme  Petras,  também  aponta-se  aqui  que  talvez  “[...]  as  perspectivas  de  futuro  sejam

turbulentas” (PETRAS, 1995, p.255), uma vez que

“Os  partidos  eleitorais  de  toda  a  América  Latina,  plenamente
conscientes  do  poder  ilimitado  das  instituições  coercitivas  dos  estados
autoritários anteriores, abandonaram as posições populares programáticas,
enquanto  tentam mostrar-se  severos  com as  atividades  dos  movimentos
democráticos  sociais,  a  fim de apaziguar  e  conservar  um lugar  para  as
Forças  Armadas.  No contexto de uma presença militar  demasiadamente
forte, o eleitoralismo não apresentou como resultado mudanças estruturais
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importantes e nem sequer políticas redistributivas em nenhum país em que
houve  transição  do  governo  militar  para  o  civil.  Em  compensação,
poderíamos argumentar que a política eleitoral latino-americana nos anos
80 deu  provas  de  que representa  um sério obstáculo para  as  mudanças
sociais com base popular.” (PETRAS, 1995, p.257).

Petras  propõem uma  “continuidade  do  poder  hegemônico  internacional,  das  instituições

estatais autoritárias e da ininterrupta concentração de poder econômico nas elites que olham para

fora [...]” (PETRAS, 1995, p.268). Para,  conforme o autor, “[...]  enfrentar a onda irracional da

loucura de mercado que ameaça defender a miséria geral com uma violência sem limites”, podemos

pensar a partir de suas palavras:

“As alternativas à conformidade são a confrontação e o conflito, e
não o  acordo.  O resultado teria sido incerto, mas no caminho alternativo
existia  a  possibilidade  de  uma  ordem  social  e  econômica  nova  e  mais
equitativa, de uma democracia baseada nos movimentos sociais dos pobres e
não nos generais e banqueiros.  O caminho da conformidade não garantiu
democracia,  nem eqüidade,  nem desenvolvimento.  Nem sequer  reeleição,
que em definitivo foi o que os partidos da ex-esquerda chegaram a equiparar
com democracia.” (PETRAS, 1995, p.263).

As  constituições  de  horizontes  imaginativos  relativos  às  ideologias  pretensamente

dominantes nas estruturas do pensamento ocidental podem ser vistas a partir da problemática das

constituições  discursivas  que  ancoram  e  produzem  os  regimes  políticos  e  econômicos  da

“Civilização Moderna” a partir das ideologias de seus agentes estrategistas da economia, política e

da guerra pelo monopólio do uso coercitivo da força e acionistas financeiros, a partir principalmente

das doutrinas neoliberais que produzem um sentido de mundo enquanto um “livre mercado”. 

Esta problemática pode ser vista a partir das perpectivas de Petras (1995) quanto a imprensa

produtora de mídia de massa nos Estados Unidos, elemento encarado pelo autor como responsável

principal, no século XX, pela continuidade de regimes econômicos e políticos na América Latina

que estancam os países latinos  do continente a um regime em relação aos países do norte.  Os

estudos  deste  autor  quanto  a  esta  especificidade  da  produção  de  significados  para  ancorar  as

ideologias neoliberais de livre mercado se inserem em sua percepção da produção e dispersão destes

enquanto “[...] mitos em defesa de um império que está saqueando suas semi-colônias.” (PETRAS,

1995, p.159).

Discorrendo quanto a “mitos e realidades” quanto aos ditos “mercados livres da América
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Latina”, Petras menciona que “[...]  a década de 1980 foi um período de regressão econômica e

social  que  ficou  conhecido  como  a  década  perdida”  (1995,  p.147).  Para  Petras,  analisando  o

imperialismo norte-americano, há uma produção discursiva, ideológica e midiática através da mass

media cujo objetivo é constituir uma visão da realidade que mascare as intenções e práticas efetivas

dos agentes corporativos  capitalistas  hegemônicos  e dos agentes  políticos  estatais,  criando uma

outra versão para os elementos do campo de significados econômicos e ideológicos resultados das

práticas de mercado e de políticas neoliberais:

“A evidência maciça e ininterrupta do fracasso do capitalismo na América
Latina  não  combina  com o  triunfalismo difundido  nos  países  capitalistas
avançados  depois  da  vitória  da  guerra-fria.  Os  principais  ideólogos  dos
bancos e  das corporações  multinacionais  adotaram uma estratégia  tríplice
para acobertar os resultados negativos: 1) transferência da responsabilidade
pelo  colapso  na  América  Latina  das  políticas  do  mercado  livre  para  as
políticas das décadas anteriores; 2) proclamação do fim eminante da década
perdida no  momento  em  que  os  governos  adotam  os  princípios  do
capitalismo desregrado como diretriz política; 3) fabricação de evidências de
apoio popular maciço a estes princípios.

Segundo  a  linha  política  apresentada  pelo  New York  Times,  The
Economist,  Forbes,  etc.,  não foi  o  capitalismo que fracassou na América
Latina  nos  últimos  dez  anos,  mas  sua  versão  distorcida,  esquerdista  e
populista.  […]  Segundo  os  apologistas  do  capitalismo  selvagem,  os
resultados  concretos  incluem aumento  da  taxa  de  crescimento,  queda  da
inflação  e  ampliação  do  investimento  estrangeiro.  Estes  resultados,  de
acordo com os experts políticos, produziram um  novo consenso neoliberal
entre os dirigentes políticos e as massas.” (PETRAS, 1995, p.148).

Atribuindo  os  problemas  econômicos  e  sociais  da  América  Latina  ao  imperialismo

norte-americano  em  seu  papel  de  impor  suas  medidas  políticas  e  econômicas  pertencentes  às

doutrinas  neoliberais  estado-unidenses,  Petras  nos  apresenta  estes  três  elementos  discursivos

enquanto parte de “[...] três mitos promovidos pelos meios de comunicação de massa dos Estados

Unidos  relativos  às  causas  e  consequências  da  década  perdida  e  das  políticas  perspectivas  do

futuro”:  primeiro,  a  responsabilidade  pelos  problemas  econômicos  e  sociais  latino-americanos

seriam resultantes das políticas populistas e estatizantes; segundo, no fim dos anos 1980 a adoção

pelos  governos dos países da Latino-América das políticas do mercado livre levou a economia

destes a “entrarem nos eixos”; em terceiro lugar, um “novo consenso” entre dirigentes neoliberais e

os trabalhadores em apoio as políticas dos primeiros teria surgido (1995, p.148). 

A partir destes mitos, o neoliberalismo, na visão dos neoliberais, teria alcançado segundo

Petras um “apoio universal” (1995, p.154). Mas para o autor na construção deste mito os dirigentes
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neoliberais  valeram-se  inclusive  de  interferência  como  corrupção,  fraudes  e  outras  formas  de

manipulações nos processos eleitorais dos países latino-americanos para a vitória em eleições de

dirigentes locais que compactuariam com pactos globais de mercado livre. Para o Brasil,  Petras

aponta  para  este  período  manifestações  sociais  populares  contra  privatizações  de  instituições  e

empresas públicas:  

“Muitos  […]  casos  de  fraude  eleitoral  e  oposição  popular  ao
neoliberalismo ocorreram durante as décadas de 1980 e 1990. […] Milhares
de trabalhadores brasileiros entraram em verdadeiras batalhas campais contra
a tentativa de Collor de privatizar a empresa estatal do aço. As afirmações de
The New York Times,  The Economist,  etc.,  de que as políticas neoliberais
desfrutam de popularidade entre as massas são absurdas. Falando em termos
genéricos, as políticas maciçamente populares não precisam ser introduzidas
através de fraude eleitoral, de campanhas equívocas, de tiros no povo, de gás
lacrimogêneo e medidas anti-greve.

O  consenso  em vigor  é  entre  as  autoridades  eleitas  e  os  bancos
estrangeiros, os exportadores domésticos e os compradores cujos interesses
foram  promovidos  pelas  políticas  do  mercado  livre.  […]  a  maioria  das
políticas de austeridade e livre mercado implamentada pelo Executivo de
países  latinos  foram arquitetadas  e  são  supervisionadas  pelo  FMI e  pelo
Banco Mundial, um consenso de elites feito às costas do povo.” (PETRAS,
1995, p.157).

 
Para  Petras,  a  partir  destes  elementos,  para  além  de  reflexões  analíticas  de  seus

idealizadores,  devemos  criticamente  ver  estes  enquanto  discursos  formadores  de  estratégias  de

convencimento, de venda de ideias, uma vez que a imprensa da “corrente dominante” e a imprensa

especializada  celebram  “as  condições  da  América  Latina”  enquanto  “a  próxima  potência

econômica” (1995, p.158). Sabemos bem, e também segundo Petras, que o “estado da economia

regional não parece dar motivos para celebrações”, em relação ao período de sua escrita, meados

dos anos de 1990, onde os países latino-americanos:

“Sob  orientação  da  política  neoliberal  as  economias  da  América  Latina
sofreram  uma  regressão  sem  precedentes  na  história  do  pós-guerra.  No
entanto, do ponto de vista das elites ocidentais, essa seria uma visão muito
estreita das coisas. Os governos assumiram docilmente a responsabilidade
por  uma  enorme dívida  privada,  coordenando o  fluxo  de  bilhões  para  o
hemisfério  Norte.  […]  Para  os  bancos,  as  multinacionais  e  seus  aliados
locais, os anos 80 foram um período de avanço social e político, ao lado do
qual  as  conseqüências  econômicas  e  sociais  da  década  perdida para  a
América Latina são bagatelas.

Os mitos da mídia e dos círculos governamentais norte-americanos
são os mesmos repetidos por seus congêneres da América Latina. Mas essa
propraganda  perde  o  sentido  diante  da  dura  realidade  enfrentada  pelos
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trabalhadores latino-americanos.” (PETRAS, 1995, p.159).
 

Percebe-se que do ponto de vista de muitos, entre estes ativistas advindos das comunidades

tradicionais e dos grupos não-indígenas opositores do sistema pelas referidas vias “alternativas”,

bem como  para  pesquisadores,  não  tivemos  efetivamente  grandes  alterações  para  além  destes

referidos períodos e até nossos dias nas “economias nacionais” da América Latina. Cerca de vinte

anos atrás, Petras mencionava eclosões de “movimentos sociais” que “[...] continuam ativos por

todo o continente - prevendo uma nova onda de sublevação social.” (PETRAS, 1995, p.159). 

Uma boa previsão, ou mesmo um “presságio” analítico, uma vez que assistimos hoje no

Brasil os eventos ativistas de 2013, as manifestações de rua por diversas cidades grandes do país,

bem como  as  diversas  manifestações  sociais  em outros  países  do  continente,  como  o  levante

popular  da  Argentina  no  início  dos  anos  2000,  as  manifestações  na  Venezuela  também neste

período, as manifestações campesinas e estudantis no México em idos do início dos anos de 1990,

em Chiapas, e em 2010, respectivamente, em Oaxaca, e no Chile mais recentemente, todas relativas

a  reivindicações  por  melhores  condições  de  vida  e  contra  políticas  de  Estado.  Para  Petras,  na

medida  em  que  “[...]  uma  geração  de  ex-esquerdistas  e/ou  líderes  guerrilheiros  participa  de

coalizões neoliberais [...]” (1995, p.159), como no caso no Brasil do “Partido dos Trabalhadores”

(PT), surgem “novas lideranças”, como “jovens mulheres militantes”, “organizações camponesas”,

“estudantes e favelados”, junto a já tradicionais identidades insurreitas como os “metalúrgicos” que

acabaram em “batalhas campais” com a “polícia de São Paulo” (1995, p.159). Em relação a estes

eventos, conclui o autor:

“Seria um erro grave supor que as informações do Departamento de
Estado, dos meios de comunicação de massa e dos novos regimes eleitorais
são  algo  mais  do  que  são:  mitos  em  defesa  de  um  império  que  está
saqueando suas semi-colônias” (PETRAS, 1995, p.159).

Então  “à  virada  para  a  direita  dos  partidos  reformistas  [...]”  (PETRAS,  1995,  p.260)

proporciona fenômenos a partir de estratégias como o incentivo as redes intelectuais, para torná-las

parte dos esquemas mundos da modernidade, e estas podem ser vistas enquanto âncoras culturais

dos projetos liberais, a partir da ciência ocidental racionalista e das ideologias políticas, que apóiam

a  concretização  e  expansão,  os  ditos  “desenvolvimento”  e  “crescimento”  do  capitalismo,  da

decorrente tecnologia industrial e dos modos de vida através desta:
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“[...] a virada para a direita esteve relacionada com a integração dos centros
de pesquisa mais importantes às redes de fundações capitalistas ocidentais e
com  sua  subseqüente  assimilação  dos  discursos  políticos  e  econômicos
liberais.  Vários  fatores  explicam  a  brecha  entre  a  difundida  crise  do
capitalismo  de  mercado  na  América  Latina  e  o  incessante  apoio  dos
intelectuais aos regimes de mercado e às estratégias econômicas neoliberais.
Os  intelectuais  não  estão  apenas  integrados  à  matriz  organizadora  dos
circuitos ocidentais financiados por corporações e pelo Estado (conferências,
subsídios, publicações, etc.), mas também não estão mais submetidos à crise
da economia local, porque seus salários, mordomias e subsídios para viagens
refletem uma nova posição de classe e são pagos em moeda estrangeira.”
(PETRAS, 1995, p.264).

Relativo a “inserção” dos indígenas - talvez sendo mesmo tragados - na “civilização” e nas

decorrentes  propostas  estruturas  civilizatórias  apresentadas,  podemos ver  a  partir  de  Garfield o

Estado brasileiro e seu papel de propagador das diretrizes civilizatórias para os indígenas. Para o

período do Estado Novo (Era Vargas) a questão da intervenção estatal está relacionada a construir

uma “indianidade”, digamos, desejada no nível da “civilização”:

“Obrigando  os  povos  indígenas  a  entregar  o  controle  territorial  e  a
autonomia  política  em nome do interesse  “nacional”,  o  Estado afirmava
possuir  conhecimento  e  capacidade  exclusivos  para  engendrar  índios
melhores:  agricultores  sedentários,  trabalhadores  rurais  disciplinados,
consumidores do mercado e cidadãos patriotas. O Estado brasileiro, como
outros  países  das  Américas  em  meados  do  século  XX,  pregava  a
“civilização”  dos  indígenas  por  meio  de  métodos  não  coercitivos  e
esclarecidos  -  métodos  “respeitosos”  das  culturas  indígenas,  ainda  que
adequadamente propulsores de uma jornada transformadora e sem retorno
para dentro das correntes socoeconômicas dominantes. Como um eixo nessa
agenda  de  dominação,  as  elites  empregaram  noções  determinadas  de
“indianidade”,  dos  pontos  de  vista  biológico  e  cultural,  para  legitimar  o
poder e justificar as desigualdades sociais”. (GARFIELD, 2011, p.17).

  
Mattos  faz  percepções  quanto  à  construção  da  “ordem e  do  progresso”  da  nação.  Suas

palavras são referência para pensarmos o período da transição do século XIX para o século XX. No

entanto,  bem visualizamos, a partir  da etno-antropologia,  que suas palavras,  como a dos outros

autores  citados,  são  trazidas  devido  essa  aproximação  entre  o  que  ocorria  e  o  que  ainda

tradicionalmente  ocorre  ao  longo  do  conflito  entre  os  grupos  sociais  e  a  forjada  “civilização”

singularista:

“O ideal da construção de nações e de identidades nacionais culturalmente
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“civilizadas”  através  da  dissolução  da  diferença,  norteou  o  trabalho  dos
políticos e administradores dos índios no Brasil ao longo de todo o período
imperial e nas primeiras décadas do período republicano. A constituição de
uma  nacionalidade  homogênea  consistia,  então,  em  uma  das  principais
exigências  para  o  ingresso  na  modernidade;  o  desenvolvimento  social
almejado, tornava-se impensável fora do âmbito da nação. Nesse sentido, o
ideal  da  dissolução  das  diferenças  parece  mesmo  confundir-se  com  um
modelo  de  “ordem”  concebido  como  sustentáculo  para  o  almejado
“progresso”.” (MATTOS, 2011, p.164).

Nesse aspecto a questão indígena teve para os ideólogos da nação importante atenção, nesse

período que se modernizava em torno de ideais republicanos e positivistas:

“A importância estratégica da questão indígena na lógica subjacente
à  ação  política  dos  positivistas  -  decisiva  na  transição  para  o  regime
republicano - residia em sua preocupação em criar uma formação pátria que
indicasse aspirações  relacionadas à  evolução “científica” da Humanidade.
Segundo  esta  lógica,  o  atraso  cultural  das  “hordas  fetichistas”  seria
suplantado pela “natural” sedução do indígena para a “indústria moderna”, e
pela sua também “natural” proletarização [...]” (MATTOS, 2011, p.163).

Podemos ver a partir de Garfield que estes ideiais continuaram em prática também durante o

Estado Novo (Era Vargas). Podemos apreender das palavras do pesqusiador o papel do Estado como

máquina de constituição de ideais civilizatórios por sobre a imagem dos indígenas, e concebendo - e

poder agir, por sua vez - por sobre os índios enquanto produtos para produções dentro dos ideais de

um Estado-nação:

“Os  índios  eram,  assim,  classificados  como  matéria-prima,  não  como
produtos  acabados:  nobres  selvagens  e/ou  deficientes  mentais  que
necessitavam de “proteção” e remodelagem pelo Estado; seres socialmente
isolados que se fundiriam biológica e culturalmente a outros brasileiros.
[…]
Como  patrimônio  culturais,  os  índios  representavam  um  trunfo  para  a
construção da nação;  mas,  como vagabundos e  rebeldes,  constituiam um
empecilho.
[…]
As  elites  haviam  definido  os  povos  indígenas  como  “outro”  étnico:
paradigmas da moralidade, bravura e generosidade, ou de pouca inteligência,
desvio e preguiça.” (GARFIELD, 2011, p.18).
 

Temos então o Estado, e agências governamentais, a serviço das diretrizes civilizatórias. Por

sua vez, quanto a estes processos, Lima menciona a agência estatal do SPILTN - em voga durante
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todo o período considerado como da República velha e o Estado Novo, enquanto um “[...] trabalho

“pedagógico”, de (re)formação do Brasil bem ao gosto e seus propósitos” (2011, p.208), quanto as

espectativas dos na época, como refere-se, “positivistas ortodoxos”. Para os ortodoxos, segundo

Lima, as “vantagens” neste objetivo através do SPILTN “[...] eram evidentes já que se oferecia a

possibilidade  de  começar  pelos  povos  indígenas  (suposta  matéria-prima  da  pátria como  a

imaginavam)” (2011, p.208). 

Por  sua  vez,  pensar  nestes  esquemas  estratégicos  enquanto  formadores  de  diretrizes

civilizatórias nos remete ao fato contemporâneo desta representatividade do “progresso” enquanto

“desenvolvimento” estar presente ainda nos dias de hoje, transcendendo as questões das diretrizes

voltadas para os povos indígenas e perpassam atualmente todo o cosmos branco civilizado:

“A questão principal em torno da discussão de desenvolvimento e
progresso  é  que  estes  pressupostos  ideológicos  estão  intrinsicamente
relacionados  à  lógica  imediatista  marcada  pelo  tempo  do  relógio,
contabilizado pelo Time is money, e se colocam à frente de todas as outras
dimensões das relações sociais.” (MOTA, 2012, p.281).

 

Podemos  ver  ainda  estes  elementos  a  partir  das  idéias  de  Almeida  (2010)  quanto  as

estratégias do campo do agronegócio vistas na construção do papel do potencial agrícola do Brasil

enquanto aspectos de colonialidade de poder, propiciados pelo agronegócio e o relacionar deste a

questão  da  constituição  contemporânea  deste  discurso  enquanto  poder  de  diretriz  civilizatória,

principalmente no que concerne a reflexão aqui aos mecanismos civilizados de contraposição ao

mundo não civilizado no sentido de mundo não produtivo capitalista,  e assim, a construção da

oposição contra os modos de vida dos povos indígenas no confronto contra as territorialidades

indígenas:

“No caso brasileiro, faz parte das agroestratégias a disseminação de
uma  visão  triunfalista  dos  agronegócios  articulada  com  uma  imagem
hiperbolizada do Brasil e de seu potencial agrícola. Assim, no Brasil a terra
seria  um  bem  ilimitado  e  permanentemente  disponível.  Tal  imagem  é
sintetizada  em  assertivas  ufanistas,  que  enfatizam  que  o  “país  não  pode
perder  esta  oportunidade”:  “O  Brasil  pode  ser  um  dos  principais
fornecedores de alimentos porque detém a maior disponibilidade de terras
agriculturáveis do mundo”; “As terras aráveis do Brasil podem alimentar o
planeta”;  “As terras  férteis  do Brasil  devem ser ocupadas em toda a sua
extensão”. (ALMEIDA, 2010, p.110).
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Para Almeida estas visões também trazem repercussões no campo midiático na constituição

de atenuações dos impactos socioambientais deste tipo de empreendimento:

“A força explicativa dessas afirmações e seu amplo poder de convencimento
têm  acarretado  modificações  no  tratamento  midiático  dos  impactos
socioambientais provocados pelos grandes empreendimentos mencionados.
Estratagemas de comunicação, que visam a atenuá-los, tem sido postos em
prática, nos jornais e revistas de circulação periódica, por “especialistas” em
meio  ambiente  que  aprovam  a  lógica  daqueles  grandes  projetos  e  sua
pretensa racionalidade na exploração dos recursos naturais.” (ALMEIDA,
2010, p.110).

A partir destes elementos conseguimos perceber alguns dos processos ao longo da história,

tanto do colonialismo e sua sequência numa escala macro-cósmica global e latino-anericana, uma

vez que estes  são relativos  as  conjunturas  onde inserem-se as  questões  indígenas  no contato e

confronto  com  os  mundo  dos  brancos.  Podemos  perceber  alguns  elementos  relativos  já  as

estratégias  “civilizatórias”  diretamente  aplicadas  por  sobre  os  povos  indígenas  e,  assim,  poder

perceber o papel destas últimas, quanto das primeiras, enquanto parte da constituição de diretrizes

civilizatórias no processo de expansão do mundo ocidental dito moderno e civilizado. 

5.2 A ideologia civilizada na guerra de sentidos contra o mundo indígena. Só há obediência
porque existe a servidão voluntária

“A criação de uma cultura unitária exigia que se difundissem os usos
e  os  modelos  do  comportamento  cortesão.  Norbert  Elias  explicou  este
“processo  de  civilização”,  de  aquisição  de  costumes,  formas  de
comportamento e hábitos sociais que hoje consideramos aceitáveis. O quarto
separou-se da sala e se deixou de dormir nu. As funções fisiológicas não só
foram escondidas,  mas  nem sequer  mencionadas;  eliminou-se  o  peido,  o
arroto, o escarro, fixando-se a norma de comer a comida ou assoar o nariz.
Os princípios desta educação eram ensinados em livros que primeiramente
se intitulavam de “cortesia” e, logo, de “civilidade” ou de “urbanicidade”
(haviam  deixado  de  ser  próprios  de  uma  classe  cortesã,  para  ser  dos
“civilizados”,  que  eram  por  definição  “urbanos”,  contrastando  com  a
“selvageria” dos rústicos”).” (FONTANA, 2000, p. 360).

A “Civilização” oprime as pessoas a “civilizarem-se”, uma vez que a idéia de “opressão”

pode  ser  percebida  como  um  movimento  de  compressão  da  expansão  do  estar  para  além  da

“civilidade” e da “cidadania” planejadas previamente pelos agentes sociais pretensos dominantes.

As  pessoas  e  sua  agência  são  comprimidas  a  uma  vida  em  individualidade,  urbanicidade,
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ocupabilidade  servil  aos  padrões  do  sistema  ao  qual  estão  societalmente  condicionadas.  Os

kaingang estão  sendo progressivamente  comprimidos pelo  processo capital-colonial.  O que  é  o

colonialismo  e  suas  versões  e  ramificações  contemporâneas,  a  colonialidade  do  poder  e  o

capital-colonial afinal, parte de uma estrutura ou a estrutura? 

Nesse  sentido  há  de  se  pensar  na  dinâmica  societal  como  o  encontro  entre  dinâmicas

sistêmicas, estruturadas, estruturais e estruturantes, mas dentro de toda incerteza que está para além

de  um  estruturalismo  formal  apenas  visualizador  de  instituições,  ordenamentos,  regulações  e

regramentos do social, é preciso pensar nos termos de encontros, desencontros, paralelos, choques,

conflitos, disputas, simetrizações, harmonizações sistêmicas estruturantes. Não há uma estrutura, há

uma multiplicidade de elementos sociais e ambienciais em redes de eventos que vão sendo vistos

estruturando visualizções e propostas de conexões de ramificações das redes de acontecimentos,

redes de possibilidade da eventualidade específica de cada evento. 

Assim,  é  eventual  que  todo processo  de  eleição  política  de  representantes,  assim como

qualquer âmbito da vida sobre e a partir do Estado, também esteja relacionado com a problemática

territorial indígena, em macro e micro escala política, como vimos na opinião de Seu Hortêncio

Kanheró (depoimento da p.338). É relacional que cada hectare a mais de soja atualmente esteja

relacionado com o fim da paisagem ancestral e tradicional do mundo kaingang. Estes elementos

encontrados na etnografia e nos estudos referenciais são perceptíveis enquanto parte de redes de

relações percebidas enquanto passíveis de serem estruturados ao longo do tempo/espaço em suas

recorrências em períodos e sistemas sociais específicos e são identificados com a forma atualizada

de  percepção  de  relações  coloniais  pré-estabelecidas  pelo  jogo  de  oposições  simbólicas  entre

continuidades e descontinuidades como podemos ver a partir dos estudos estruturais de Lévi-Strauss

já trazidos aqui.

De certa  forma não há  “colonialismo”,  há relações  coloniais.  A ideologia  e  ideários  de

mundo  dos  brancos  é  colonial,  e  a  herdamos  em  sua  colonialidade  e  em  seu  saber-poder.  O

“colonialismo” hoje é  mais  percebido enquanto  um produto  imagético,  um conceito de/para  se

visualizar um período do tempo, um momento passado. Mas a colonialidade é parte dos sistemas

sociais decorrentes das relações coloniais deste tempo passado, de forma a atualizar os esquemas

societais contemporâneos, em muitas similitudes aos esquemas societais deste período considerado

“passado”.  As relações intramundo(s?) -  há duas coisas aqui:  o intramundo como um mundo e

muitos mundos neste, e a partir daí as relações entre mundos de significado, mais ou menos isso,

ainda são baseadas  nas  economias  de  mercado euroreferentes,  e  o  espaço ainda é  governado -
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metaforamente, aqui - como que ainda por “reis” e “súditos” e distribuído - sendo destruído para

isso previamente, ou no processo na grande maioria dos casos -, em reinos de apropriação. Assim,

no norte do Estado do Rio Grande do Sul, os “colonos” ainda são “colonos”, os “índios” ainda são

“índios”, os “civilizados” ainda são os “civilizados”. Categorias que atentam-nos para a percepção

da construção de ilhas de significados que, dispersas pela grande mass media, podem ser agrupadas,

complementadas, fundidas, colididas, afastadas, aproximadas e retrocruzadas, em movimentos de

constituições de sentidos, significados, cosmologias, ou ideologias e ideários, e visões de mundo. 

É por isso que convivemos ainda atualmente com as ideias difundidas na mídia, nas artes,

nos elementos em geral das ditas “culturas”, com “A Civilização”, com “os civilizados”, com “os

civis”, com “os cidadãos”, com “a ordem”, “o progresso”, “o desenvolvimento”, “o crescimento”,

“a  economia”  e  com  suas  partes  contra-afetas,  alter-egoficadas,  constituídas-constituintes,  a

“selvageria”, a “barbárie”, enfim toda a violência colonial que permanece velada, ignorada, não

perceptível, não constituível, ou vista a partir de outros campos de sentido re-mitologizadores dos

fatos sociais que ganham novos atributos discursivos sobre suas nuances.

Podemos  perceber  estes  movimentos  de  relações  cosmológicas  como  “orientados  pelo

Ocidente” a partir das questões levantadas pelos estudos pós-coloniais nas ciências humanas no

final  do  século  XX.  Quanto  as  idéias  pós-colonialistas  de  Said,  que  expressou  a  opressão  do

Ocidente  sobre  o  outro  enquanto  uma  espécie  de  binarismo  “Ocidente  e  Oriente”,  um

“orientalismo” que advém de uma “maneira particular de percepção da história moderna”, Costa

(2006, p.118) aponta:

“[...]  cabe àquela parte que se auto-representa como Ocidente a tarefa de
definir o que se entende por Oriente. O orientalismo constitui, assim, uma
maneira  de  apreender  o  mundo,  ao  mesmo  tempo  que  se  consolida,
historicamente, a partir da produção de conhecimentos pautados por aquela
distinção binária original.
 […]
O  Oriente  de  Orientalism,  ainda  que  remeta,  vagamente,  a  um  lugar
geográfico, expressa mais propriamente uma fronteira cultural e definidora
de sentido entre um nós e um eles, no interior de uma relação que produz e
reproduz o outro como inferior, ao mesmo tempo em que permite definir o
nós, o si mesmo, em oposição a este outro, ora representado como caricatura,
ora como estereótipo e sempre como uma síntese aglutinadora de tudo aquilo
que o nós não é e nem quer ser.” (COSTA, 2006, p.118-119).

Estudos na linha de Said foram surgindo e perspectivas como a de Hall também são trazidas
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por  Costa  (2006)  em relação a  postura  intelectual  pós-colonial  e  a  perspectiva  de  perceber  os

discursos de uma “[...] polaridade entre o Ocidente e o resto do mundo (West/Rest):

“Valendo-se  da  idéia  de  Said  de  que  os  discursos  se  servem de
“arquivos”  ou  fontes  de  conhecimento  comum  para  se  constituir,  Hall
enumera  os  principais  discursos  que,  ao  longo do  processo  de  expansão
colonial,  vão  nutrindo  e  constituindo  o  discurso  West/Rest,  a  saber:  os
conhecimentos  clássicos,  as  fontes  bíblicas  e  religiosas,  as  mitologias
(Eldorado, lendas sexuais etc), além dos relatos dos viajantes. A partir destas
fontes  se  constituem-se  as  polaridades  entre  o  Ocidente  -  civilizado,
adiantado,  desenvolvido,  bom  -  e  o  resto  -  selvagem,  atrasado,
subdesenvolvido,  ruim.  Uma  vez  constituídos,  tais  binarismos  tornam-se
ferramentas  para  pensar  e  analisar  a  realidade.  Hall  investiga  obras  de
autores  fundadores  das  ciências  humanas  em  meados  do  século  XVIII
(basicamente Adam Smith, Henry Kame, Jonh Millar e Adam Fergunson),
mostrando como a polaridade West/Rest, contemporânea do Iluminismo, se
instala no interior destas.” (COSTA, 2006, p.119).

Assim  o  discurso  West/Rest seria  dominante  por  tornar-se  fundamento,  visto  enquanto

formador  de  parâmetros  universais  para  as  normas  sociais,  as  estruturas  e  os  valores  nas

“sociedades  modernas”  (COSTA,  2006,  p.119).  Tratarse-ia  esta  dicotomia  discursiva  de  uma

“grande narrativa  centrada  no Estado-nação “ocidental”  e  que reduz a  história  moderna  a  uma

ocidentalização  paulatina  e  heróica  do  mundo,  sem  levar  em  conta  que,  pelo  menos  desde  a

expansão colonial no século XVI, diferentes “temporalidades e historicidades foram irreversível e

violentamente juntadas” (HALL, 1997a, p.233 apud COSTA, 2006, p.119-120). Podemos apreender

ainda com a leitura de Costa, que essa dicotomia entre o ocidente e o resto do mundo reproduzem

uma perspectiva colonial, enquanto um modelo dominante das relações entre a Europa e o resto do

mundo (2006, p.120).  

O elemento colonial antropologicamente deve ser percebido enquanto um campo de sentido

invisibilizado cotidianamente pelos  esquemas simbólicos  ideológicos  do mundo constituído  dos

ideários e agências de mundo dos Estados Nações independentes e pelo mito do “livre mercado”, ou

do liberalismo. Pensando nos próprios esquemas simbólicos dos brancos, não existiriam, e seria até

um termo contraditório, como todo o resto em relação ao capital-colonial, “capitalistas selvagens”.

Existiriam somente “capitalistas barbáros”.

Esse processo de invibilização de outros possíveis  campos de sentido é  propriciado por

exemplo,  pela  mídia  corporativa  que,  para  Mota,  a  imprensa  e  seus  ataques  aos  processos  de

demarcação de terras indígenas, “[...] é uma indústria cujo objetivo é colocar “um produto à venda”

(MEDINA 1988 in VIUDES 2009 apud MOTA, 2012, p.279).

401



O papel do agronegócio percebido aqui enquanto uma das diretrizes civilizatórias atuais em

contraposição aos direitos indígenas cumpre esse papel de construção de elemento formador de um

campo horizonte imaginativo geracional de discursos dominantes, papel percebido e descrito por

Mota:

“[...] queremos chamar a atenção para o discurso dominante em torno da não
demarcação  de  territórios  indígenas,  fazendo-se  em  contraposição  às
“minorias” sociais,  daqueles que tem pouco direito de falar  na sociedade
capitalista-moderna-colonial,  já  que  esses  modos  de  vida  não  estão
relacionados  à  ordem-desenvolvimento-progresso  do  agro-negócio.  Os
discursos em oposição à demarcação de territórios indígenas por meio da
imprensa  estão  permeados  de  representações  em  torno  das  sociedades
indígenas, imaginários sociais que normalmente representam as sociedades
indígenas  como  integrantes  do  passado,  do  atraso,  do  não  trabalho,
detentores de muitas terras...
[…] 
Neste  aspecto,  nas  representações  das  sociedades  indígenas  por  meio  da
imprensa  jornalística,  fundamentalmente  nas  que  envolvem  os  discursos
competentes  para  a  não  demarcação,  estas  sociedades  aparecem  como
integrantes  do modo  incorreto de  viver  em comparação ao  universo  não
indígena e muitas vezes marcado pela inferioridade. Assim, elencamos ainda
que o discurso é também colonial, porque as bases de construção do outro se
mantêm intactas. A mídia visa também por conta dos discursos “futuristas”
transmitir a idéia de que estas sociedades têm um modo de vida que deve ser
superado  pela  lógica  desenvolvimentista,  portanto,  do  mundo
moderno-colonial. (MOTA, 2012, p.280-281).

 
Podemos  aqui  perceber  o  agronegócio  nesta  linha  de  pensá-lo  enquanto  matriz

contemporânea fundante de uma ideologia de mundo, a partir de Almeida, e o “mito das terras

ilimitadas brasileiras” construído pelas agroestratégias atuais (2010). O autor frisa o papel deste

mito nos conflitos sociais atuais no campo:

“A narrativa mítica de terras ilimitadas, como se fossem recursos abertos
e/ou espaços vazios,  abre  em decorrência  um novo capítulo  de  conflitos
sociais no campo, porquanto toda e qualquer extensão de terra é apresentada
como disponível  à  expansão  dos  agronegócios.  Fatores  étnicos,  laços  de
parentesco e práticas costumeiras de terras de herdeiros sem formalização de
partilha, livre acesso aos campos naturais […] e númeras outras situações de
uso comum dos recursos naturais, que se encontram formalmente abrigadas
sob  a  designação  de  terras  tradicionalmente  ocupadas,  são  vistas  como
representando  obstáculos  à  transações  de  compra  e  venda  de  terras.”
(ALMEIDA, 2010, p.111).
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Por sua vez o regime democrático representativo no Brasil  vem se mostrando,  para  os

kaingang, que muito recordam o tempo do SPI,  “das portera fechada, de não pode ir e vir do

índio”, como diz seu João Padilha (Morro Santana, 2013) enquanto um outro “tipo de ditadura”, ou

uma continuidade desta. Os últimos acontecimentos políticos violentos perpetrados pelos políticos

contra os kaingang fizeram eles lembrar da ditadura militar, que segundo seu João,  “muito índio

também morreu naquele tempo” (Morro Santana, 2013). Os kaingang estão sentindo os efeitos de

uma  “ditadura  da  minoria  sobre  uma  maioria  coagida”,  que  faz  parte  dos  rituais  estatais  de

encenação  política  (LIMA,  2011).  A democracia  ainda  não  trouxe  menos  violência  contra  os

indígenas. Um colega da biotecnologia, com quem muito diálogo  intelectualmente, que teve seu pai

vítima da perseguição da ditadura militar  no Brasil,  diz que este,  e ele mesmo, afirmam que a

ditadura no Brasil não terminou. Concordo com ambos, mesmo sem conhecer seu pai. Mesmo que a

democracia  funcionasse,  todos nela  devem obedecer  a  escolhas  e  modos de vida decididos em

eleições  e  ou por  eleitos,  onde uma maioria  votante  de  tal  fato  passa  a  conseguir  seu  direito,

enquanto uma minoria, diferente por conta das escolhas, é obrigada a viver sob o regime de vida

ditado pela maioria. Isto não é, nem de longe, um sistema político de respeito as pluralidades. Este

elemento, a subjugação das minorias - transformadas em maioria dominada, chamada “sociedade”,

ou “povo”, ou “massa” -, das populações, e não só, mas da pluralidade em si, se mantém ao longo

da  história  política  ocidental,  pelo  menos  no  Brasil,  em  quaisquer  tipos  de  agremiações,  do

“palanque político” que sustenta a democracia de Estado a associações comunitárias, de bairro ou

mesmo  de  condomínios  habitacionais,  por  exemplo.  A democracia  representativa  e  da  maioria

também  é  um  tipo  de  autoritarismo?  Na  perspectiva  indígena  ainda  sim.  Nativos  imersos,

participantes,  e  beneficiários  destes  regimes  de governo,  como tem se mostrado,  ao  menos  no

Brasil, podem achar outros tipos de qualidades nestes tipos de regimes. Um antropólogo instalado

em meio a um conflito, causado por esta qualidade especial da manutenção em “novos” regimes

políticos de velhas práticas, não.

A todo  momento  assiste-se  ainda  a  guerras,  disputas,  conflitos  políticos  entre  governos

municipais  e  estaduais  contra  o  governo  federal  como  no  tempo  de  Maquiavel.  Ainda  temos

principados  de  sentidos,  que  se  isolam  e  xenofobicamente  atacam  a  outros  (MAQUIAVEL,

[1519-1520],  2009).  Agentes municipais a  favor do agronegócio e contrários a demarcações de

terras indígenas, impasses entre governantes estaduais e agências estatais federais, este é o cenário

de “uma” “nação” que se faz da diluição. Dividir para conquistar, uma antiga diretriz civilizatória.
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“[...] O Estado origina-se provavelmente como o meio estrutural de
um projeto pessoal de glória.

Precisaríamos de uma “solidariedade hierárquica” para  juntar  aos
tipos  mecânicos  e  orgânicos  de  Durkheim.  Nas  sociedades  heróicas,  a
coesão de seus  membros ou de seus  subgrupos não se  deve tanto à  sua
similaridade  (solidariedade  mecânica)  ou  à  sua  compelmentariedade
(solidariedade orgânica), mas a sua submissão comum ao poder dominante.
[…]  Chadwick  comenta  repetidamente  sobre  a  ausência  de  interesse  ou
sentimento  “nacional”  durante  a  idade  heróica  européia.  Ao  contrário,  o
Estado  era  aparentemente  “visto  como  sendo  pouco  mais  do  que  a
propriedade do indivíduo [governante]”  (1926:336).  Portanto,  Benveniste
faz a observação de que, à parte a Europa Ocidental, não há termos para
sociedade  no  vocabulário  clássico  das  instituições  indo-européias.  Pelo
contrário, este conceito “é expresso de uma forma diferente. Em particular
pode  ser  reconhecido  sob  o  nome  de  reino  [royaume]:  os  limites  da
sociedade coincidem com um certo poder, que é o poder do rei” (1969, 2:9)”
(SAHLINS, 2011, p.71-72).

Quanto ainda à natureza da “sociedade”, de sua constituição e existência do conceito, termo

ou substância ideária, também muito utilizada pelos antropólogos, temos as palavras de Barth:

“Muita atenção tem sido dedicada às diferenças entre culturas, bem como às
suas  fronteiras  e  às  conexões  históricas  entre  elas;  mas  o  processo  de
constituição dos grupos étnicos e a natureza das fronteiras entre estes não
têm  sido  investigados  na  mesma  medida.  Os  antropólogos  sociais  tem
evitado  esses  problemas  usando  um  conceito  extremamente  abstrato  de
“sociedade”  para  representar  o  sistema social  abrangente  dentro  do  qual
grupos e unidades menores e concretos podem ser analisados. Este uso do
conceito, porém, desconsidera as características e fronteiras empíricas dos
grupos  étnicos,  bem  como  as  importantes  questões  teóricas  que  uma
investigação das mesmas levanta.” (BARTH, 2000, p.26).

O Estado brasileiro pode ser visto como sucessões de governos que expressam o “poder do

rei”,  a  imposição  de  uma  única  e  possível  “realidade”  de  modo  de  vida  -  idéia  a  partir  do

cruzamento de idéias de Hobbes (1974) e Foucault (1979): os limites da sociedade coincidem com

um certo poder, onde a noção, ou o elemento “sociedade nacional” não tem poder concreto nem

ideário para ser mais forte que o poder do rei e seu grupo, daqueles que atuam na prática por fazer

de um “governo eleito democraticamente” um certo reinado de escolhas pessoais a absolutismos.

Não são sociedades de Estado-nação, considera-se assim, mas, antes de tudo, sociedades heróicas

(SAHLINS, 2011).
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“Através do “eu heróico” - e seus diversos complementos, por exemplo, o
parentesco perpétuo -  as  principais  relações  da sociedade são ao mesmo
tempo projetadas historicamente e incorporadas correntemente nas pessoas
de  autoridade.  Ancestrais  contemporâneos,  essas  figuras  históricas  são
estruturais pelo simples fato de sua existência, na medida em que as vidas
de outros são definidas pelas suas. Em termos do discurso europeu isto é
“poder”, mas então o poder é um valor de posição ou sistemático que pode
funcionar por influência assim como por coação. E mais ainda, a estrutura
encarnada nos poderes estabelecidos pode, portanto, provar-se imune ao que
outras  pessoas  façam  na  realidade.  O  que  está  em  questão  é  a  relação
histórica  entre  a  ordem cultural  e  a  prática  empírica  -  [...]”  (SAHLINS,
2011, p.72-73).

“É nos rituais de Estados e nos conselhos políticos da elite que o esquema
cultural está sujeito à manipulação e comentários por parte de especialistas,
tais como genealogistas e sacerdotes ligados aos interesses dominantes. Os
antropólogos  encontram  nas  pequenas  aldeias  uma  certa  indiferença  em
relação  à  Grande  Tradição  histórica,  que  também  é  associada  a  uma
tendência por parte do povo em oferecer respostas pragmáticas as questões
relativas a “costumes” em lugar das exegeses exóticas sobre o sentido das
coisas  que  seus  interlocutores  foram  ensinados  a  considerar  como  “a
cultura”. São esses os anais curtos e simples dos pobres.” (SAHLINS, 2011,
p. 75).

Como  vemos,  Sahlins  está  também  em  seus  esquemas  antropológicos  ao  tratar  do

colonialismo manejando  a  questão  a  partir  de  elementos  analizáveis  que  tratam de  sistemas  e

agências. É possível pensar a partir das reflexões de Sahlins nas questões das lideranças kaingang.

“No tempo do Cacique Nonoai”. “Aconteceu com o pai do Kanheró”. Pode-se para as narrativas

dos interlocutores kaingang pensar no “modelo heróico de produção histórica”:

“[...] - os mesmos tipos de distinções que tem valor para os mitos e ritos
reais [sentido de realeza] - estão sendo engajadas na recitação daquilo que é
cotidiano  e  mundano.  As  fofocas,  além  disso,  freqüentemente  contam
acontecimentos  encantados  tão  fabulosos  quanto  aqueles  presentes  nos
mitos. É algo do mito no dia-a-dia. A consciência cultural objetificada nos
gêneros  históricos  entre  a  elite  aparece  sob  outra  forma,  nas  atividades
práticas e nos anais correntes da população; a divisão de trabalhos culturais
correspondendo,  assim,  ao  modelo  heróico  de  produção  histórica.”
(SAHLINS, 2011, p.77-78) texto em [] meu. 

O colonialismo e sua atual colonialidade ainda é “mercado”, que não é necessariamente

troca  ou  mesmo  dádiva  ou  dom,  principalmente  entre  os  euroreferentes  e  os  relacionados

descendencialmente a esta ordem cultural, o ocidente euroreferente.
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“Não precisamos exagerar o contraste em relação a nós mesmos, isso porque
o  interesse  geral  dos  Estados  burgueses  é  o  interesse  particular  de  suas
classes dominantes, conforme os ensinamentos de Marx. Porém, a sociedade
capitalista realmente tem um modo distintivo de aparência e, portanto, uma
consciência  antropológica  definida,  também  difundida  nas  disposições
teóricas  da  academia.  [...]  A  sociedade  é  construída  como  a  soma
institucional de suas práticas individuais. O locus clássico desse folclore é,
claro, o mercado, onde o êxito relativo de agentes autônomos individuais e,
portanto,  a  ordem  política  da  economia,  é  mensurável  pelas  porções
quantitativas  obtidas  respectivamente  nos  cofres  públicos  à  despensa  de
quem interessar possa. Apesar disso, esse processo social é vivenciado por
seus participantes como sendo a maximização de suas satisfações pessoais.
E, como essas tais satisfações - desde ouvir a orquestra de Chicago a ligar
para nossa casa a cobrar do exterior -  requerem a redução de relações e
condições sociais a seu menor denominador comum, o do custo pecuniário,
com  o  propósito  da  alocação  racional  de  nossos  recursos  limitados,  a
impressão que se tem é de que a cultura é organizada pela organicidade
metódica  do  povo.  Essa  impressão  é  duplicada  pelo  processo  político
democrático,  onde  qualquer  pessoa  vale  por  “um”  (voto)  e,  assim,  os
poderes dominantes são representados como sendo a “escolha popular”. As
pressuposições prevalescentes, quantitativas, populistas e materialistas das
nossas  ciências  sociais  não  podem  ser  acidentais  -  senão  não  há
antropologia.” (SAHLINS, 2011 p.78-79).

Por  sua  vez,  dentro  dos  elementos  relativos  a  espacialidade  e  ambiência  a  partir  das

ideologias e ideários do mundo dos brancos, as questões para a reflexão dos elementos relativos a

“cidade,  cultura  e  urbanicidade”  (SCOCUGLIA,  2012)  são  pensadas  aqui  enquanto  também

fazendo parte das diretrizes civilizatórias. Esta referência tem muito a contribuir neste empenho nos

tópicos relativos a antropização, urbanocentrismo e o decorrente ecocídio da natureza ou do dito

ecossistema.

“Tudo indica que a hipótese levantada por H. Lefebvre (1970) de
uma urbanização  total  do  planeta  se  realiza  a  cada  ano.  Em 2009,  pela
primeira vez na história, a população mundial se tornou majoritariamente
urbana, com cerca de 3,4 bilhões de pessoas vivendo em cidades, ou seja,
mais  de  50%  da  população  mundial.  As  previsões  são  de  crescimento
contínuo,  chegando  em  2030  a  cerca  de  cinco  bilhões  de  citadinos.”
(SCOCUGLIA, (org.), 2012, p.10).

O autor aponta ideias de Lefebvre quanto uma [...] distinção entre habitat e habitar [...] e a

importância do “caráter duplo das dimensões material e relacional,...” (SCOCUGLIA, (org.), 2012,

p.11). A cidade é vista como [...] modelada e vivida, cotidianamente apropriada e culturalmente

recriada  pelos  citadinos  (SCOCUGLIA,  (org.),  2012,  p.11).  A cidade  enquanto  imaginário  de
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mundo e espaço enquanto concretude geográfica, geopolítica e horizonte imaginativo é vista aqui

enquanto ideário de mundo parte das diretrizes civilizatórias.

Nos últimos anos é percebido uma “[...] diversificação e ampliação da agenda política para o

espaço público [...]” nas cidades. (SCOCUGLIA, (org.), 2012, p.11). O autor faz uma “crítica aos

processos  de  privatização  dos  espaços  públicos,  homogeneização,  espetacularização  e

mercantilização  das  estratégias  de  intervenção  e  das  políticas  urbanas”.  (SCOCUGLIA,  (org.),

2012,  p.11-12).  Aponta  ainda  um “[...]  processo  de  ampliação  e  diversificação  das  formas  de

segregação sócioespacial e de “pacificação” ou apaziguamento das paisagens urbanas e da vida

[...]”. (SCOCUGLIA, (org.), 2012, p.12). A cidade é o espaço em grau máximo de consolidação das

diretrizes civilizatórias. Aqui, no espaço visto enquanto totalmente passível de antropização a nova

antropização a todo momento, os controles espaciais normativos são cada vez mais restritivos das

formas fluídas de modos de vida. A utilização, por exemplo, das ainda existentes zonas de matas e

campos nativos enquanto espacialidades pelos kaingang junto as zonas urbanas em seu território

pode ser vista enquanto uma forma de utilização destes espaços muito próximos as zonas urbanas,

ou mesmo dentro delas, que escapa dos controles e das diretrizes da Civilização.

Quanto ainda a cidade, as ideologias e os ideários dos brancos, as diretrizes civilizatórias

contemporâneas propiciadas a partir destes, e o papel do agronegócio na produção atual das mesmas

em relação a construção da idéia  da produtividade da monocultura em detrimento da produção

camponesa e do modo de vida indígena, podemos apreender a partir de Mota:

“O agronegócio salienta ainda que “se o campo parar, a cidade para”, e neste
contexto  busca  o  respaldo  da  cidade  para  o  confronto  a  favor  do
agronegócio,  pois  a  partir  de  um falso discurso de produção agrícola  de
abastecimento interno, a maioria da população citadina tende acreditar que é
o agronegócio que produz alimentos.
[…]  Com este  discurso  ideológico  tenta-se  esconder  que,  na  verdade,  o
responsável principal pela não-produção de alimentos é o próprio avanço de
monocultivos  para  exportação  no  Estado  [Mato  Grosso  do  Sul],
fundamentalmente na reigão do Cone Sul, marcada pela expansão de usinas
sucroalcooleiras.” (MOTA, 2012, p.283) texto em [] meu.

Esta  questão  da  produção  de  monoculturas  para  a  produção  de  denominados

“biocombustíveis”,  dos  discursos constituídos para velar  esse caráter  não-alimentício de grande

parte da produção de monoculturas do agronegócio é trazido por Almeida (2010) em seus estudos

quanto a “agroestratégias” e “processos de desterritorialização” de comunidades tradicionais:
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“Relatório do Bird de abril  de 2008,  divulgado em julho do mesmo ano,
antes  da reunião de  cúpula  do G-8,  assinala  que  o  desenvolvimento  dos
biocombustíveis  provocou,  desde 2002,  uma alta de 75% nos preços dos
alimentos. O Bird avalia que a corrida na produção de biocombustível tem
criado distorções no mercado alimentar em virtude do uso de plantações de
cereais para produzir combustível, em detrimento da alimentação. [...] 
Por outro lado, segundo membros do governo e economistas brasileiros com
cargos em agências multilaterais, acusar os biocombustíveis de provocar a
disparada  dos  preços  dos  alimentos  seria  uma  manobra  de  setores
agropecuários de países mais desenvolvidos, que recebem pesados subsídios
de  seus  governos.  […]  Ambos  os  esquemas  explicativos  concordam,
entretanto, que, mantidas as atuais condições por demandas por alimentos, a
reposição dos estoques durará  alguns anos,  constituindo um problema de
urgência máxima.” (ALMEIDA, 2010, p.109-110).

É  num  movimento  contrário  a  esta  base  cosmológica  do  Ocidente  que  surgem  os

posicionamentos comuns que unem os diferentes autores identificados com um marco pós-colonial

(COSTA,  2006,  p.120).  O  pós-colonialismo  pode  ser  visto  como  processo  de  tentativa  de

desconstrução  da  polaridade  West/Rest e  do  viés  colonialista  no  processo  de  produção  do

conhecimento  (COSTA,  2006,  p.120).  A polaridade  se  constitui  na  relação colonial,  e  “[...]  se

perpetua  mesmo  depois  de  extinto  o  colonialismo,  como  modo  de  orientar  a  produção  do

conhecimento e a intervenção política” (COSTA, 2006, p.120). 

5.3  Agências  governamentais  e  estatais  e  agências  capitalistas  corporativas  mercantis
hegemônicas. Capitalismo e barbárie. A violência do colonial capitalismo de Estado, ou um
certo colonialismo no, através e de Estado

“Os trilhos dos trens da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, iniciada em
1905,  constituíram-se  no  marco  de  uma  nova  etapa  da  guerra  contra  os
índios do sertão paulista, até então travada pelos bugreiros e alguns colonos,
recrudescida  pela  forma  organizada  de  penetração  que  supunha  a
implantação de uma ferrovia. O recém criado Serviço de Proteção aos Índios
e  Localização  dos  Trabalhadores  Nacionais  (SPILTN)  foi  chamado  a
“regularizar” as relações entre os índios Coroados e a população civilizada.”
(ERTHAL, 2011, p.186).

“[...] sinto que mucho de lo que pienso hoy estaba ya esbozado hace más e
tres lustros  (?que veinte años no es nada?), sobre todo  em la prioridad
que continúo dando al origen colonial de nuestras sociedades nacionales y
al papel que la asigno a la situación colonial como elemento clave para
explicar la ezquizofernia nacional, la condición de los pueblos dominados y
la actitud colonialista de las elites dominantes.” (BATALLA, 1992, p.21).
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“Ante las nuevas tácticas de organización de la población india y ante las
expresiones  de  su  pensamiento  político,  la  sociedad  dominante  ha
reaccionado  com  la  violencia,  el  silencio  o  la  incomprensión.  Los
gobiernos  latinoamericanos  han  actuado  frente  a  los  intentos  de
organización  política  india  segun  su  próprio  carácter, las  condiciones
internas de cada país y la conjuntura del momento. En Chile, el gobierno
de  la  Unidad  Popular  tardó  demasiado  en  reconocer  las  demandas
específicas de los mapuches, cuyas organizaciones, sin enbargo, apoyaran
vigorosamente el régimen; el golpe de Estado e 1973 atrajo sobre el pueblo
mapuche  y  sus  dirigentes  la  más  sanguinaria  represión.  En  Perú,  el
presidente  Velasco  Alvarado  decretó  la  desaparición  del  indio  y  lo
convirtió, por su firma, em campesino comunero, aunque simultáneamente
legisló  sobre  la  reforma  agraria  tomando  en  cuenta,  por  ejemplo,  la
presencia y las necesidades de los grupos étnicos de la selva. En Brasil se
promulgó, em 1973, el Estatuto del Indio, lo que no impidió la construcción
de la carretera transamazónica ni sus terribles efectos sobre los pueblos
selváticos.  Las  denuncias  e  genocidio  en  Brasil,  Paraguay, Colombia  y
outros países, alcanzaron repercusión mundial. […] La política indigenista
de  los  gobiernos  latinoamericanos,  pese  a  diferenças  nacionales
significativas, tiene un objetivo final que es común: la integración de los
indios.” (BATALLA, 1992, p.51).

“Aos nossos cientistas que cruzam os sertões desconhecidos interessa salvar
brasileiros  aptos  para  o  trabalho  ativo,  […]  e  não  o  índio,  indivíduos
indolentes,  que  só  trabalham  forçados,  sem  nenhuma  ambição,  visando
exclusivamente  a  própria  manutenção  (Maic,  1913:31,32).”  (ERTHAL,
2011, p.188).

“Nas primeiras décadas do século XIX, o território de Passo Fundo tende a
ser ocupado por causa de sua posição estratégica como ponto de passagem
entre  as  missões  e  São Paulo,  constituindo-se  em tradicional  espaço  de
conflitos. Já no início do século passado, o confronto entre lusos-brasileiros
e  indígenas  tendem  a  ser  entendidos  como  um  problema  que  compete,
progressivamente, ao governo provinvical administrar. […]

O  assentamento  de  aldeamentos  dos  indígenas  guaranis  e
caingangues inicia-se em 1848, o que determina a efetiva expropriação de
suas terras e a diminuição de sua população. No início da República (1889),
a  maior  parte  dos  toldos  já  está  localizada  no  Norte  do  estado,  onde  a
colonização acarreta a elevação dos preços das terras. Nas reservas, dá-se a
usurpação  das  terras  indígenas  e  certas  formas  de  extermínio  dessas
populações; também são frequentes as violências, como o envenenamento
das águas dos rios e a dsitribuição de roupas contaminadas por doenças
causadoras de epidemias (KLIEMANN, 1986:127-136).

A expropriação das terras indígenas tem a sua origem no fato de o
Estado  considerá-las  como  devolutas,  ou  seja,  este  faz  a  sua  parte,
removendo os empecilhos para que a grande propriedade fundiária possa ser
instalada pelos senhores escravocratas a partir da primeira metade do século
XIX em Passo Fundo.” (RÜCKERT, 1997, p.54).

Neste tópico da tese almeja-se, seguindo trilhas argumentativas e narrativas  pensadas na

linha de estudos como o de Lima “[...]  descrever a ação estatal sobre os povos indígenas [...]”
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(2011,  p.201).  Quanto  ação  estatal,  Fontana  define  Estado  a  partir  da  relação  entre  poder  e

violência. As agências governamentais contemporâneas ainda são expressas nesses termos. Para o

historiador  os  fundamentos  da  política  na  civilização  estão  no  poder  e  na  violência.  Estado  é

violência e poder. O autor também cita Maquiavel e Febvre:

“Ao  falar  do  Estado,  Lucien  Febvre  o  qualificou  como  “uma  máquina
forjada em vista dos resultados que obtém, em parte, pela força, e que impõe,
em  todo  caso,  pela  força:  força  material,  força  policial,  força  armada,
soldados,  polícias,  militares,  juízes”.  Entre  as  características  do  “Estado
moderno”,  destacou-se  sempre,  como  fundamental,  a  de  ser  detentor  do
monopólio  da  violência,  tanto  para  fora,  na  defesa  contra  os  inimigos
externos na guerra como para dentro, atuando contra os inimigos da ordem
social estabelecida pela polícia e pela justiça. Neste último terreno, a ação do
Estado combina a defesa dos súditos contra a delinqüência (mediatizada pelo
fato de que é ao Estado que corresponde, em última instância, definir o que
deve ser considerado delinqüência), com a proteção dos grupos dominantes
da  sociedade  contra  a  “subversão”  a  que  podiam  sentir-se  tentados  os
dominados porque, como disse Maquiavel, “o povo não deseja ser mandado
nem  oprimido  pelos  grandes  e  os  grandes  desejam  mandar  e  oprimir  o
povo”. Sem conhecer a forma com que a violência é exercida, não se podem
entender os fundamentos da atuação do poder político.” (FONTANA, 2000,
p.269).

Segundo Thomas,  a  “política  indigenista” no Brasil  vem desde  o tempo da colonização

Portuguesa  (1981).  As  primeiras  políticas  indigenistas  no  Brasil  assim  são  portuguesas.

Colonização, colonialismo e agências governamentais, assim, em relação aos povos indígenas e a

invasão e seus territórios e destruição de seus modos de vida tradicionais, sempre estiveram juntas

desde o início do Brasil.

Seu Davi, presente em Carazinho evidencia a violência sofrida pelos kaingang no contato

com o os políticos fog e seu mundo, um mundo que “já virou”:

O mundo já é outro.
O mundo já virou.
É pra ser assim né, cada vez […] não sabia nem o que era dirigir um carro.
Para andar de carroça era um gosto, pra eles era um carro. Hoje inclusive
tem o auto né, é velho mas tem. Os índio entraram pelos ensinamento de
fora da aldeia, daí hoje pro índio bater com o branco, é difícil de o índio
perder. Porque tem um monte que diz “o índio não sabe nada”, outros diz
“o índio é que nem criança, não sabe”, mas […] vai ficar na frente pra
bater, com o prefeito,  o  governo,  o  índio tem,  nem que seja com pouco
estudo,  mas sabe todos os  direitos  dele.  Sempre eu falo aqui  pros  home
daqui eu falei esses tempo. Eu digo que nós... esses tempo aqui num deles
aqui me chamaram, por que que os índio tão invadindo a terra deles. E eu
tive que enfrentar ela, porque tinha um monte ali, o escritório, um ali, outro
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ali, outro. Ela disse “por que vocês andam invadindo terra nossa?”, deixei
ela falar tudo, “vocês andam ocupando nossas coisas aqui, posto, hospital,
nós  não  fomos  lá  ocupar  a  aldeia  de  vocês”.  Mas  me  destratou,  me
destratou, eu fiquei quieto né? Ela disse, “aqui é nosso, nós não vamos lá
incomodar vocês,  vocês  tem terra de vocês  e  tudo”.  Aí  de tanto ela me
encher, e não sei que lá aí me esquentei, disse “então tá, falou tudo o que tu
ia falar?”, “agora sim, falei”. E era chefona, “vou te dizer”, eu disse pra
ela, “quem que descobriu primeiro o Brasil? Onde é que vocês nasceram?
Tu vai me dizer onde? Quem que veio tomar conta da terra do Brasil, que os
índio estão entocado lá no canto? Quem?”, ela ficou me olhando. “Não sei
se tu veio lá da Alemanha, não sei se tu veio lá de outro país, que eu sei,
teus parente vieram, vocês começaram a invadir aqui e hoje tomaram tudo
conta, agora tu vem me dizer que não tenho direito, os índio não tem direito
de acampar perto do […] ou acampar no... pedir pro dono da terra lá pra
eu acampar um pouco, não temo o direito de falar isso? Robemo uma vez de
vocês? Os índio vieram pedir um pedacinho de coberta pra vocês?”, “não,
não foi isso, ninguém pediu”, “porque tu falou isso então? Você”, eu disse
pra ela, “não sei se tu é italiana ou alemoa, não sei se tu é gringa ou, não
sei da onde veio teu parente, agora me diga de onde tu vem. Porque hoje o
Brasil está cheio, não é só um tribo que tem, é vários, eu não tenho estudo,
eu não sei ler, mas que eu sei é isso”. Mas ela baixou a cabeça e outro disse
pra ela “viu, tu gosta de destratar as pessoas, destrata mais ele, um dia eu
sabia que tu ia encontrar um que ia te enfrentar”. Daí quando eu fui falar
ela  disse  “chega Davi”,  ela  chorou daí,  eu  disse  “olha,  me  desculpa  e
nunca mais fala mais isso contra mim, porque eu nunca vim pedir alguma
coisa pra você,  os índio estão ali  acampando pra lá porque tem direito.
Onde que ele tá, colocou seu pé ali, onde ele tá andando, ele tá andando em
cima da terra que foi dele, agora não é mais dele porque foi tudo tomado”,
e ela ficou. Que eu to aqui, tu vê, eu conheço a tantos ano, já entrou quanto
prefeito, me dou com prefeito, estava falando com Adão, me dou com tudo
autoridade aqui. Sempre eles me diz, “ó Davi, se der problema lá com eles
lá vocês vem aqui, fala com nós, pra nós ajudar eles”. Porque uma coisa né,
por isso que eu disse, hoje estou aqui porque o que nós queremo é resolver
esse  problema duma vez,  da  reserva,  porque  não...  eu  coloquei  o  Adão,
quando eles vieram aqui eu disse, “ó você, eu conheço tudo aqui”. O Neri
ali de Passo Fundo ali, ele é meu primo, ele é meu parente, ele quer que eu
vá lá conversar com ele. Eu digo pra eles aqui como tá o Adão, como tá o....
eu não gosto de passar por cima dos comunidade, eles são comunidade, eu
não gosto de passar por cima. Ele disse, qualquer coisa se eles pedir que eu
vou lá... porque eles sabem, pode ter certeza que ali em Passo Fundo tudo
sabe. Eles conhece que tem uma... só que como eu estava dizendo, eles tão
quieto,  Carazinho  esse  que  tão  reunido  tão  quieto,  eles  não  querem
incomodar, mas na hora certa, chega o dia que... vai chegar a hora que eles
vão conseguir, eu sempre diz pra eles né […] (Seu Davi Cipriano, 48 anos,
Caapi, Setembro de 2010).

Ao estudar o material publicado pelo Museu do Índio (2011) sobre o Serviço de Proteção

aos Índios e Localização dos Trabalhadores da Nação (SPI/LTN), deparei-me com um artigo de

Lima neste livro do Museu do Índio. Este artigo trouxe contribuições importantes para a percepção

na etnografia e nos estudos referenciais quanto as agências de Estado e os povos indígenas no
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Brasil, e em especial os grupos cosmopolíticos kaingang a partir dos quais posso empreender algo

nos estudos etnográficos dos elementos da ação do Estado,  através principalmente de ações de

governo, por sobre os povos indígenas e seu modos de vida, para além da garantia dos seus direitos

constitucionais. Muitas vezes também vamos presenciar nos estudos de questões indígenas, tanto

nos materiais  de campo,  quanto nos  estudos documentais  e  referenciais,  ações  anti-indígenas  a

partir mesmo - e principalmente - dos próprios governos.

O principal apontamento de Lima em seus estudos quanto a ação do Estado relativo a esta

parte do estudo aqui proposto é o caráter de “tarefas cênicas” (2011, p.208) o que efetivamente é

feito a partir de muitos agentes de Estado em relação as políticas indigenistas. Podemos inserir as

agências contemporâneas do Estado, a partir do Ministério da Justiça, FUNAI e governo do Estado

etnografadas,  principalmente  as  reuniões  para  a  resolução,  que  é  uma (não)resolução,  em uma

análise a partir deste elemento cênico.

Para a análise do Estado Lima argumenta quanto a uma triangulação entre idéias: O Estado é

visto para este pesquisador segundo a ótica de Durkheim, enquanto grupo sui generis. Para Lima, o

Estado constituí-se de uma “rede ou trama” de produtores (2011, p.201); de Weber a partir de Lima

temos que a administração tem seu papel essencial de tornar cotidiana a dominação (2011, p.201).

Daí as agências governamentais serem percebidas aqui enquanto formas de normatização e controle

das possibilidades e dos horizontes imaginativos possíveis, oferecendo o campo de visão de mundo,

enquanto única oferta de sistema vigente de modo de vida; partindo de Foucault, Lima discute uma

estatização  pelas  tecnologias  de  governo  (2011,  p.201-202).  A  redução,  o  aldeamento,  a

escolarização,  a  catequese,  a  evangelização,  a  reserva  indígena,  as  políticas  indigenistas,  a

Constituição Federal, todos estes elementos devem ser percebidos enquanto tecnologias de governo.

Há mais que a manutenção de direitos civis e ou tradicionais, ou uma cidadania, que pensa a

pessoa na diretriz civilizatória enquanto parte da cidade - exclusão do não lugar, do sertão,  do

hinterland -,  há  também  uma  governança,  a  algo  maquiavélico  no  sistema  pensado  enquanto

estruturado pela  colonialidade do poder  a partir  das diretrizes civilizatórias.  Razão de Estado e

razão de governo são engendradas pr interesses fundados na disputa do poder e na competição pelo

uso da violência, a partir das próprias idéias advindas das ideologias e ideários dos brancos, de

costumes  dos  políticos  que  podem  ser  vistos  como  domesticados  pela  barbárie,  uma  vez  que

governar  tem se  mostrado  pelas  práticas  políticas  percebidas  no  cotidiano  atual,  e  na  história,

apoderar-se e manter o controle, não, um de seus contrários, bem gerir a manutenção dos direitos
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civis de um povo, ou de uma nação (MAQUIAVELLI, 1948). 

Lima nos apresenta idéias quanto as agências governamentais (LIMA, 2011, p.204-205) e o

conceito de redes sociais estatizadas (2011, p.206). É possível pensar ainda dentro desta linha de

“redes sociais  estatizadas” quanto aos processos de naturalização dos Estados-nação ao modelo

europeu difundidos pelas diversas regiões do mundo a partir da expansão colonialista, fenômeno

denunciado pelos estudos empreendidos pelos autores pós-coloniais. Segundo Costa, as “histórias

nacionais” de países não-euopeus, ao modelos dos europeus, ou seja, trazendo em suas narrativas a

construção  de  instituições  como  “cidadania”  e  “sociedade  civil”,  “[...]  só  encerram sentido  se

projetadas  no espelho de uma “Euriopa hiperreal”,  na medida em que ignoram as experiências

efetivas das populações de tais países” (COSTA, 2006, p.121). Uma “Europa imaginada” nessas

histórias “[...] é a morada do verdadeiro sujeito moderno [...]” (COSTA, 2006, p.121). 

Por  outro  lado,  Garfield  menciona  o  papel  dos  povos  indígenas  na  constituição  do

Estado-nação,  para além de uma invibilização da existência  destes enquanto fora do Estado ou

mesmo a velação de sua subjugação perante a imaginada “nação” (Os controlados pelo poder do

Estado na mão dos pretensos dominantes) enquanto meio de constituição da mesma:

“A incorporação de populações e territórios indígenas ao Estado-nação foi
fundamental para o crescimento regional e para a economia nacional, assim
como  para  sua  emergência  como  uma  potência  continental.  Os  povos
indígenas, além disso, tiveram grande importância simbólica na construção
da identidade nacional brasileira. E o governo brasileiro tem sido alvo de
acusações de violações dos direitos indígenas, prejudicando sua imagem no
exterior”. (GARFIELD, 2011, p.10).

Mas a virada de um povo em relação a seus modos de viver e a aceitação dos modos de vida

de  outros  pode  não  ser  tão  profícua  em relação  aos  anseios  dos  civilizadores  e  daqueles  que

concebiam a  constituição  de  uma “sociedade  civil”  domesticada,  “ordeira”  e  homogeneamente

harmonizada. Nesse ponto, o papel do Estado sempre foi o de instaurar esta “civilidade” pelo uso do

monopólio da força e do poder da violência. Mattos nos traz a percepção sobre a administração dos

aldeamentos pelo Estado no limiar do século XIX para o século XX. A questão neste período era

que as agências estatais tinham como função incentivar um imaginado processo de transição do

indígena “selvagem” em um indígena “civilizado”:

“A prática da administração dos aldeamentos, […] baseada na ideia da 
transitoriedade da identidade e das terras indígenas característica do 
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indigenismo imperial, ocasionou situações imprevistas, que incluíam abusos,
revoltas e resistências diversas, que ainda hoje repercutem nas lutas sociais e
reconfigurações identitárias.” (MATTOS, 2011, p.165). 

Para  os  elementos  relativos  a  “razão  de  Estado”  percebida  nas  agências  passadas  e

contemporâneas  “para”,  mas  quase  sempre,  sobre  e  mesmo  contra  os  povos  indígenas,  temos

novamente os ensinamentos para “o princípe” de Maquiavel. No prefácio de uma re-edição de “O

princípe” datada de 1948, em um mundo recém re-arrasado pela Segunda Guerra Mundial, temos:

“Sem ser obra de gênio precursor, “O princípe” reflete as condições
da época na qual e para a qual foi escrito, a reforma política, o livre exame
dos fatos históricos, o ataque às tradições medievais, a instituição do êxito
como única medida do poder do princípe, enfim, a ruptura do temporal com
o espiritual. Reflete-as antes pela agudez com que observa os fatos atuais do
que discerne as linhas fundamentais do desenvolvimento histórico ulterior. A
sua […] originalidade consiste […] em ter alargado o campo da ciência na
política,  distinguindo  os  interêsses  políticos  primários  das  classes,  mas
confundindo-os, ao mesmo tempo, em uma monstruosa razão de Estado pela
qual o povo é apenas a matéria plástica nas mãos do Príncipe.

Confundem-se o mito do maquiavelismo e o da razão de Estado.”
(XAVIER, 1948, p.12).

As guerras pelo mundo “globalizado” revelam isso. A exemplo contemporâneo atualíssimo,

temos o já citado conflito na faixa de Gaza, onde temos uma Palestina com cerca mil mortos e

Israel com cerca de cem, em julho deste corrente ano, mais um ano de guerra. Enquanto isso, aqui,

conflitos  entre  indígenas  e  colonos  por  conta  das  agências  de  Estado,  uma  Copa  que  muitos

manifestantes,  durantes  os  eventos  políticos  pelo tom tenso e  violento  dos  acontecimentos  que

antecederam esta, a receberam de muito contragosto. Numa nota da capa de uma edição do livro

“exaltado ou blasfemado” (XAVIER, 1948) de Machiavelli, é mencionado por Xavier que a obra “é

de plena atualidade nos períodos trágicos da humanidade” (XAVIER, 1948):

“quando  as  manobras  de  diplomacias  corruptas,  que  preparam  a  guerra
sobretudo  quando  aparentam  querer  afastá-la,  precedem  as  tremendas
deflagrações  de  conflitos  armados,  é  então  que  a  enigmática  figura  do
Secretário Florentino reaparece, pressaga e dominadora.” (XAVIER, 1948).

No tempo de Machiavelli, no tempo de Xavier ou atualmente, ainda vemos as agências do
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Estado propriciarem guerras e fazerem proveito disso. Os deputados, senadores e outros agentes de

Estado que propriciam o conflito entre colonos e indígenas, e deixam as questões fundiárias a nível

de  disputa,  agem  muito  diferente  dos  pensamentos  de  Estado  sugeridos  por  Machiavelli?

Maquiavelismo e Razão de Estado, uma sugestão de análise.

Vamos  a  elementos  etnográficos.  Caderno  de  campo,  22  de  maio  de  2013,  15:00hs.

Seminárrio Povos Indígenas e o Estado. Durante os debates no Seminário Povos Indígenas e o

Estado, ocorrido em maio de 2013, uma servidora do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul

(MARS/RS) faz uma crítica ao modelo de governança atuante que aqui  cumpre um de nossos

objetivos reflexivos dessas questões: “As políticas de Estado não podem ser políticas de governo”,

discute  a  questão  Estado,  uqestão  da  diferença  entre  qualificar  políticas  públicas,  políticas  de

governo e políticas de Estado. Declara que “efetivamente não há uma política diferenciada, e o

técnico servidor não tem o canetaço do gestor...”.

Onde deveríamos ter  uma relação entre  interesses  da União,  dos  cidadãos e  efetivações

destes a partir dos dispositivos estatais, temos uma ruptura na própria possibilidade de existência e

efetivação destes objetivos da União/cidadãos, uma vez que entre os poderes estatais e de uma

manifesta cidadania temos os interesses individuais dos políticos civis imperando por sobre suas

condutas  nada  cidadãs.  Assim,  assistimos  a  privatização  do  poder  exercido  pelos  políticos  em

detrimento dos interesses pessoais destes enquanto homens de negócio numa rede de disputa de

interesses em prol da formação de riquezas e poder a partir da expropriação dos recursos, da União,

os cidadãos e seu território. 

Priorizando seus interesses corporativos, os políticos executam políticas de governo, ou seja,

políticas de governança ao contrário de políticas públicas, privatizando as redes políticas em prol de

interesses  corporativos.  Essa  aproximação,  interconexão,  uma diluição  entre  política  e  poder  é

resultado da relação entre poder e dinheiro. As agências governamentais são fusões de interesses

pessoais e interesses de mercado dos agentes pretensos dominantes. 

Pensando em relação ao colonialismo e a colonialidade do poder sobre os povos indígenas

enquanto resultado das diretrizes civilizatórias do mundo dos brancos, podemos partir de idéias de

Petras quanto aos regimes econômicos atuais impostos aos povos latino-americanos pelo Ocidente.

O autor afirma que a impressão de que o neoliberalismo é uma nova doutrina é falsa (PETRAS,

1995). O autor apresenta para endossar suas colocações, a referida no capítulo anterior “análise

crítica” das “afirmações atuais” neoliberais e “uma discussão histórica comparativa das experiências

comuns  por  trás  do  fracasso  contemporâneo  das  doutrinas  do  mercado  livre  que  examina  os
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paralelismos entre as relações imperialistas do passado e do presente” (PETRAS, 1995, p.163).

Segundo ainda Petras, é preciso ver

“[...]  o  exame  do  significado  e  da  importância  da  celebração  do  Quinto
Centenário (500 anos de conquista) à luz da continuidade das estruturas de
exploração e domínio imperialista. As dimensões ideológicas dessas questões
e o papel dos intelectuais nessa celebração dupla - dos 500 anos de conquista
e da ascendência do neoliberalismo - constituem o pano de fundo do outro
lado  da  história  -  as  revoltas  e  a  resistência  gerada  continuamente  pelas
políticas  do  mercado  livre e  seus  partidários  imperialistas  e  locais.”
(PETRAS, 1995, p.163).

Em relação à exploração contemporânea da América Latina Petras informa quanto à

retirada de capitais e estratégias de livre mercado que pelas quais se mantém o regime de exploração

do  Sul  pelo  Norte,  em  sequência  a  exploração  imperialista  colonial.  O  autor  refere-se  aos

presidentes  civis  da  contemporaneidade  e  sua  agência  enquanto  sequência  da  pilhagem

internacional que sofrem as populações da América Latina. Petras traz dados específicos que nos

auxiliam a visualizar estes processos em particular no Brasil:

“Os anos 80 e 90 são os anos em que mais de 200 bilhões de dólares, sob a
forma de pagamentos de lucros e royalties, foram transferidos da América
Latina para os Estados Unidos e Europa.” (PETRAS, 1995, p.164).

“Os novos presidentes civis são realmente os “herdeiros das explorações de
Colombo”,  como disse  o presidente  colombiano Gavira:  a  liquidação das
empresas públicas a preços escandalosamente baixos, à abertura da economia
a pilhagem internacional e a suspensão de todas as restrições à exploração
estrangeira dos recursos naturais” (PETRAS, 1995, p.164).

“No Brasil, um mês depois de sua posse como presidente (março de 1991),
Fernando Collor esboçou uma estratégia econômica que incluia planos de
privatização  de  188  indústrias  estatais.  Desde  então,  muitas  companhias
estatais  foram  colocadas  em  leilão.  Para  facilitar  a  destruição  do  setor
público e as atividades dos investidores estrangeiros, praticamente todas as
barreiras que protegiam o mercado nacional e as novas industrias high-tech
foram retirados.” (PETRAS, 1995, p.164).

“No Brasil,  os  anos 80 foram testemunha de uma concentração cada vez
maior de riqueza e renda em mãos dos 5% mais ricos; o poder de compra de
50% da população que ganha o salário mínimo encontra-se atualmente numa
baixa histórica.” (PETRAS, 1995, p.165).

Ainda  em  relação  aos  políticos  na  América  Latina  e  sua  agência  a  partir  do  regime

neoliberal,  Petras identifica que a corrupção advém de sua participação no “mercado livre”.  O
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“alcance  e  profundidade”  da  corrupção  na  e  da  política  relaciona-se  com uma  “nova  era”  do

“mercado  livre”,  onde  as  práticas  neoliberais  geram  a  “desregulamentação,  privatização  e

internacionalização do capital”. Estes elementos, juntos a corrupção das “autoridades” tornaram-se

nítidos no caso “da Venezuela, do Brasil, da Argentina e do Peru”. Nestes países, segundo o autor,

“[...]  as autoridades usaram literalmente os orçamentos estatais para aumentar escandalosamente

suas  contas  bancárias  em  países  estrangeiros  [...]”,  apropriando-se  dos  recursos  públicos  das

empresas estatais, arruinando-as e vendendo-as a sócios privados (PETRAS, 1995, p.168-169). É

impossível não perceber as conexões entre as agências político estatais de dirigentes autoridades

políticas civis e as agências corporativas capitalistas hegemônicas privadas. Petras aponta corrupção

e desvio de recursos no Brasil já no primeiro regime de política efetivado por políticos civis no

Brasil  dos  anos  1980,  após  o  período  da  ditadura  militar  e  advento  da  proclamação  da  nova

Constituição (1988):

    
“No Brasil, o regime Sarney (1985-1990) foi unanimamente desprezado por
causa do desvio maciço de milhões de dólares de rendimentos estatais para
recepções particulares e por depositar centenas de milhões - talvez bilhões -
de dólares em contas no exterior” (PETRAS, 1995, p.168).

O que podemos depreender com os dados e análises sugeridas por Petras? A corrupção dos

políticos acaba por encobertar que a própria ideologia e a implantação do regime neoliberal por

sobre  as  populações  da  América  Latina,  a  partir  das  conexões  entre  interesses  corporativos

hegemônicos dos dirigentes capitalistas e seus aliados políticos civis do hemisfério Norte, e seus

aliados locais na América, os políticos civis dirigentes compactuantes com o regime, é uma forma

de corrupção desde sua formação ideológica. A criação entre as populações humanas de um regime

econômico e político baseado na exploração do trabalho de um pelo outro e na disputa por recursos

e espaços é vista enquanto um ato de corrupção moral. 

Mas a corrupção moral dos próprios políticos civis e empresários, que não cumprem nem as

regras  de  seu  próprio  regime  de  exploração  de  populações,  conseguindo  com  a  corrupção  se

apropriar mais do que por direito dos montantes previstos por seu posto elevado no sistema como

seu “pagamento” por “trabalho”, faz com que surja uma imagem de que se não fosse a corrupção

pessoal que “invade” o sistema e propicia a pilhagem, este seria um regime “de direito”.  Pelo

tempo-espaço,  aqueles  por  seus postos avançados na cadeia hierarca piramidal  do sistema,  que

detém o direito a pilhagem, apenas continuam a mantendo “por direito adquirido”. 

Ambas as corrupções, a sistêmica ético-moral-racional, prevalescente no hemisfério Norte
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inicialmente e decorrentemente derivada para o hemisfério Sul - a implantação do regime neoliberal

em ambos os hemisférios e a relação de subjugação das populações em massa a estes regimes - e a

corrupção pessoal, a pilhagem dos recursos públicos capitalizados nas redes econômicas - valor

monetário, ações, financiamentos, royalties, etc. - e dos recursos ditos naturais, juntas, conjugadas e

percebidas enquanto formas estruturais sociais, propiciam a manutenção nos dias atuais do papel

das populações americanas e seus espaços enquanto colônias de recursos administráveis de posições

políticas imperialistas globais de empresários capitalistas e dirigentes políticos,  assim como em

relação a muitas outras partes do mundo, ou estruturalmente, hoje, devido ao avanço espacial e

imagético da Civilização e sua modernidade, praticamente todo o mundo conhecido.

É  preciso  pensar  quanto  a  esta  relação  entre  as  agências  de  governo  e  as  agências

corporativas capitalistas. Os interesses políticos fog estão voltados para os interesses de mercado, os

interesses no Estado não são necessariamente o bem estar social, e no caso kaingang, bem estar

social  significa  diminuir,  mesmo  que  em  uma  fração  muito  pequena,  as  terras  envolvidas  na

expansão  do  agronegócio  capitalista.  Os  interesses  de  Estado  estão  em conformidade  com os

interesses  dos  ruralistas,  e  agentes  do  agronegócio  em geral.  Por  isso  o  atraso  e  negação  na

demarcação das terras indígenas. Outro ponto perspectivo diz respeito a Lima (2011) apresentar nas

relações de Estado com os povos indígenas à referida noção de redes sociais estatizadas. Podemos,

a partir desta, pela etnografia no mundo dos “brancos” por sobre o território kaingang, a partir de

elementos como a fronteira da soja, pensarmos também na idéia de redes sociais corporativizadas.

Quanto  a  estas  redes  de  agências  e  significados  de  um  mundo  corporativizado,  dois

exemplares de uma Revista chamada “UPDATE”, datados do ano de 2007, da Câmara Americana

de Comércio de São Paulo63 foram percebidos nos estudos enquanto perspectiva a partir de seus

elementos  discursivos  observável  pelas  constituições  discursivas  advindas  dos  horizontes

imaginativos formados pelas diretrizes civilizatórias e visões de mundo da ideologia civilizada.

Estes exemplares da revista apresentam informações e exemplos de agências corporativas

hegemônicas que relacionam-se hoje as políticas sociais e as problemáticas ambientais neste estudo

e são elementos de políticas externas e internas de agentes corporativos e agentes políticos civis

estatais que afetam, através da colonialidade de seu poder, as demarcações de terras indígenas. Estas

últimas somente serão efetivadas mediante confronto dos indígenas frente ao agronegócio global. 

63 O termo “americana” no nome da organização refere-se aos Estados Unidos e a noção deste enquanto “América”,
uma vez  que  o  imperialismo norte-americano  propicia  uma forma  de  dominação  em uma relação  englobante
(DUMONT, 1970). Refere-se aqui ao sóciocentrismo norte-americano, uma vez que trata-se de “americana” de
Estados Unidos, não de América como a totalidade do continente. Enfim trata-se de uma organização comercial
com fins estritos relativo ao mercado de exportações para os Estados Unidos de produtos do Brasil.
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Um dos elementos trazidos a partir da revista trata-se de uma entrevista com o Presidente da

Empresa  capitalista  privada  Cargill,  uma  empresa  multinacional,  de  origem  norte-americana

voltada  para  a  produção  de  grãos,  sementes,  insumos  e  tecnologias  para  o  agronegócio,  uma

empresa voltada para em suma a produção de gêneros alimentícios originalmente e hoje também

voltada para a produção de biocombustíveis. 

Outra reportagem trazida a partir da revista menciona o ex-presidente dos Estados Unidos

George Bush e suas estratégias em relação ao mercado de “biocombustíveis”, em especial nesta

reportagem o etanol, derivado da cana-de-açucar no Brasil e do milho nos Estados Unidos. 

A outra reportagem apresentada aqui traz uma matéria sobre a Amazônia e as formas através

do mercado de se fazer o que podemos denominar de uma forma trazida na reportagem enquanto

“consciente” de se utilizar a floresta enquanto oferta de bens de mercado no livre comércio global.

Em  um  dos  exemplares,  duas  matérias  são  relativas  a  temas  trazidos  nesta  tese  como

problemáticas do mundo “branco” que chocam-se diretamente por sobre os interesses dos povos

indígenas: a questão da Amazônia - ou da “natureza” em geral e os espaços para a vida desta - como

última fronteira a ser vencida enquanto constituição do espaço compreendido por esta transformado

em um “mercado livre” conectado ao “mercado global”.  Esta matéria faz perceber por trás dos

discursos  a  problemática  da  questão  dos  recursos  ditos  “naturais”  enquanto  sua  importância

puramente para uma economia de mercado.

As outras duas reportagens referem-se ambas a elementos que podemos perceber pela ótica

já referida a partir de Petras (1995) do mercado global através do neoliberalismo como continuidade

dos  regimes  coloniais  e  de  colonialidade  do  sistema mundo.  Conecta-se  estas  a  percepção  de

Almeida das “agroestratégias” (2010). A própria chamada da entrevista do presidente da  Cargill

refere-se a “desafios” em “duas das áreas mais em evidência na atualidade: alimentos e bioenergia”

(Revista UPDATE, Abril 2007).

5.4 O “Senhor dos grãos”

O  presidente  da  Cargill está  em  uma  foto,  de  terno  e  gravata,  na  capa  de  uma  das

mencionadas revistas. Junto a sua foto que ocupa toda a capa, a chamada para a entrevista vem de

suas  palavras:  “Já  aprovamos  US$  1  bilhão  em  investimentos  dirigidos  aos  combustíveis

renováveis”. A relação da Cargill e os combustíveis renováveis encontra-se no fato que, ao menos

parte  das  culturas  vegetais  que  antes,  tradicionalmente,  forneciam  apenas  alimento  para  os
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humanos, passaram, de uns anos para cá, a serem utilizadas também como matéria-prima para a

produção de combustíveis a base de àlcool, etanol. Esse fato não é por si só tão recente, uma vez

que, ao menos no Brasil, é sabido que as pesquisas neste ramo inicaram-se nos anos setenta do

século passado, ainda no período da ditadura militar.

A produção  de  grãos  e  outros  derivados  vegetais  para  a  produção  de  combustível  gera

polêmica, uma vez que esta produção pode causar um problema de abastecimento em relação a

diminuição da oferta de alimentos. A problemática da produção de combustível a partir de vegetais

cultivados insere-se na propagação de uma apontada por Almeida “crise do setor de alimentos”

(2010,  p.102).  Esta  crise  é  vista  pelo  pesquisador  enquanto  parte  dos  elementos  discursivos

difundidos  nos  pensamentos  políticos  e  nas  mídias  de  massa  relacionados  ao  agronegócio,  as

estratégias dos agentes envolvidos na formação, crescimento, expansão, o dito “desenvolvimento”

deste e a questão mundial da alimentação humana, que encontra-se hoje nas mãos das corporações

privadas capitalistas multinacioanis64.

O  presidente  mundial  da  Cargill,  Gregory  Page,  no  ano  de  2007,  nesta  entrevista,  é

apresentado, a partir do título da matéria enquanto “Senhor dos grãos”. Podemos perceber, a partir

da  antropologia,  que  a  atribuição  de  poderes  ou  mesmo  origens,  ou  ainda  características  e

qualidades divinas ou superiores, ou mesmo transcendentes, aos déspotas, tratando-se de pontos de

vistas próprios ou advindo dos dominados, ainda é uma convencionalidade contemporânea tanto

quanto  dos  referidos  tempo-espaço  passados  em  relação  aos  sistemas  sociais  hierárquicos

piramidais.

Partindo dos pontos de vistas indígenas e de outros grupos sociais tradicionais, bem como

para  grande  parte  dos  ambientalistas  e  não-indígenas  relacionados  aos  sistemas  de  vida

“alternativos”,  a  “Terra”  é  a  mãe dos  grãos,  mãe das  sementes  e  da  vida,  não  a  modernidade

civilizatória tecnocrática industrial, não um homem “branco”, caucasiano, de meia idade, sorridente,

de óculos e gravata,  estampado na página de uma revista.  Ninguém é digno de “senhorear” os

elementos da vida, uma vez que estes estão dispostos no espaço de forma que podemos fazer uso

deles diretamente. Para muitas formas de vida consideradas hoje ancestrais, e no passado, e talvez

ainda hoje, consideradas por muitos “primitivas”, formas priorizadas ainda hoje por muitos desses

grupos, há limites entre a interação das pessoas, seus grupos e os elementos do cosmos. Não como

barreira, tabus ou fronteiras delimitadas, mas este limite é mais dado, nestes grupos, pelo simples

fato de, em relação ao uso dos elementos dispostos no espaço, a uma fórmula que parece que pode

64 Formadas por seus agentes acionistas, capitalistas em geral do ramo e, claro, os políticos civis eleitos para apoiar e
participar dos interesses e rumos destas.
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aqui ser expressa por “necessitamos apenas disto”.

Foi assim quando ofereceram o machado de metal para os indígenas na América e isto não

significou o aumento do corte de árvores, uma vez que os machados de pedra eram de mais difíceis

utilização “rentável”,  em relação ao rendimento esperado por “brancos”.  Não se passa,  a partir

destas lógicas, a cortar mais madeira no mesmo tempo de antes, mas se passa a cortar a mesma

madeira em menos tempo ainda que antes. A questão não é de razão matemática apenas para os

indígenas - como parece que é para os fog -, mas também de quantidades em relação aos fins. Pela

razão de mercado, se produzem excedentes para se ter em oferta e,  assim, cria-se necessidades

artificiais  para  produtos  que  já  foram  produzidos  a  priori em  relação  a  grande  maioria  das

necessidades efetivas.

Na relação diferencial entre modos de vida dos kaingang e dos fog, entre as cosmopolíticas

para os primeiros, e as ideologias para os últimos, e as pessoas, a partir destas, e dos elementos, das

“coisas” no cosmos, percebe-se uma relação entre razão e domínio. Os domínios dos cosmos, nas

cosmopolíticas  ameríndias,  é  o  espaço de convivência das  gentes  com os  outros  seres  também

habitantes de um cosmos gerado pelas divindades, um cosmos em domínios sagrados. Aqui, pessoas

e  seres  pertencem à  natureza,  um domínio  maior  a  qual  os  grupos  humanos,  junto  aos  outros

elementos,  fazem parte.  A noção de pertencimento é o eixo das relações entre  cosmos, seres e

elementos. 

Nas ideologias “brancas” euroreferentes e ocidentais modernas, o “domínio” da natureza

deve ser obtido pelo “homem”65. O “homem”, esclarecido, iluminado pela era das luzes, político

atuante, sábio, inteligente, “racional”, necessita ter o “domínio” dos domínios do cosmos na qual ele

vive. Podemos ver isto enquanto uma questão de profanação de estruturas mitológicas, uma vez que

os próprios esclarecidos “brancos” atribuem suas origens num passado remoto aos humanos ditos

“primitivos”,  que  a  seu  ver,  são  imaginados  tal  qual  os  “selvagens”  encontrados  na  América

“descoberta”? A profanação deu-se a partir da laicização do pensamento, do monismo religioso

como um elemento que se transmutou na noção de “domínio” da natureza da “moderna” ciência. Só

há uma forma de interação com a natureza para os “homens brancos”, através de seu “domínio”. A

noção de “dominação” é o eixo das relações entre cosmos, seres e elementos.

65  Aqui, em relação às ideologias brancas colonizadoras e colonializantes pretensamente hegemônicas, não se pensa
em pessoas,  mas no “homem espécie”,  fruto da dominação em relação englobante do feminino nos esquemas
mundo ocidentais masculinos (DUMONT, 1970). Pelas noções trazidas aqui transcenderem espaços em relação a
ordem concreta  e  ou  imaterial,  simbólica  dos  elementos,  percebe-se  também o  machismo  e  a  masculinidade
hegemônica,  na  dominação masculina (BOURDIEU, 2005) a partir  da questão da colonização dos ideários  de
mundo,  a  partir  de  esquemas  culturais  impositores  de  dominações  entre  elementos  alter-opositores,  como  os
dispositivos simbólicos de gênero.      
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O monismo está presente nas imposições de mundo competitivo do “mercado global”. Só há

um “senhor dos  grãos”.  A  Cargill,  na época da entrevista,  era  vista  como “[...]  segunda maior

empresa  privada  do  mundo  [...]”  (UPDATE,  2007,  nº  437,  p.16).  Na  pirâmide  formada  pelo

monismo  do  “domínio”  dos  alimentos  por  uma  única  corporação  entre  todos  outros  grupos

humanos,  um “Homem”  -  expressão  máxima  da  cultura  dominante  a  partir  do  que  ele  pensa

enquanto “humanidade”, partindo das idéias de si mesmo - pode se considerar uma espécie de deus,

deus  dos  grãos,  deus  do  dinheiro.  No  mercado  global,  tudo  tem  seu  preço,  este  é  um  forte

monismo de mundo.

O “senhor dos grãos” em sua entrevista “[...]  discorre sobre produção de alimentos e de

etanol, transgênicos, meio ambiente [...]” no momento visto como de “[...] forte crescimento nos

lucros da empresa [...]” (UPDATE, 2007, nº 437, p.16). A matéria da revista ainda informa que

“entrevistas e comentários públicos dos principais executivos da Cargill costumam ser uma raridade

[...]” (UPDATE, 2007, nº 437, p.17).

As  visões  de  mundo  dos  “homens  de  gravata”  do  agronegócio,  pelo  percebido,  pode

endossar a apresentação de um destes enquanto “Senhor dos Grãos”, como o conto do “senhor das

armas”, como os senhores do “Clube do Canhão” de Verne (1963). É interessante perceber o sentido

de “posse” nestas construções discursivas. Os grãos são do presidente da Cargill, ou, os grãos são

como vassalos deste.

Nas cosmopolíticas indígenas, os próprios grãos, sementes, são seres, são sagrados, possuem

vida, são “da natureza”. Nas ideologias ocidentais modernas, a ciência ocidental, a tecnologia, o

comércio e o Estado, e por sua vez, a tecnologia industrial, o “livre mercado”, as redes de poder e o

espaço antropizado, complexos urbanos, as cidades, e complexos industriais e turísticos e as vias de

locomoção e escoamento de fluxos de pessoas e produtos de mercado substituem a “natureza”.

matriz energética e imagética primária de elementos materiais e de significados no espaço, seja este

superfície geográfica ou tratando-se de fronteiras imaginativas.

Na entrevista do presidente da Cargill a empresa é apresentada enquanto alvo de críticas da

parte de alguns grupos sociais:

“[...] algo com o tamanho e o poder de uma Cargill acaba, inevitavelmente,
na mira de toda a sorte de questionamentos - de concorrentes a políticos e
ambientalistas.
[...]  um grupo  de  sem-terra  invadiu  uma  usina  de  etanol  da  Cargill  em
Ribeirão  Preto  (SP),  por  imaginar  que  o  presidente  americano  pretendia
visitá-la. Ou com a polêmica ambiental envolvendo o terminal de grãos da
empresa em Santarém (PA), que se arrasta desde 2002 e volta às manchetes
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[...]” (UPDATE, 2007, nº 437, p.17).

Percebe-se  que  hoje  as  sementes  disponíveis  para  a  produção  de  grãos  no  mundo  dos

brancos estão efetivamente passando a fazer parte dos esquemas de um mercado global voltado para

a produção de bens para a oferta considerada livre. Por outro lado, os grupos humanos, por todo o

planeta, estão perdendo o que no Brasil se denomina de “sementes crioulas”, ou sejam, as sementes

que a cada replantio se mantinham advindas das sementes que se conservavam do plantio anterior.

Outro fator percebido é a questão da noção de mercado oferecer a noção de “concorrência”.

As  sementes  são  vistas  assim  como  bens  de  mercado,  produtos  propriedades  de  empresas  de

mercado que concorrem entre  si  na constituição da oferta.  Os alimentos  passam de patrimônio

cultural das comunidades tradicionais distribuídas em seus territórios tradicionais espalhados pelo

planeta a “bens” monetarizáveis de um mercado oferecidos a consumidores.

Estes trechos trazem a problemática da distribuição de terra entre os grupos humanos, os

interesses políticos e ambientais e os conflitos surgentes a partir desta problemática. Em um país em

que agentes corporativos hegemônicos administram milhares de hectares em produção de grãos

alimentícios  como  o  Brasil,  principalmente  voltados  para  a  exportação,  temos  políticas  de

expropriação  das  comunidades  humanas  da  terra  enquanto  espaço  de  vida,  onde  também  se

consolidam  as  comunidades  não  urbanas.  A  agricultura  mecanizada,  a  produção  voltada  ao

comércio  e  a  privatização  mesmo  das  sementes  agriculturáveis  enquanto  modos  de  produção,

elementos pertencentes aos modos de vida locais, a privatização dos espaços físicos pelo mundo, e a

destruição ambiental provocada pela monocultura e pela industrialização acompanhada pelo exôdo

dos espaços dos grupos e aglomeração destes nas zonas urbanas fazem parte dos questionamentos

mencionados no trecho. Questionamentos por que passam, de um modo geral, estes modos de vida

ditos modernos baseados na modernização, tecnocratização, no liberalismo e na industrialização do

mundo.

Baseados nestes preceitos, as lógicas de mundo de agentes corporativos fazem estes serem

determinados a agirem por objetivos materiais  e técnicos,  por interesses de mercado, interesses

ditos liberais, interesses surgidos nas noções de concorrência, gasto, lucro, valor, custo, pobreza e

riqueza  sendo  razões  matemáticas  de  um  mundo  de  homens  calculistas,  investidores  e

empreendedores  racionais  de  um  mercado  global  onde  tudo  tem  seu  preço.  Quanto  a

posicionamentos destes agentes, podemos pensar a partir de trecho que menciona que o “senhor dos

grãos”  “[...]  durante  conferência  organizada  pelo  U.S.  Department  of  Agriculture  (USDA) em
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Washington [...] questionou: que preço estamos preparados para fazer os pobres do mundo pagar por

comida?” (UPDATE, 2007, nº 437, p.17).

O “senhor dos grãos” pode decidir, junto a outros agentes do poder, quanto os “pobres do

mundo” - empobrecidos pelo mundo criado por agentes como ele - podem pagar por comida. Esta é

uma das  formas  de  domínio  da  “natureza”  oferecido  pelo  mundo  do  homem branco  ocidental

moderno dominante. As pessoas, logo quase todas, parece, não saberão mais produzir alimentos

fora da lógica de mercado e do agronegócio. O mercado é a natureza do mundo ocidental moderno.

Sobre o cruzamento nos negócios e na produção de alimentos e energia, o presidente da

Cargill afirma que há um grande número de “[...] países que já adotaram incentivos ou políticas

nesse sentido” (UPDATE, 2007, nº 437, p.17). Esses elementos evidenciam o caráter das relações

entre os agentes políticos e os agentes corporativos, uma vez que o mercado é o principal a ditar as

ações políticas dos chefes de Estado, e, conforme Petras, no sistema neoliberal estes encontram-se

ligados aos agentes corporativos hegemônicos capitalistas (1995). Uma questão da reportagem leva

o presidente da Cargill a discorrer quanto ao interesse em biocombustíveis e a questão da garantia

da produção de alimentos e, ainda assim, de combustíveis, um dos elementos discursivos a circular

nas mídias hoje apresentado nos estudos de Almeida das agroestratégias (2010):

“Com  o  interesse  crescente  sobre  biocombustíveis,  já  se  questiona  a
viabilidade de garantir a produção de alimentos e também de combustível.
Esse dilema é real?

Temos de ter o cuidado de não tentar fazer demais antes da hora.
Certamente não podemos atender toda a nossa necessidade energética neste
momento. Com as tecnologias disponíveis hoje talvez isso não seja possível
por  muito  tempo.  Por  outro  lado,  fazendo  bom  uso  da  genética  e
melhorando continuamente as práticas agrícolas, as safras vem crescendo no
Brasil e nos Estados Unidos. Com a tendência de aumento das safras e a
demanda  crescente  por  alimentos,  temos  a  oportunidade  de  produzir
volumes cada vez maiores de combustíveis renováveis.” (UPDATE, 2007, nº
437, p.18).

Aumentar  as  demandas  crescentes  de  alimento  aumenta  a  produção  de  combustíveis

renováveis. Esta idéia não parece que faz muito sentido, mas parece, pelo menos, que tem relação

com destinar  parte  das  safras  de  alimentos  para  a  produção  de  combustíveis.  O presidente  da

Cargill menciona ainda os “melhoramentos” nas práticas agrícolas e o uso da genética para fazerem

as  safras  crescerem.  Estas  estratégias  geram muitos  questionamentos  que  veiculam nas  mídias,

principalmente da parte de ambientalistas quanto a qualidade dos alimentos produzidos a partir

destas  tecnologias,  a  questão  da produção de  combustível  e  não  alimentos  a  partir  de  grandes
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extensões de plantio de monoculturas e a questão dos impactos ambientais relativos a estes tipos de

práticas.

Empresas  como a  Cargill almejam tornar  todos os  espaços possíveis  da terra  em zonas

agriculturáveis  a  partir  da  administração  da  venda de  sementes  produzidas  industrialmente  e  a

disseminação de práticas tecnológicas corporativas para os produtores, como a monocultura e a

transgenia.  É o que podemos perceber  a  partir  das  próprias  questões trazidas  pelo texto citado

produzido a partir da entrevista do presidente da empresa.

Sobre  os  “organismos  geneticamente  alterados”,  conhecidos  como  “transgênicos”  e  o

aumento da produção de biocombustíveis o “senhor dos grãos” ainda aponta o “[...] fato de termos

hoje, as melhores sementes que já existiram em toda a história da humanidade” (UPDATE, 2007, nº

437, p.18). A revista é voltada para a questão do comércio,  e idéias são coisas que também se

vendem no mundo do capitalismo. Será possível afirmar que as sementes atuais são melhores que as

que  existiam  no  passado?  Será  que  é  possível  afirmar  isso  principalmente  para  as  sementes

resultantes de processos de tecnologia de manipulação genética, ou também, será que é preciso, na

condição de “senhor dos grãos”, afirmar isso?

O presidente  da  Cargill lembra  no  seu  depoimento  que  em questão  a  uma “decolagem

definitiva dos biocombustíveis” nos Estados Unidos, estes são “[...] o principal importador de etanol

brasileiro” (UPDATE, 2007, nº 437, p.18). Então os Estados Unidos é abastecido com o etanol que

é produzido em terras brasileiras, com a plantação de cana-de-açucar. Percebe-se essas relações

comerciais enquanto relações coloniais uma vez que agentes estrangeiros ainda se beneficiam de

um território onde não há terra para os indígenas, mas há terra para o agronegócio exportador, onde

também a  mão-de-obra  e  a  terra  é  mais  barata  para  investidores  estrangeiros  como a empresa

Cargill.

5.5 “Mr. ETHANOL”

No  mês  de  fevereiro  de  mesmo  ano  (2007),  numa  edição  anterior  da  mesma  Revista

UPDATE a referida com o “Senhor dos grãos”, era a vez de outro presidente, agora dos Estados

Unidos, a ser mencionado em relação às questões da produção dos denominados “biocombustíveis”.

Para Almeida, nos últimos anos, “as chamadas agroestratégias estão na ordem do dia [...] de

conglomerados financeiros” (2010, p.102). A matéria de capa desta mencionada edição da revista

traz uma foto de George Bush, presidente dos Estados Unidos à época, junto a um microfone. A
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chamada de capa para a matéria é “Mr. ETHANOL? Álcool combustível vira peça estratégica para

os Estado Unidos” (UPDATE, 2007, nº 435). Uma chamada em amarelo no topo da capa anuncia

ainda um tópico especial: “como exportar para os EUA”. Estes elementos inserem-se na perspectiva

de Petras (1995) apontada aqui quanto às agências de líderes políticos neoliberais em relação ao

“livre comércio”.

O comércio internacional propiciado hoje pelo neoliberalismo e no passado pela relação

entre colônias e metrópoles, não é tão livre assim, seus pressupostos e o exercício destes por todo o

mundo exigem o que se denomina de “medidas protecionistas”. Se seu país produz algo, e um país

passa a produzir isso também, e vai competir com os produtos de seu país, tanto faz em qualidade

ou preço, se você quiser incentivar a produção em seu país, você deve proteger sua produção, então,

você tarifa mais caro a produção do país estrangeiro, e, assim, ao passar as fronteiras, o produto dos

outros está mais caro no seu país que o produto de seu país:

“Graças ao poderoso lobby do milho e do etanol, Bush aprovou em
2002 um enorme aumento dos subsídios agrícolas, que saltaram para US$
190 bilhões - quase tudo para os produtores de milho -,o que agora entrava
as  negociações  de  liberalização  do  comércio  internacional.  E,  graças  ao
senhor Grassley, o Congresso impôs uma tarifa extorsiva de US$ 0,54 por
cada galão de etanol importado, para tentar reduzir a penetração do álcool
brasileiro no mercado americano,  no qual,  se  não fosse  por  ela,  poderia
competir em grande vantagem com o etanol produzido a partir do milho.”
(UPDATE, 2007, nº 435, p.14-15).

E assim se reproduzem sistemas e estruturas coloniais entre grupos sociais e entre “nações

modernas” independentes uma das outras. Uma independência alegórica. Se os países que um dia

foram colônia, começarem a ter mais qualidade em produtos, melhores preços, não significa que

estes serão libertados, ou se libertarão, assim, da opressão pelo “trabalho”. Você pode trabalhar

mais, mas seu trabalho sempre valerá menos que o trabalho dos outros, ou sempre será considerado

em relação  ao  trabalho  dos  outros,  porque  no  liberalismo,  como está  dado  até  então,  por  sua

colonialidade do poder, sempre vai haver agentes políticos hegemônicos como Bush e empresários

como o “Senhor dos grãos”. 

Somos colônia exportação de grãos e álcool aos Estados Unidos, mas na medida em que eles

são dependentes de energia ainda de fontes externas, nós somos dependentes da venda desta devido

à manutenção dos lucros das elites políticas e corporativas dominantes do país, associadas com os

corporativistas e políticos estrangeiros do Norte do mundo. Ainda por cima, normalmente falácias

garantem a continuidade dos processos, sejam tecnológicos,  sejam políticos,  sejam econômicos,
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falácias forjadas pelos mitos gerados pela mídia de massa a partir das estratégias discursivas de

cientistas compromissados com os interesses liberais, técnicos e ou mesmo políticos e empresários

que nada entendem disso. Como “o futuro é incerto”, vivemos sempre uma era de esperança em um

futuro em que as coisas vão melhorar, vão deixar de ser o que são, um futuro que nunca chega:

“[...]  segundo especialistas que há muito tempo estudam o assunto,  nada
garante  que  o  programa  de  Bush  venha  a  dar  certo.  Um  dos  maiores
inimigos do álcool combustível nos Estados Unidos, o professor Tadeusz
Patzek, da Universidade da Califórnia em Berkeley, por exemplo, é radical:
“não temos terras, florestas, água e ar limpo para alimentar essa loucura de
produzir 35 bilhões de galões de etanol por ano. E nem vou mencionar a
viabilidade econômica, porque entramos no País das Maravilhas de Alice.
Para ele, o lobby do etanol, que vive de subsídios federais, está enganando o
consumidor. Segundo seus cálculos, a emissão de gases contendo carbono
na produção do etanol  zera a redução desses gases na queima do álcool
combustível.” (UPDATE, 2007, nº 435, p.15).

Como vemos, as informações são desencontradas mesmo na própria mídia de massa, mas

Bush tem o poder de fazer, enquanto o professor citado pode apenas comentar sobre o que ocorre, e

a coisa vai assim sendo feita. Toda esta discussão traz elementos quanto a uma possível oposição

que pode ser vista como complementação pelos investidores, a produção de combustíveis pelo que

antes era apenas considerado alimento:

“Um dos efeitos perversos da moda do álcool é o aumento do preço
do milho, que dobrou em 2006. Por causa desse aumento, toda a produção
americana de derivados de animais está ameaçada. O milho é o principal
ingrediente das rações animais. Com a subida dos preços, está se tornando
inviável  para  muitos  produtores  manter  a  produção de leite  e  carne.  De
repente, surgiu uma divisão entre o lobby dos produtores de milho e etanol e
o dos criadores que dependem do milho como ração. O sucesso do etanol,
que promete fortunas para os plantadores de milho, pode ser desastroso para
quem cria animais que se alimentam de milho.” (UPDATE, 2007, nº 435,
p.16).

[...]
“Não são apenas Bill Gates e George Soros que apostam no futuro

do álcool  combustível.  Sir Richard Branson,  presidente  do grupo Virgin,
planeja investir  US$ 400 milhões  na construção de usinas  de etanol  nos
Estados Unidos. O investimento de Gates, de US$ 84 milhões, é na empresa
californiana Pacific Ethanol. Uma das empresas de Soros, a Adeco, investiu
US$ 900 milhões na construção de três usinas de álcool em Mato Grosso do
Sul.  Os  criadores  do  Google,  Larry  Page  e  Sergei  Brin,  também  estão
interessados  na  produção  de  álcool  no  Brasil.  E  o  fundador  da  Sun
Microsystems, Vinod Khosla, convertido ao álcool pelo exemplo brasileiro e
que se tornou profeta do etanol nos Estados Unidos, tem acesso direto ao
presidente Bush.
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Os  ambientalistas,  por  sua  vez,  temem  que  o  boom dos
biocombustíveis  traga  mais  problemas.  Lesther  Brown,  diretor  do  Earth
Policy Institute, vaticina que “a competição entre pessoas e veículos pela
oferta limitada de milho, açúcar e outras fontes agrícolas de energia elevará
os preços dos alimentos a níveis nunca antes vistos”. Brown lembra que os
Estados Unidos sáo o exportador número um de milho do mundo, e que o
aumento  do preço  desse  produto,  induzido  pelo boom do etanol,  poderá
provocar fomes e revoltas em países pobres que dependem da importação de
alimentos dos Estados Unidos.

Apesar  das  objeções,  o  álcool  combustível  nos  Estados  Unidos
parece ter chegado para ficar [...]” (UPDATE, 2007, nº 435, p.16).

Para  uma terra  que  já  recebeu moinhos,  usinas  açucareiras,  importados  no século  XVI,

engenhos de cana de açúcar, não  é  nenhuma novidade para brasileiros  os  informes  da Revista

UPDATE. A novidade é que agora estes serão instalados numa das últimas fornteiras do país em

questão de ocupação territorial branca e por seus empreendimentos, o Mato Grosso do Sul. Nada de

novo no fronte, só o mesmo, destruição do ecossistema e usurpação de territórios indígenas e de

outros grupos sociais tradicionais. A propósito, o Mato Grosso do Sul hoje é uma das mais tensas

zonas de conflitos entre brancos e indígenas pela luta pelo território indígena. Nenhuma novidade

em um mundo de um neoliberalismo que, segundo Petras,  não é muito diferente do sistema da

colônia espanhola em seus últimos anos de colonialismo direto (PETRAS, 1995).   

Não é preciso se preocupar com alimentos, uma vez que para alimentar aqueles que podem

ter uma vida melhor, muito poucos, é obviamente necessário uma quantia bem modesta destes perto

do que se precisa para se alimentar todas as pessoas do mundo. Então o alimento pode ser mais

caro, as pessoas que podem andar de automóvel pagarão sempre um pouco mais por comida, e

precisarão  sempre  de  uma  quantia  pequena  desta  em relação  a  comida  que  se  necessita  para

alimentar todo o mundo. O preço das coisas reflete em todos os lugares do mundo. Se o preço da

comida subir nos países ditos mais pobres por conta do aumento dos preços, basta usar o monopólio

do Estado de direito e armas contra as pessoas (FONTANA, 2000), e tudo está resolvido. A colônia

foi desvelada. Mas o esquema ainda funciona.

5.6 “A Amazônia que dá certo”   

A última das  três  matérias  da  Revista  UPDATE trazidas  aqui  é  tratada  como a matéria

“especial”  da edição em que é  apresentada,  já  na capa da revista  (UPDATE,  2007,  nº 437).  A

chamada para a matéria na capa da revista traz a frase “A Amazônia que dá certo”. Segundo a
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Revista,  a  Amazônia  vai  dar  “certo”  porque  “Empresários,  consumidores,  ONGs  e  legislação

inovadora definem destino da floresta amazônica” (UPDATE, 2007, nº 437, p.3).

A Amazônia ainda é em grande parte uma enorme floresta onde vivem grupos indígenas,

grupos  quilombolas,  grupos  ribeirinhos  e  muitas  outras  comunidades  de  habitantes  em grupos

comunitários tradicionais. A Amazônia é um composto, em relações sócio-ambienciais, de “terras

tradicionalmente  ocupadas”  (ALMEIDA,  2008).  A  Amazônia,  antes  de  ser  englobada

arbitrariamente por um “mercado livre” global, possui por si própria regimes de ocupação próprios

de seus habitantes nativos. Estas informações não são nenhuma vez trazidas nesta matéria da revista

de comerciantes, que trata apenas da Amazônia como uma grande fornecedora de “madeiras de lei”,

tratando apenas da questão da “certificação”, ou seja, da legalização da exploração destas madeiras.

Capitalismo, destruir para produzir.   

Mas  os  habitantes  tradicionais  da  Amazônia  não  são  vistos  por  agentes  externos  que

enxergam apenas a grande área de floresta como algo disponível para a vontade dos humanos em

geral, para além dos direitos daqueles que ali vivem tradicionalmente. A Amazônia só existe porque

esses primeiros e originários habitantes, em relação aos também e ainda interessados na floresta

agentes externos desde a “descoberta”, provavelmente mantém há milênios esta de pé. As riquezas

só são conhecidas pelas  pessoas de fora da floresta  porque foram preservadas  pelos grupos de

dentro,  sempre estiveram ali,  pessoas  e consideradas  “riquezas”,  a  biodiversidade da magnífica

floresta  cobiçada  por  todos.  Em época  de  expansão  dos  negócios  liberais,  em época  da  ainda

manutenção da balança comercial entre dominantes e dominados, no futuro apenas “empresários e

consumidores”, como visto, não os habitantes da floresta, é que definirão o destino da floresta. Seu

destino sabemos pelos estudos, será o de ser vista, cada vez mais, enquanto um grande bem de

mercado a ser “liberado”.

Não é difícil se “liberar” a Amazônia, uma vez que a mídia de massa encarrega-se de apagar

evidências e criar novas, mitos sobre fenômenos, sejam físicos ou sociais de ordem imagética. Pois,

ao contrário do que sabemos, segundo informa a matéria da revista, a “salvação pelo poder dos

consumidores”, vem de fora porque a floresta é “um mundo sem homens” (UPDATE, 2007, nº 437,

p.28).  Se  “homem”  aqui  for  visto  enquanto  heteronórmico,  “branco”,  caucasiano,  de  terno  e

gravata, poderoso em seu machismo alfa, podemos quase dizer que sim, mas sabemos que não é

disso que trata a matéria:

“Estamos no Pará, numa estrada de chão. Nos dois lados a floresta
nativa nos patrulha,  fechada,  quilômetro após quilômetro,  paredes verdes
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separadas por rasgos de céu e terra. E começamos a subir a encosta de uma
serra invisível. De repente saímos da estrada. Paramos o jipe e avançamos a
pé por um pequeno mirante que sobressai das árvores. E para uma vista que
sacode o fundo da alma.

À frente, 35 quilômetros de floresta densa. À esquerda e a direita,
mais ainda. É o planeta terra pintado de verde, banhado pelos aromas de mil
primaveras e com os sons de um mundo sem homens.” (UPDATE, 2007, nº
437, p.28).

Não é difícil de imaginar que ali, naquela imensidão verde, não vivem pessoas, se você for

um urbano. Então o futuro de uma zona “inabitada por humanos”, na perspectiva daqueles que não

vivem  ali,  será  decidido  por  aqueles  que  apenas  interessam-se  pelos  bens  materializáveis  em

produtos de mercado que a floresta  fornece,  em silêncio,  como a madeira,  elemento central  da

matéria da revista.

O  Brasil  sempre  foi  também um pouco  dos  holandeses,  e,  após  o  fim do  dito  período

colonial, com o perfeito velamento deste a partir do mito dos Estados Nações “independentes” e do

“livre comércio” neoliberal (PETRAS, 1995), tudo torna-se mais fácil. A matéria da revista informa

que  uma  das  grandes  compradoras  de  madeira  “certificada”  da  Amazônia  é  uma  madeireira

holandesa  (UPDATE,  2007,  nº  437,  p.30-31),  que  distribui  para  muitos  países  da  Europa.

Holandeses madeireiros da América Latina tropical, os novos e velhos filisbusteros de sempre. 

Hoje a mobília humana em geral é toda feita de “madeira MDF”, uma espécie de papelão

duro e resistente feito com serragem de madeira de reflorestamento, em monoculturas de pinos e

eucalipto, árvores exóticas no Brasil, porque não existem mais praticamente madeiras nativas para

corte em quase nenhuma parte. Móveis de baixa qualidade, baixo preço, para consumo de massa.

Móveis de papelão mais espesso. Mas muita mobília e partes de imóveis na Europa ainda é feita em

grande parte de “madeira tropical”, madeira vinda da Amazônia (UPDATE, 2007, nº 437, p.30-31).

Mas não estamos mais falando de colonialismo, mas ao menos abaixo dos mitos ocidentais  de

transformação dos sistemas, sim. A balança comercial ainda é a mesma, até tradicionalmente alguns

dos senhores coloniais ainda são os mesmos.

O destino da floresta segundo o que podemos apreender da matéria da revista está nas mãos

dos  empresários  e  consumidores  porque  a  revista  está  trazendo  a  questão  da  “certificação

ambiental” como solução na busca por um uso sustentável desta. Segundo a reportagem, há formas

“sustentáveis”  de  se  explorar  os  recursos  da  floresta,  mas  em nenhum momento  a  reportagem

aponta que a floresta já é um recurso “sustentável” da parte de seus habitantes ancestrais. A questão

é continuar um fluxo de consideradas pelos iluministas liberais capitalistas riquezas para os países
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ricos, principalmente da Europa, como a chamada “madeira de lei”. Mesmo com este nome, que

constam lendas urbanas e rurais no Brasil foi atribuído popularmente devido à proibição do corte

destas pelo Estado - daí o termo “de lei”, uma vez que a lei protegia as árvores nativas imunes ao

corte - segundo a matéria da revista, estima-se que “[...] as madeiras certificadas representem menos

de 5% do comércio mundial de madeira de lei”. Se a lei não funciona, o capital-colonial funciona,

mas se a lei funciona, o capital-colonial também funciona. 

Um dos pontos de discussão é a necessidade iluminista de obter-se uma mobília de madeira

de  lei,  de  mogno amazônico  ou qualquer  outra  para  ali  assentar  seu copo de uísque.  O que  é

sustentabilidade? O iluminismo ainda presente no mundo é insustentável sem as redes colonialistas,

ou  que  sejam redes  neoliberais  contemporâneas.  O mercado foi  criado antes  de  sua  legislação

reguladora, então é difícil pará-lo ou mesmo mudá-lo, e podemos utilizar aqui uma pergunta feita na

própria  matéria  da  revista:  “Mas  e  do  ponto  de  vista  financeiro?  O mercado  compensa  a  boa

cidadania?” (UPDATE,  2007, nº 437, p.30). A pergunta refere-se à escolha dos empresários em

serem  “bons  cidadãos”  e  apenas  fazerem um uso  “sustentável”  e  “certificado”  como  tal  pelo

governo ou pelo mercado consumidor, evitando assim o uso de corte de madeiras ilegais.

Podemos apreender destes elementos que pouco importa os códigos de certificação e o que

pode acontecer no futuro. Certificado ou não, não se questiona nos meios capitalistas a extração de

madeiras nativas para a fabricação de futilidades iluministas eurocêntricas. A colônia já nos foi

desvelada há muito tempo pelos próprios colonialistas, uma vez que estes hoje determinam o que se

faz e o que não se faz e, se outros ousarem o fazer, o monopólio da força e das armas em detrimento

destes a partir do Estado resolve o problema (social).

Apontou-se  nestas  reflexões  a  percepção  das  agências  governamentais  e  estatais  e  sua

conexão com as agências corporativas mercantis hegemônicas. É impossível uma separação mesmo

a  nível  analítico  destas  duas  agências,  que  consolidam  as  redes  de  mercado  e  transações  e

concentração de “bens e riquezas”, e o monopólio do poder do uso da força e do poder coercitivo.

Políticos e empresários capitalistas financeiros andam juntos. Capitalismo, um ícone “moderno”, e

barbárie, um ícone “tradicional” andam juntos. A violência da colonialidade do poder, no Estado, ou

um certo capital-colonial no, através e de Estado, é a surgência que eclode desta conexão entre

mundo do dinheiro e mundo da política, um mundo criado numa relação de riqueza e poder.
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A  conclusão  que  não  se  quer.  O  Estado  enquanto  máquina  de  guerra  colonial:
inconstitucionalidade,  Estado  e  estado  de  violência  e  a  colonialidade  do  poder  no  Brasil
contemporâneo

De modo geral a pesquisa etnográfica e etnoantropológica levou a percepção de processos

de  estratégias  de  espacialidades  contemporâneas  em  territorialidades  kaingang  em  meio  à

transformação do espaço no tempo. A ambiência ancestral, pelo apreendido entre os interlocutores

da etnia kaingang e os dados informacionais históricos, era composta por matas, rios, campos, nas

serras e no planalto. Hoje a paisagem tradicional kaingang contemporânea compreende lavoura,

estrada, mata, rio, campo, cidades, complexos industriais, aldeias, terras indígenas, parques naturais

com matas e campos de “preservação” e de outras ordens. Hoje há muito, segundo os kaingang

interlocutores, “empreendimentos dos brancos” sobre as terras ocupadas ancestralmente pela etnia. 

Espacialidade  e  territorialidade  tornam-se entre  mundos:  espacialidades  em perspectivas;

conflitos pelo espaço/território. Não são mais “matas”, “capão”, antes de tudo, são terras privadas

de algum  fog,  granja,  fazendas, são “parques” ou “áreas de preservação”.  Encontramos com os

estudos de campo incidências dessas questões no Morro Santana, em Viamão, em Lajeado do Bugre

e em Carazinho. 

A presença kaingang nos espaços enquanto grupo cosmopolitico organizado, os conflitos de

territorialidade  e  de  percepção  entre  kaingang  e  não-indígenas  nos  mencionados  espaços,

perspassam os modos de vida indígena e a discussão legal e geral no sistema social, que decorre

sempre  do  confronto  entre  estes  modos  de  vida  e  os  modos  de  vida  não-indígenas  e  as

cosmopolíticas e ideologias em mundos distintos entre estes.

A partir  dos  estudos,  pode-se depreender, assim como afirma Garfield quanto a história

xavante até os dias de hoje,  que,  como seus parentes longínquos do Centro-oeste do Brasil,  os

kaingang interlocutores e seus grupos abaixo do Rio Uruguai, seguem, conforme seus ancestrais,

vivendo tradicionalmente uma “[...] história de resistência ao expansionismo português e brasileiro,

e de defesa da autonomia sociopolítica [...]” (GARFIELD, 2011, p.3).

Percebe-se que a continuidade da guerra e o ancoramento do capital-colonial atual se dá

ainda pela lógica “protecionista” do capital (ERTHAL, 2011, p. 188). Os kaingang ainda não foram

vencidos, havendo espaço, em idos do início do século XXI, como vimos na etnografia e demais

estudos, para “novidades” já velhas há três séculos, e ainda “novas” no século XX, oferecidas aos

indígenas enquanto “benesses de civilização”: “Programa RS Camponês”; “acordos políticos com
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os líderes fog”; a comida que “quase vem tudo contaminado” (Dona Maria Cipriano, 2011, Caapi) -

a nova comida industrial, um pouco, ou muito “contaminada” (Imagem 86) - por  aditivos químicos,

conservantes, agrotóxicos, realçadores de sabor e cor artificiais e todos tipo de “aditivos” que há

hoje  nos  alimentos  -  distribuída  hoje  para  todos,  não  só  para  indígenas,  até  para  a  mesa,

aleatoriamente, de quem as produz; os piores trabalhos na cadeia civilizatória da região civilizada

nascida pela barbárie sobre as terras indígenas. Nada de novo no fronte. Ironias da história enquanto

compendium para dados comparativos.

Ainda temos na percepção possíveis relações e estruturas sociais  coloniais, num sistema

capitalista,  de  Estado,  de  governos,  de  empreendedores  da  “ordem” e  do  “progresso”  de  uma

“Civilização” forjada a sangue “índio” e dito “pobre”66, e as custas dos recursos ambienciais de

todos, humanos e não-humanos. A própria FUNAI encontra-se hoje ainda no Ministério da Justiça.

As relações entre “índios e brancos” ainda são de guerra.

Podemos  depreender  que  as  constituições  de  elementos  históricos  advém de  horizontes

imaginativos relativos aos mundos dos brancos, dos “civilizados”, em concomitância as ideologias e

ideários de mundo destes. Assim, os períodos decretados pela “História” constituída pelo Ocidente

fazem  parte  daquilo  que  podemos  perceber  enquanto  estruturas  lógicas  parte  das  ideologias

civilizadas.

Por outro lado, em relação aos sentidos de “progresso” e “desenvolvimento”, a distância

entre as soluções finais dos problemas e o resultado ativo a que se prosseguiu na prática, do previsto

pelos  próprios  dispositivos  e  diretrizes  civilizatórias  a priori como qualitativamente “positivo”,

avanço,  “progressismo”  ou  “desenvolvimentismo”  do  sistema  social  moderno,  é  a  mostra  da

fabulação  sistêmica  das  estruturas  ideológicas  civilizatórias.  Conforme  as  idéias  expressas  por

Bnegão,  e  poeta  contemporâneo,  em  uma  de  suas  faixas  musicais  (2003),  “priorizem  as

prioridades”.  Este  artista  está  se  referindo  aos  agentes  de  Estado.  Este  cantor  brasileiro

contemporâneo refere-se em sua música aos políticos (brancos) que nunca priorizam as prioridades

sociais. Pelo percebido as prioridades são negócios corporativos com licitadores do livre mercado

que disputam fatias deste, do dinheiro da, das divisas da União, como se fossem somente recursos

de “capital de giro”. Assim, paisagens e paisagens são destruídas ancorando, pelo próprio “povo”

explorado e subjugado - que não é “um” povo, mas vários - soluções destruidoras para problemas

que antes não existiam. Ao capital ativo de cada Real (moeda corrente) gasto no Brasil em um

66 Empobrecidos material e imageticamente em constraste com a fútil riqueza dos iluministas liberais, as futilidades
criadas com a noção de “posse”.
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supermercado, com compras, por exemplo, é contabilizado no nível da pessoa e das relações desta

com o meio, quanto pelo prejuízo que a movimentação sistêmica desse dinheiro causou a humanos

e não-humanos por toda à parte do mundo? 

 Em relação aos agentes de destruição, aos predadores da natureza, então deixar de ir ao

supermercado  mais  perto  de  sua  casa  de  carro,  se  possível,  é  digno  de  “julgamentos

sócio-ambientalistas”? Parece sempre que nós temos que diexar de fazer algo em pequena escala,

mas que também deveria ser feito em grande escala. Diversos movimentos, mesmo não-indígenas,

contestam os dispositivos civilizatórios em detrimento de uma vida mais harmônica com os outros

meios sociais, humanos e não-humanos, para além das cidades mesmo, ou de como estas em sua

maioria se complexificam em urbanicidade. A colônia já nos foi desvelada.

Concluiu-se  com  os  estudos  em  relação  as  metodologias  e  técnicas  de  pesquisa,  suas

sutilezas e detalhes, que antes de tudo, antropologia é sensibilidade. Estranhamento é sensibilidade.

Na busca pelo saber, é necessário a busca pelo sensível que busque o saber. Quem sabe, como

aponta Lévi-Strauss (2011), a Engenharia não seria uma ciência tão domesticada. Contemplação,

complacência,  humildade,  aceitação. Deixemos a questão aqui para com a antropologia? Talvez

devemos  deixar   diretamente  com nossos  interlocutores.  Mas  aqui,  onde  a  questão  também é

antropologia, posso achar a partir desta “dinheiro” algo “civilizado”, ou “barbáro”? 

É tudo, parece muitas vezes, uma relação mais que de relativismo, mas de ultra-relativismo.

Antropologia é uma relação, em meio a especificades das distinções de um vasto e polifacetado

mundo “humano” - se é que existe “um” “mundo humano” mapeável por sobre outros “mundos”

advindos  de  outras  lógicas  e  formas  de  pensamento  que  não  a  ocidental  “moderna”,  como  a

cosmologia kaingang. Propõe-se pensar a partir de um ponto de vista macrorelativista. As heranças

material,  “posses”,  “bens”,  a “propriedade” enquanto objeto humano, são direitos questionáveis

mesmo entre os civilizados, em sua grande maioria decorrências do universo gerado e justificado

das guerras de conquista, butim e colonialidade póstuma de áreas conquistadas.

No  mundo  Constitucional  (CF-88)  e  “brasileiro”,  na  imposta  “sociedade  nacional”,  no

continuum do sistema social da “nação”, tivemos, efetivamente, algum início de mudanças mínimas

na  balança  comercial  imposta  inicialmente  entre  “civilizados  e  selvagens”,  os  dispositivos

constituicionais de direitos indígenas. Mas isso - até então - se mostrou mais um elemento ainda em

muitos aspectos retroativo, alimentado pelo sistema social, e teve um caráter extremamente ilusório

em muitos aspectos para os indígenas e os agentes a favor dos indigenismos enquanto alternativas. 

Por outro lado pode-se ver que existe outros “indigenismos” da parte mesmo dos índios e
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aliados e apoiadores, no sentido de “ainda indigenizar”, a parte do mundo civilizatório em contato e

confronto com os mundos indígenas. Uma vez que quanto mais se consolidavam, até então em

muitos aspectos, a chance de observação e legitimação da aplicação dos dispositivos constitucionais

de 1988 que defendem e endossam os direitos indígenas e de outras comunidades tradicionais, nos

últimos anos assiste-se um enorme retrocesso nas práticas a partir de agências públicas e privadas,

sejam elas dentro das redes de Estado, de governo e de capitalismos. Passados vinte e seis anos de

1988, segmentos anti-indígenas continuam a atacar os povos indígenas, inclusive a partir das citadas

agências de Estado, sendo contrários aos instituídos direitos indígenas e deveres da “nação” para

com estes, deveres de Estado para com estes. Daí o surgente e ainda necessário movimento indígena

em profusão na atualidade, e dentro destes o já reconhecido historicamente protagonismo político

kaigang,  “indigenismos”  entre  alguns  dos  aqui  etnografados,  historicizados  e  também

documentados “indigenismos”,  indígenas,  estatais,  religiosos e de outras formas organizacionais

não-governamentais não-indígenas e, muitas vezes, anti-indigenistas.

Ainda assistimos a acontecimentos de formas fluídas violentas como antes da promulgação

da última Constituição no país, com a mesma violência institucional e prática de períodos anteriores

relatados  e  percebidos  em discursos  de  interlocutores  e  em referências  documentais  de  outras

épocas.  Ainda  temos  práticas  e  agências  atuais  contra  os  indígenas  que  são  em determinados

aspectos comparáveis em mesmo número e grau a práticas de regimes anteriores de opressão em

forma de governança estatal, como no período da ditadura militar ou dos fascismos como da era

Vargas. Baines nos informa quanto ao protagonismo político indígena e a questão de seus direitos

constitucionais:

“O crescimento do movimento indígena a partir da década de 1970, a
crescente  pressão  política  por  parte  das  lideranças  indígenas  em  nível
nacional  e  internacional,  para  assegurar  seus  direitos,  e  uma  intensa
mobilização dos índios no processo constituinte junto com organizações de
apoio culminaram em várias modificações na Constituição de 1988. Estas
modificações  trouxeram potencial  para  mudar  as  relações  entre  os  povos
indígenas e o Estado.” (BAINES, 2012, p.34).

Em  um  quarto  de  século,  houve  tempo  suficiente  dos  indígenas  instrumentalizarem-se

minimamente  na  defesa  dos  seus  direitos  em relação  aos  dispositivos  constitucionais,  e  o  que

assiste-se  agora  é  um  contra-ataque  dos  agentes  brancos  a  efetivações  ocorridas  em  algumas

instâncias sociais e institucionais em relação a luta por direitos indígenas. 

Por outro lado, hoje também se percebe que a situação de litígios na grande maioria de
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demarcações de territórios kaingang em andamento se faz por conta das configurações advinda da

colonialidade no sistema de políticas públicas indígenas propiciadas pelo Estado, uma vez que os

padrões até bem pouco tempo eram as “reduções”, os “postos de atração”. Ainda é difícil para as

políticas indigenistas atuais equacionar as específicas configurações de cada povo e o fato destes

buscarem se reorganizar cosmopoliticamte ainda hoje a partir de seus referenciais ancestrais, como

observado a partir dos kaingang. 

Pela expansão do mundo ocidental  capitalista-colonial,  vemos que não basta colonizar e

civilizar, ou seja, não se dão satisfeitos os agentes civilizatórios de que os indígenas aceitem os

termos da república. É preciso mostrar a eles que não terão nem acesso a uma vida dentro destes

termos minimamente definida,  é preciso mostrá-los que não há outra forma de viver que não a

civilizada homogeneizante, para além da civilizada englobante, pensando num englobamento nas

noções  de  Dumont  (1970)  a  partir  da  Constituição  pluralista  (CF-88).  A única  forma  aceita  e

ofertada  como  possibilidade  de  vida  que  parece  demonstrada  pelos  agentes  de  civilização  na

etnografia  é  a  urbana,  consumidora,  dócil  aos  sistemas  implantados  pelos  capitalistas  e  pelos

estadistas alinhados a estes.  E mais,  implantados em sistemas de alianças políticas nascidas no

âmbito  das  relações  do  surgimento  do  Estado  contemporâneo  como  se  instaura  a  partir  do

mercantilismo  iluminista  moderno,  criando  entes  políticos  por  sobre  a  geopolítica  de  terras  e

populações  enquanto  “nações”,  ordenamentos  “nacionais”,  Estados,  estes  constituídos  e

manipulados enquanto entes econômicos. 

Em suma, na maioria hoje do que chama-se Estado Nação, assiste-se a agentes de estado

dentro de uma rede de agentes mercantes internacionais, uma vez que assumem estadistas também o

papel e função de comerciantes. Esse é um aspecto etnografado também similar ao “colonialismo”

passado, em relação a colonialidade atual destas práticas mercantes e as referências comerciais que

encontram-se  no  “colonialismo”  dos  séculos  prévios  as  “independências”  dos  Estados  Nações

surgentes nas terras colonializadas na América e outras partes do mundo. Os líderes de governo na

contemporaneidade, como em toda história política moderna, assumindo diversos papéis, muitos

destes do topo da rede hierarca, são mercadores, comerciantes, vendedores e compradores antes de

tudo,  não  somente  líderes  políticos  de  uma  “nação”,  preocupados  com  seu  povo  e  território

originário. Este tempo-espaço imagino que nunca tenha existido. O tempo-espaço que conheço até

hoje, que não escapa da percepção pessoal da situação de colonizado, é o de quem sabe que há um

ciclo de encontros  dos  líderes das  “maiores” em vários níveis “nações”,  que se reúnem67,  pela

67 A reunião do Grupo dos Oito.
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representação de seus políticos, seus chefes de Estado, para “negociar” pela “nação”.

A “Civilização” ainda vive pelas percebidas estruturas sociais e materiais advindas de e que
mantém um circuito de barbárie

Seriam os ditos “civilizados” - entre a bárbarie e seus colonializados - aqueles não-indígenas

relacionados  à  busca  por  práticas  de  modos  de  vida  consideradas  “sustentávies”?  Seriam  os

“civilizados”  aqueles  que  clamam  por  “justiça  social”,  para  além  dos  “direitos  humanos”,

especificamente aqui, por direito a “vida selvagem” inclusive também dos humanos? Seriam os

“civilizados” aqueles que clamam por uma alteridade a partir do respeito aos outros, sejam eles

humanos ou não?

Quanto aos possíveis “civilizados”, muitos seguimentos do “movimento ambientalista” em

grande  parte,  pelo  percebido,  aderem aos  preceitos  que  prioriza  a  vida  acima  de  tudo,  e,  por

decorrência, a preservação da “vida selvagem”, pela preservação de seus habitats. Por decorrência,

estes movimentos parecem entrar em sintonia e, para além, somar na defesa dos povos indígenas e

seus territórios.

Por  outro  lado  percebeu-se  nos  elementos  etnográficos  e  documentais  gerais  para  as

questões  kaingang Morro Santana,  Carazinho,  Lajeado do Bugre  e  Viamão,  como que para  os

kaingang pelo visto em geral, e como que para a grande parte da percepção das questões indígenas

pelo público em geral, e por agentes envolvidos com a efetivação de políticas indígenas, a mesma

alterização  às  avessas  que  acaba  por  influenciar  nos  impasses  diários  que  resultam  numa  já

tradicional  não  efetivação  de  uma  comprometida  “política  indígena”  promotora  de  “direitos

indígenas”,  não  “direitos”  pensados  pelos  brancos  para  os  indígenas.  Ao  contrário,  a  política

indigenista ainda é em sua maioria o conjunto de uma recorrência de manutenção de sansões aos

direitos  das  comunidades  indígenas  e,  quando  um  direito  é  conquistado,  ele  decorre  de

particularidades  em  relação  a  sansões  mais  gerais  (LIMA,  2011).  Conclui-se  que  o  “direito

indígena” deveria, em uma proposta descolonializante, ser ao menos também feito junto e pelos

indígenas, o que não se mostrou se efetivando devido as redes de colonialidade de poder.
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As convenções surgem de disputas de ideários de mundo entre cosmospolíticas tradicionais e
ideologias econômicas e políticas racionais e modernas

Ainda  vemos  grupos  indígenas  “isolados”  ou  em dito  e  considerado  isolamento,  sendo

expostos na TV aberta (Canal GLOBO, Jornal Nacional, 29/07/2014) em políticas de “contato” que

de pronto passam gripe para os indígenas e estes precisam ser “medicados” pelos “brancos”. Ainda

temos indígenas, na floresta amazônica, do outro lado do rio, de arco e flecha gritando enquanto

passa o barco dos brancos com a câmera. Ainda temos sertanistas fazendo contato, e ainda temos o

avanço da “civilização”. A própria reportagem e cena compreende o fenômeno da “civilização”, por

mais que sirva para alertar aqueles interessados no bem estar destes indígenas. Não sei se consigo

deixar de imaginar hoje que mesmo passando em cadeia nacional uma cena dessas, seja difícil que,

além de poucas pessoas perceberem que o “socorro” ou “se afastem” gritado por aqueles índios, e a

iminência de destruição de seu mundo, e de sua existência, ao menos como foi no passado desse

contato, alguém mais imagina que isso tem relação com os problemas que se passam pelo mundo

em geral. Imagino que mais uma vez tudo não passou só de mais uma curiosidade e um exotismo ao

modo de venda de imagens entre os comerciais dos patrocinadores. Nada além de qualquer coisa da

produção de um canal de televisão aberta, algo do normalmente esperado. 

Enquanto isso temos os problemas como a não indenização pelo Estado das famílias brancas

assentadas em território indígena por conta do próprio Estado. Isto não aparece muito na televisão,

aliás, foi uma coincidência muito interessante nestes dias de fim de tese, raramente assistir na casa

de vizinhos durante um jantar o noticiário televisivo, e logo aparecer uma chamada com indígenas e

ainda mais ditos “isolados”. O próprio uso dessa expressão reflete o medo dos domesticados de que

estes índios possam ser fugitivos ainda, indesejáveis do que podem já ter assistido na vida de outros

indígenas. Em um dia em que o mesmo telejornal também anuncia que São Paulo está com muitos

problemas de abastecimento de água, e um colega biólogo, a mesa nesta janta com amigos, me

comenta que alguns rios do sudeste e centro-oeste do país já estão sendo muito prejudicados por

conta da mudança nos ciclos de chuva, causada pela retirada das florestas. Segundo estes, por causa

do avanço do agronegócio e agropecuária de corte extensivo. Estes elementos ainda constituem um

amplo espectro  contextual  que  ainda  não foi  fechado,  transformado  ou alterado a  ponto  de  se

conseguir eliminar a colonialidade das relações sociais entre “civilizados” e “selvagens”, “brancos”

e “índios”. Quem sabe um dia seremos só “nós, pessoas”, em suas diferenças e semelhanças, iguais

em direitos, em relações simétricas.
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O estudo das relações coloniais entre ditos “civilizados” e “selvagens” levou a percepção de

que as relações dos “civilizados” entre si também são coloniais. Os “civilizados”, em macro-cosmo,

estão submetidos aos regimes impostos por macro-lideranças ainda por agências pensadas aqui de

“barbárie”. Estes são controladores de poder a partir de estratégias políticas baseadas no tradicional

método de constituição de lideranças políticas a partir da guerra de conquista, entre lideranças que

lutam pelo controle populacional e territorial em localidades e regiões. Aqui reside a denominada

“barbárie”,  na  guerra  de  conquista  dos  outros.  Ainda  precisamos  dos  ensinamentos  para  “o

príncipe”,  para nos mostrar que em bons ternos de linho temos tiranos (MAQUIAVELLI, 1948

[1520]).  

Um colono é uma pessoa colonizadora, mas também colonializada para colonizar. Cabeças

são portos que às vezes se tornam seguros para certos ideários e propostas. Um porto, tornando-se

seguro, facilita a colonização da hinterland do imaginário, originalmente aberta para além e aquém.

Convencer é colonializar. Colonializam-se as pessoas com as idéias sobre a possibilidade de se

tornar  um  colono.  Tempos  e  espaços  depois,  contextos  depois,  temos  um  grande  contingente

populacional  à  mercê  de  colonializações  civilizatórias.  Cabeças  colonializadas  pensam no  que

outros querem que se pense e, assim, viver é “produzir”, viver é “trabalhar”, viver é “comprar”,

viver é “casar”, viver é “dirigir”, viver é “ter” filhos, viver é “construir”, viver é “dominar”, viver é

um subjugar subjugado(a). Sonhos e desejos alienígenas, artifícios colonializadores, máquinas de

guerra contra modus operandi de culturas distintas ao redor do mundo. 

Podemos pensar em colonialismos, colonialidades e seus elementos e efeitos colonializantes.

Se  uma  cabeça  for  colonizada  com  determinada  forma  de  pensar,  fica  difícil  mostrar  outros

horizontes perante um panóptico envolvente sem miradas para estes outros horizontes que não o que

se quer, um horizonte dominado, domesticado e traquilo, com o poder panóptico civilizante sem

ressalvas para agir, sem obstáculos para deixar de ser “a proposta mundo”, e tornar-se um imposto

mundo. Se você sabe que ainda existem outros mundos, outras propostas, se você ainda os percebe,

os outros modos de vida, se você sente as disputas entre a “Civilização” e a “selvageria”, você sente

a  colonialidade  do  mundo  civilizado  se  sobrepondo  a  suas  outras  possibilidades  de  vida.

Relacionalmente, alguém morre quando eu vivo. Por conta do capitalismo, - ou do efeito borboleta -

essas relações nos parecem causais. Se isso não lhe agrada, mas se nada pode fazer a respeito, você

é um colono do plano de alguém, da estratégia de mercado de alguém, do butim de guerra (LIMA,

1995) de alguém. 
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Colonialismo,  antes  de  ser  visto  enquanto  estrutura  perceptível  no  nível  dos  elementos

políticos-materiais,  é  percebida  enquanto  concretude  de  um  processo  tempo-espacial  sobre  as

localidades do planeta, a partir de reis e súditos, líderes e ou governantes e população, deve ser visto

etno-antropologicamente e historicamente enquanto elemento de percepção nas analíticas estruturas

cognitivas,  para  se  perceber  enquanto  esquemas  simbólicos  parte  de  perceptíveis  estruturas  de

pensamento. 

O  colonialismo  é  uma  qualidade  do  perfil  sociocultural  das  populações  “civilizadas”

advindas de regimes de vida dita de “barbárie”. A guerra de conquista, sejam de território ou de

populações nestes, pode ser vista enquanto um ato de pensada “barbárie”. A “civilização” sempre

justitficou a própria “barbárie” internalizada e interna a perpetuação desta e sua ordem cultural

quando se tratava de considerar que se destruía considerados “mundos bárbaros” para se erguer um

“mundo civilizado”. Se é perceptível o colonialismo em sua contemporaneidade capital-colonial, é

inegável a barbárie. Todo ato colonial,  quando feito enquanto criação a partir da destruição por

sobre  seres  originários  e  suas  terras  ancestrais,  é  um ato  de  barbárie.  Tudo,  o  Todo que  é  “A

Civilização”, por fim, é maqueado na estrutura e invisibilizado, como visto, através do caráter de

“tarefas cênicas” das agências dos protagonistas políticos e outros agentes de Estado (LIMA, 2011,

p.208), o que é apontado aqui antropologicamente como efetivamente sendo feito a partir do Estado

em relação as políticas indigenistas, “[...] a realidade do rei Leopoldo, feita de disfarces e trapaças

complexas [...]” (TAUSSIG, 1993, p.32). 

Os  poderes  oficiais  e  oficializados,  ideariamente  legitimamente  e  materialmente

institucionalmente constituídos, que moldam o sistema civilizatório, são colonizados pelos poucos

agentes  detentores  de  meios  bélicos,  meios  de  barbárie  em  grau  máximo  de  conquistas  em

domesticação.  A colonização do poder  e  uma decorrente  colonialidade  deste  ainda  continua  se

dando por meios de disputas de poderes em relações de dominação política de massas populacionais

pelos agentes de hegemonia. O mundo continua disputável entre uma corte política dos pretensos

dominantes  que  detém os  instrumentos  políticos  estatais  e  materiais  de  controle  de  poder. Um

mundo de novas gerações sempre colonializado pelos mesmos tipos de papéis sociais de outros

períodos, e sofrido pelos outros - que ainda ocupam também os mesmos papéis sociais dos períodos

anteriores,  uma  vez  que  os  instrumentos  democráticos  representativos  de  poder  estatal  para  a

organização e controle dos recursos no Brasil, a “União”, de fato, são manipulados por poucos e

não  exercidos  pela  maioria  das  populações  neste.  O  método  já  está  velho  e  permanece.

Controlam-se as formas de vida de todos a partir de ideários de muito poucos. 
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Nesse sentido, percebeu-se aqui que os indígenas nos trazem ainda esperança e um outro

horizonte de possibilidades, por isso são tão centralmente atacados e objetificados desde o início do

sistema moderno-colonial: “As lutas pela terra-território trazem também as disputas de saberes e

formas diversas de pensar, agir, sonhar e buscar outras possibilidades de viver, reivindicadas pelos

movimentos indígenas e/ou indígenas em movimento” (MUNDURUKU, 2004, apud MOTA, 2012,

p.276).

Este estudo é apresentado aqui enquanto uma percepção e discussão acerca das relações e a

qualidade  destas  entre  espacialidade  indígena,  a  partir  dessa,  uma  decorrente  territorialidade

indígena e a partir  destas as relações entre os grupos indígenas,  os outros grupos sociais,  e  os

espaços e territórios manejados por estes. Apontou-se possíveis convergências entre pluralidades

territoriais, para além de uma divergência constituída a partir de temáticas como a da “sobreposição

territorial”, que tende a polarizar interesses a partir das esferas políticas, não ultrapassando estas em

busca de uma análise alterizadora. 

Se  executou  a  etnografia  em espaços  em disputas,  mas  também em convergências.  Os

tempos são outros. Essa expressão ressoa agora como uma conclusão que não se quer, pois, apesar

do tempo ser outro, as coisas parecem que continuam praticamente as mesmas. Os “outros tempos”,

a “contemporaneidade”,  seria ainda um “tempo”, um período, enquanto tempo/espaço, como os

anteriores  períodos  históricos  ainda  em  muitos  aspectos,  travestida  ainda  e  sempre  de

“modernidade”. Seria uma “pós-pseudo-modernização”? É preciso refletir sobre o se chamou e se

constitui “modernidade”... (LATOUR, 1994).

Por isso podemos dizer, “os tempos são outros”, mas, pela ocorrência dos fatos atuais, ainda

não  são  em  relações  sociais.  Ainda  falta  muito.  Ainda  há  muito  menos  “iluminados”  pela

“Civilização”,  ou  mesmo “indomáveis”,  que  escravizados  por  esta.  Escravizados,  subjugados  e

colonializados.  Assim  os  arranjos  estruturais  constituem  uma  norma  ideária  pretensamente

hegemonizadora, e no nível do discurso, convenciona-se, de forma interdita e domesticada, que

deixamos a “barbárie”, em sua maioria, em sua face mais dura, mais cruel de violências, para trás, e

que habitamos agora um mundo “civilizado”.  As ocorrências diárias, em tons muitas vezes tais

quais  os  tempos idos,  a  partir  das  ideologias  modernizantes,  passam a  compor  apenas  “alguns

problemas” e “excessões” no mundo dos “civilizados”...

Sugere-se que ainda habitamos um mundo compartilhado ainda muito pela “barbárie”, com

excessões de “civilização” no sentido de “civilidade”, em constraste com a “selvageria”, engrenado
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pela colonialidade do poder. Um mundo ainda em falta de espaços para a alteridade e a simetrização

intrapovos. Este mundo é velado em sua maior parte por uma mass media ideária construtora de um

sentido difundido de “Civilização” que se acredita, ou se força, ou se quer às vezes acreditar-se

difundido e conquistado, e tudo paira aqui em uma constante confusão dos termos, para determinar

que,  grande  parte  dos  agentes  de  barbáries  parecem deliciarem-se  com a  difusão  e  conquistas

empreendidas  por  seus  “impérios  da  razão  civilizada”  enquanto  benesses  alcançadas  para  a

“Civilização”.  Para  buscar  respostas  em meio  a  incertitudes,  esta  correlação  entre  o  fenômeno

conjuntural político, e o mergulho em uma época:

“Mas talvez seja esta a questão: a subversão mítica do mito, neste
caso do mito imperialista moderno, necessita deixar as ambigüidades intactas
- a grandeza do horror que é Kurtz, a nebulosidade do terror, a estética da
violência  e o complexo de desejo e repressão que o primitivismo suscita
constantemente.  Aqui  o  mito  não  é  “explicado”,  para  que  possa  ser
“dispensado”, como se dá nas lastimáveis tentativas das ciências sociais. Em
vez disso ele é brandido como algo que você precisa tentar por si mesmo,
aprofundando cada vez mais seu caminho no coração das trevas, até você
sentir de verdade o que está em jogo:  a loucura  da paixão.  Isto  é muito
diverso de fazer reflexões morais do lado de fora ou de expor as contradições
que ocorrem, como se o tipo de conhecimento com que nos preocupamos de
certa forma não fosse o poder e o conhecimento possuídos por uma pessoa e,
portanto,  imunes  a  tais  procedimentos.  A dimensão  artística  da  política
presente  na  subversão  mítica  do  mito  precisa  implicar  um  mergulho
profundo  no  naturalismo  mítico  do  inconsciente  político  da  época.”
(TAUSSIG, 1993, p.32).

“[...] um mergulho profundo no naturalismo mítico do inconsciente político da época”.  No

primeiro semestre de 2013, pode ser que,  das contingências  da agência e suas indeterminações

como  vimos  (SOARES,  1994),  muitos  indígenas  e  não-indígenas,  nesta  Terra  chamada  Brasil,

puderam talvez perceber que a “Civilização” é apenas uma alegoria estética, uma encenação ritual,

por sobre um sistema de domesticação em prática constante, enquanto estrutura-motor, dos sistemas

sociais através dos tempos. A caminho de Erechim um dia, vindo da Aldeia de Passo Grande do

Forquilha,  em uma diligência pericial  de julho de 2013, passando por uma estrada que cruza a

Aldeia do Ligeiro, tirei uma foto de uma araucária (Imagem 66). Por fim, deixemos esta aqui, junto

a  uma  poesia  kaingang,  e  uma  poesia  de  um  branco.

26072014_15012015_[endnote]_reconceituar//selva//.reconfigurar//sistema_
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Postado em 22 fevereiro 2010. 

Poema dedicado ao parente kaingang.

Muita luta desse povo,
que à sociedade deu o seu,
na esperança do retorno,
o guerreiro não se corrompeu.

Aos mais velhos pediu a benção,
e pra cidade ele seguiu,
buscando armas de esperança,
e a formação que ele viu,

Na aldeia tem festa grande,
seu filho ao seio voltou,
sabendo de sua importancia
o sangue kaingang gritou.

Hoje todos na aldeia sorriem,
o kaingang vencedor,
mesmo na humildade,
doutor ele se formou,

Viva o povo kaingang,
que agora pode gritar,
não pensem que indio não pode,
com outras armas lutar…

Homenagem à Marcos kaingang, 1° nutricionista kaingang do Brasil.

Laisa kaingangEsta matéria foi publicada originalmente na Rede Índios on Line - www.indiosonline.net

O Homem; As Viagens

O homem, bicho da terra tão pequeno
Chateia-se na terra
Lugar de muita miséria e pouca diversão,
Faz um foguete, uma cápsula, um módulo
Toca para a lua
Desce cauteloso na lua
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Pisa na lua
Planta bandeirola na lua
Experimenta a lua
Coloniza a lua
Civiliza a lua
Humaniza a lua.

Lua humanizada: tão igual à terra.
O homem chateia-se na lua.
Vamos para marte - ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em marte
Pisa em marte
Experimenta
Coloniza
Civiliza
Humaniza marte com engenho e arte.

Marte humanizado, que lugar quadrado.
Vamos a outra parte?
Claro - diz o engenho
Sofisticado e dócil.
Vamos a vênus.
O homem põe o pé em vênus,
Vê o visto - é isto?
Idem
Idem
Idem.

O homem funde a cuca se não for a júpiter
Proclamar justiça junto com injustiça
Repetir a fossa
Repetir o inquieto
Repetitório.

Outros planetas restam para outras colônias.
O espaço todo vira terra-a-terra.
O homem chega ao sol ou dá uma volta
Só para tever?
Não-vê que ele inventa
Roupa insiderável de viver no sol.
Põe o pé e:
Mas que chato é o sol, falso touro
Espanhol domado.

Restam outros sistemas fora
Do solar a col-
Onizar.
Ao acabarem todos
Só resta ao homem
(estará equipado?)
A dificílima dangerosíssima viagem
De si a si mesmo:
Pôr o pé no chão
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Do seu coração
Experimentar
Colonizar
Civilizar
Humanizar
O homem
Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas
A perene, insuspeitada alegria
De con-viver.

Carlos Drummond de Andrade

“[...] eu sou um dos selvagens... não fui civilizado o suficiente para não conseguir sê-lo...[...]” (25.08.2013)

“Escrever este texto a luz dos fatos sociais e ambienciais de minha geracionalidade, contando com as
perspectivas históricas e antropológicas que mais me interessam, foi como tocar bateria para Ozzy e Dil num

show ao vivo apoteótico, juntos no mesmo palco, cantando War Pigs e N.I.B.” (22.02.2014)
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Anexos : Anexo I - Imagens

,Imagem 02: Mapa do Possível Território Kaingang ancestral. Fonte: (LAROQUE, 2000).
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Imagem 03: Crianças brincando na terraplanagem, caapi, 2012, foto do autor.

Imagem 04: Casa e casa de fogo, soja ao fundo. Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do autor.
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Imagem 05: Casa de fogo. Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do autor.

Imagem 06: “Somos raízes da mata! Non Gá”. Morro Santana, Porto Alegre/RS, fevereiro de 2010,
foto do autor.
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Imagem 07: bolinhas de cipó para venda, Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.

Imagem 08: artesanato, fazendo um arco e flecha. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.
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Imagem 09: Artesanando à sombra, fazendo arco e flecha. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto

do autor.
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Imagem 10: Artesanando I. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.

Imagem 11: Artesanando II. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.

461



Imagem 12: Movimento. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.

Imagem 13: Movimento. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.
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Imagem 14: Pintura corporal. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.

Imagem 15: Pintura corporal. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.
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Imagem 16: Dança de Guerra. Morro Santana, fevereiro de 2010, foto do autor.
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Imagem 17: Seu Jair e Alemão, acampamento de verão Viamão RS-040, fevereiro de 2014, foto do 
autor.

Imagem 18: Acampamento de verão Viamão RS-040, fevereiro de 2014, foto do autor.
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Imagem 19: Tramas vegetais, acampamento de verão Viamão RS-040, fevereiro de 2014, foto do 
autor.

Imagem 20:Acampamento de verão Viamão RS-040, fevereiro de 2014, foto do autor.
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Imagem 21: Família em torno do fogo. Acampamento de verão Viamão RS-040, fevereiro de 2014, 
foto do autor.

Imagem 22: Seu Valdomiro Karaí e Alemão. Acampamento de verão Viamão RS-040, fevereiro de 
2014, foto do autor.
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Imagem 23: Próximo a nascente do Pei-Kár. Localidade de Caapi, setembro de 2010, foto do autor.

Imagem 24: Artesanato na estrada. Localidade de Caapi, setembro de 2010, foto do autor.

468



Imagem 25: Artesanato na estrada. Localidade de Caapi, setembro de 2010, foto do autor.

Imagem 26: Artesanato na estrada, dias de chuva. Localidade de Caapi, setembro de 2010, foto do 
autor.
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Imagem 27: Dona Maria cesteando um avião. Localidade de Caapi, setembro de 2010, foto do 
autor.

Imagem 28: Dona Maria e Seu Sérgio. Localidade de Caapi, setembro de 2010, foto do autor. 
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Imagem 29: Wãre na borda da mata, na beira da estrada. Localidade de Caapi, setembro de 2010, 
foto do autor. 

Imagem 30: Pintura corporal, dança e queima de ervas.Localidade de Caapi, setembro de 2010, foto
do autor. 
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Imagem 31: Pintura corporal, 
dança e queima de ervas. 

Localidade de Caapi, 
setembro de 2010, foto do autor. 

Imagem 32: Pintura corporal, 
dança e queima de ervas. 
Localidade de Caapi, 
setembro de 2010, foto do autor. 
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Imagem 33: Kaingang Goj e Aldo Pinto. Localidade Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do 
autor.

Imagem 34: Kaingang Goj e Julio. Localidade Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do autor.
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  Imagem 35: Família Pinto. Localidade
Kaingang Goj,

 setembro de 2010, foto do autor.

Imagem 36: Balaio para comércio. Localidade 
Kaingang Goj,
 setembro de 2010, foto do autor.
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Imagem 37: Tira de guaimbé. Localidade Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do autor.

Imagem 38: Taquara no mato. Localidade Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do autor.
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Imagem 39: Cipó no mato. Localidade Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do autor.

Imagem 40: Papagaio Charão. Localidade Kaingang Goj, julho de 2013, foto do autor.
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Imagem 41: Escolinha. Localidade Kaingang Goj, setembro de 2010, foto do autor.
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Imagem 42: Mandioca, tradicional e sem agrotóxicos. Localidade Kaingang Goj, julho de 2010, 
foto do autor.

Imagem 43: Emĩ, pão na brasa. Loclaidade Pei-Kár, julho de 2013.
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Imagem 44: Pilão para socar grãos. Localidade Kaingang Goj, setembro de 2010.

Imagem 45: Jango Kanheró, fim do século XX. Fonte:Seu Elias, Pei-Kár, julho de 2013. 
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Imagem 46: Jango Kanheró, anos 1950. Fonte:Seu Elias, Pei-Kár, julho de 2013. 
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Imagem 47: Primeiras reduções jesuíticas no Sul do Planalto Meridional.
Fonte: 
http://historiandonovestibular.blogspot.com.br/2014/09/historia-do-rio-grande-do-sul-os-sete.html 
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Imagem 48: Vias de penetração dos fog no território kaingang.
Fonte: http://abrasoffaong.blogspot.com.br/2011/06/tropeiros-da-vacaria.html
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Imagem 49: Detalhe das vias de penetração nos Campos de Cima da Serra.
Fonte: http://abrasoffaong.blogspot.com.br/2011/06/tropeiros-da-vacaria.html
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Imagem 50: Frente de expansão pelas tropas.
Fonte:
http://historiandonovestibular.blogspot.com.br/2014/09/o-povoamento-inicial-do-rio-grande-do.htm
l
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Imagem 51: Colônias no território kaingang. Fonte: Biblioteca Municipal de Palmeira das Missões.
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Imagem 52: Regeneração no deserto verde. Localidade de Kaingang Goj, julho de 2013, foto do 
autor.

Imagem 53: Recém chegados no deserto verde. Localidade de Kaingang Goj, setembro de 2010,  
foto do autor
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Imagem 54: Documento de Tropa constando
“Bugres”. Fonte: Biblioteca Municipal de Palmeira

das Missões/RS.

Imagem 55: Seu Elias Kanheró mostra o
neto. Localidade Pei-Kár, junho de 2013,

foto do autor.
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Imagem 56: Fórum fog para índios. Porto Alegre, agosto de 2013, foto do autor.

Imagem 57: Fórum fog para índios. Porto Alegre, agosto de 2013, foto do autor.
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Imagem 58: Vigília dos povos em frente ao Palácio. Porto Alegre, agosto de 2013, foto do autor.

Imagem 59: Vigília dos povos em frente ao Palácio. Porto Alegre, agosto de 2013, foto do autor.
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Imagem 60: Vigília dos povos em frente ao Palácio. Porto Alegre, agosto de 2013, foto do autor.

Imagem 61: Vigília dos povos em frente ao Palácio. Porto Alegre, agosto de 2013, foto do autor.
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Imagem 62: Vigília dos povos em frente ao Palácio. Porto Alegre, agosto de 2013, foto do autor.

Imagem 63: Horda kaingang afronta cidade fog após conflito na vigília dos povos. Porto Alegre, 
agosto de 2013, foto do autor.
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Imagem 64: Horda kaingang afronta cidade fog após conflito na vigília dos povos. Porto Alegre, 
agosto de 2013, foto do autor.

Imagem 65: Comida contaminada, T de transgênico. Localidade kaingang Goj, junho de 2013, foto 
do autor.
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Imagem 66: Araucária. Terra Indígena Ligeiro, outubro de 2013.
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Anexo 02 – carta da Comunidade Kaingang Morro do Osso

Porto Alegre, 04 de maio de 2010.

A CTI

Existe desde o dia 27 de março último, um despacho de reintegração de posse emitido pela

Sessão Judiciária  do Rio Grande do Sul (Vara Federal  Ambiental,  Agrária  e  Residual  de Porto

Alegre) que determina a remoção forçada de uma de nossas comunidades. De outra parte foram

agravados  junto  ao  TRF  dois  instrumentos  de  no 0007652-70.2010.404.0000  protocolado  pelo

Ministério Público Federal no dia 18 de março último,  no  0007807-73.2010.404.0000 protocolado

pela própria comunidade através de seu procurador. 

Diante  do  exposto  nos  sentimos  lesados e  desrespeitados  em nossos  direitos  originários

coletivos reconhecidos e garantidos pela Lei n. 6001/1973, (Estatuto do Índio artigos 23 e 25), pela

Constituição Federativa do Brasil (artigos 231 e 232), e pelo Decreto 5051/2004 que promulga a

Convenção 169 da Organização Internacional  do Trabalho (pelos artigos 13 e  14) sobre Povos

Indígenas e Tribais.

Nesses termos, nós, lideranças kaingang da região metropolitana, vimos por meio desta carta

solicitar  à  esta  Comissão  de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  que  interceda  junto  ao  Tribunal

Regional Federal para que o desembargador analise e se manifeste imediatamente na defesa dos

direitos humanos à nossa territorialidade tradicional.

Desde já agradecemos esta Comissão pela compreensão e apoio.

_______________________________________________
Cacique da Comunida Kaingang do Morro Santana

______________________________________________
Conselho Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul
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Anexo 03: Documentação na justiça – processo kaingang Morro Santana
https://jef.jfrs.gov.br/eprocV2/controlador.php?
acao=acessar_documento_publico&doc=711268064580757440390000000001&key=037fd9ce6e
066b72fc4931ec1242dbfeb340cf8b604562808d555ae8cdb8aff2

Dia 09/03/2010 às 16h

REINT/MANUTENÇÃO  POSSE  PROCED.ESP.JURISD.CONTENC.  Nº
5001497-06.2010.404.7100/RS

AUTOR :
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL -
UFRGS

PROCURADOR : JOSUE TOMAZI DE CARVALHO
RÉU : ELI FIDELIS
RÉU : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROCURADOR : EDUARDO TERGOLINA TEIXEIRA

DECISÃO (LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DA TUTELA) 

RELATÓRIO

A Ufrgs ajuizou ação de reintegração de posse contra Eli Fidelis e outros integrantes
do grupo indígena Kaingang, que invadiram em 19/02/2010 o imóvel localizado na Av. Protásio
Alves, 9339, no Morro Santana, em Porto Alegre, de propriedade da Ufrgs (evento 1).

O pedido foi apresentado em plantão judiciário, que não conheceu do pedido (evento
4).  O processo  foi  distribuído  à  6ª  Vara  Federal  de  Porto  Alegre  (evento  8),  que  declinou  da
competência para esta Vara Ambiental (evento 9).

Foi deferida liminar de reintegração de posse e concedido prazo de 24 horas para
desocupação voluntária (evento 16). Foi determinada intimação da Funai para se manifestar (evento
24).

Foi  devolvido  cumprido  o  mandado  de  intimação  e  constatação  (evento  27).  Os
oficiais  de  justiça  descreveram  a  situação  da  área  (fotos  que  acompanham  o  evento  27)  e
apresentaram relação dos ocupantes (evento 30).

O Ministério Público Federal comunicou instauração de procedimento administrativo
para acompanhar a ocupação e requereu, caso ocorra retirada forçada, que a Funai seja previamente
comunicada  para  acompanhar  (evento  28).  Também  informou  (evento  29)  que  o  processo
administrativo PR/RS 1633/2008-7 versa sobre regularização fundiária de terras reivindicadas por
indígenas no Estado do Rio Grande do Sul e acompanha a elaboração de estudos para demarcação
das  áreas,  inclusive  aquela  do  Morro  Santana.  Embora  ainda  não  concluído  o  procedimento,
pode-se afirmar que a área ocupada apresenta indícios evidentes de tradicionalidade, na medida
em que está compreendida em um planejamento de estudos técnicos coordenados pela FUNAI com
vistas  à regularização fundiária  de territórios  que  estão sendo reivindicados por  comunidades
indígena.  O MPF pede:  (a) seja revogado e/ou suspenso o mandado de reintegração de posse
concedido, em caráter liminar, à Ufrgs até a oitiva da Funai no presente feito, tendo em vista o art.
63  da  Lei  6.001/73;  (b) seja  dado prazo à Funai  a  fim de  apresentar  estudos  realizados que
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comprovam a ocupação tradicional kaingang referentes à área ocupada (evento 29).

A Defensoria Pública da União interpôs agravo de instrumento contra a decisão que
deferiu liminar sem prévia audiência da Funai, alegando descumprimento ao art 63 da Lei 6.001/73
(evento 34). O agravo não foi conhecido por este juízo porque interposto em primeiro grau, mas foi
conhecido como pedido de reconsideração (evento 35). Posteriormente, este juízo foi comunicado
da decisão do TRF4 em agravo de instrumento (processo 0004235-12.2010.404.000/RS) (evento
61) que deferiu antecipação da tutela recursal para suspender a reintegração porque a Funai não
havia se manifestado.

Este juízo deferiu parcialmente pedido de reconsideração do MPF (evento 29) e da
Defensoria  Pública  da  União  (evento  34)  para  determinar  suspensão  do  cumprimento  da
reintegração de posse enquanto  não oportunizada  manifestação à  Funai  (evento  35).  Este  juízo
também designou audiência para manifestação das partes e tentativa de conciliação (evento 35).

Intimada para manifestação prévia (evento 38), a Funai comunicou interposição de
agravo de instrumento (processo TRF4 0004180-61.2010.404.0000) (evento 50).

A  Funai  requereu  intervenção  no  processo  e  informou  que:  (a) as  famílias  de
indígenas kaingang que estão ocupando a área sub judice sustentam que o Morro Santana é terra de
ocupação tradicional indígena, o que legitima a sua posse sobre a área; (b) o documento que segue
em anexo  informa  que  a  Coordenação  Geral  de  Identificação  e  Delimitação  da  Funai  planeja
desenvolver, ainda no primeiro semestre de 2010, estudo antropológico para averiguar  eventual
ocupação tradicional indígena do Morro Santana (evento 52).

O réu Eli Fidelis juntou procuração outorgada a Juliano Rombaldi Rodrigues e outros
(evento 49).

Na  audiência  realizada  (evento  63),  este  juízo:  (a) ouviu  a  Ufrgs,  os  líderes  da
comunidade indígena, a Funai e o MPF; (b) regularizou a representação processual da comunidade
indígena,  tendo  o  respectivo  cacique  dispensado  a  Defensoria  Pública  da  União  e  indicado
advogado constituído para sua defesa;  (c) determinou que o polo passivo fosse retificado, com a
concordância de todos, para figurar como réu a Comunidade Indígena Kaingang liderada pelo seu
cacique, Eli Fidelis; (d) deferiu a intervenção da Funai como assistente simples do réu; (e) tentou a
conciliação e consignou que esta restou inexitosa; (f) indeferiu pedidos de prazo pelo MPF e pelos
réus.

FUNDAMENTAÇÃO

1- Representação processual do réu

Retifique-se  registro  e  autuação para  excluir  a  Defensoria  Pública  da  União  e
incluir como procuradores do réu os indicados em audiência (evento 63) e na procuração (evento
49).

2- Regularização do polo passivo
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Com a concordância das partes, este juízo determinou em audiência (evento 63) que
constasse como réu da ação a Comunidade Indígena Kaingang, liderada pelo cacique Eli Fidelis.
Entretanto, a secretaria da vara informou não ser possível cumprir a determinação porque 'não foi
possível cadastrar a 'Comunidade Indígena Kaingang'  como parte ré, já que o sistema eproc2
exige o registro de CPF ou CNPJ correspondente' (evento 65). Tentamos de várias formas corrigir o
cadastramento, mas não foi possível. Essa questão parece grave porque se o sistema do processo
eletrônico (eproc2) apenas aceita como partes ou interessados aquelas pessoas que tenham CPF ou
CNPJ, isso contraria o art 232 da Constituição Federal de 1988, que estabelece: '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'. Portanto, parece
imperioso  que  o  sistema  eproc2  seja  imediatamente  alterado  para  permitir  que  comunidades
indígenas possam demandar e ser demandadas independentemente de possuírem CPF ou CNPJ. Do
contrário, ou se nega acesso à justiça para as comunidades indígenas e efetividade ao art 232 da
CF/88 (dificilmente  essas  comunidades  indígenas  terão  CPF ou CNPJ),  ou  somos  obrigados  a
procurar soluções oblíquas para permitir o processamento das ações respectivas (como acontece
nesta ação, em que o réu fica sendo o cacique da comunidade, enquanto pessoa física). É dever
deste juízo, portanto, levar os fatos imediatamente ao conhecimento dos órgãos responsáveis pelo
desenvolvimento e gerência do sistema de processo eletrônico no âmbito desta unidade judiciária,
solicitando orientação. Oficie-se ao Diretor do Foro desta Subseção Judiciária, dando-lhe ciência
da dificuldade e solicitando gestionar junto aos órgãos responsáveis para assegurar efetividade do
art  232 da CF/88 no âmbito do sistema de processo eletrônico,  permitindo o cadastramento de
comunidades  indígenas  como  partes  ou  interessadas  em  ações  judiciais  independentemente  de
possuírem  CPF  ou  CNPJ,  ou  informando  o  procedimento  para  cadastramento  da  comunidade
indígena sem CPF ou CNPJ.

3- Agravos de instrumento

Foram prestadas informações ao TRF4 (evento 59). A antecipação de tutela recursal
(evento  61)  cassou a  anterior  decisão  de  reintegração  enquanto  não  houvesse  manifestação  da
Funai, mas não impediu prosseguimento da ação. Antes da decisão do TRF4, este juízo reformou
parcialmente  a  decisão  agravada  para  assegurar  manifestação  da  Funai,  inclusive  designando
audiência  para ouvir  os  interessados (evento 35).  Então veio manifestação escrita  da Funai  em
defesa da comunidade indígena (evento 52). A Funai também participou da audiência e nela se
manifestou amplamente (evento 63). Atendido o art 63 da Lei 6.001/73 e não ordenando o TRF4
que  esta  ação  permanecesse  suspensa  até  julgamento  do  agravo  de  instrumento,  é  possível
prosseguir com a prática de atos no processo. Isso foi determinado em audiência sem que houvesse
impugnação ou oposição dos presentes.  Reconheço que esta ação deve prosseguir e que este
juízo  deve  novamente  examinar o  pedido  de  liminar,  considerando  o  que  foi  trazido  pelos
interessados e as manifestações da Funai.

4- Cabimento desta ação possessória

O  MPF  mencionou  na  audiência  que  não  seria  cabível  possessória  na  situação
presente ou então, se admitida, que teria caráter dúplice e poderia servir para defesa da posse da
comunidade indígena. Sendo questão de ordem pública (cabimento da ação), deve ser examinada
pelo juízo. Ora, o cabimento de ação possessória em casos como o presente parece pacífico no
âmbito do Tribunal Regional  Federal da 4ª  Região.  Embora o art  231 da CF/88 reconheça um
direito  especialmente  protegido às  comunidades  indígenas,  isso  não torna  imune de  apreciação
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jurisdicional a discussão da posse ou do domínio sobre áreas pleiteadas por comunidades indígenas.
É que para saber qual o tipo de posse discutida (aquela do art 231 da CF/88 ou aquela do Código
Civil), é preciso examinar a situação concreta e identificar se ali estão ou não presentes os requisitos
constitucionais para caracterização das terras indígenas tradicionais. Quem faz esse exame? Se há
conflito, não há como o Poder Judiciário furtar-se à realização deste exame à luz do que as partes
trouxerem ao processo.  Do contrário,  sem amparo constitucional,  estaríamos discriminando uns
(Ufrgs) em favor dos outros (comunidade indígena). Se as comunidades indígenas sempre tivessem
razão em suas postulações de ocupação de terra tradicional, não seria preciso Judiciário para mediar
os conflitos. Bastaria a Constituição Federal afirmar que a ocupação é legítima e deve ser mantida
sempre  que  o  ocupante  ou  reivindicante  seja  comunidade  indígena.  Mas  não  é  isso  que  a
Constituição prevê nos arts 231-232 da CF/88. Não é qualquer terra que é protegida. Não é qualquer
pretensão  indígena  que  é  amparada.  Existem requisitos  constitucionais  fora  dos  quais  existem
direitos de outros interessados que devem ser preservados. É isso que cabe discutir em juízo: quem
tem direito à área reivindicada? A Ufrgs? A comunidade kaingang? Outras comunidades guaranis?
Por isso,  cabe a  ação possessória,  como já  decidiu o Tribunal  Regional  Federal  da 4ª  Região:
'restando  demonstrado  que  a  área  de  terras  invadida,  pertence  ao  município  autor, não  está
atualmente  caracterizada  como  'terras  tradicionalmente  ocupadas  por  indígenas',  é  cabível  a
reintegração do proprietário na posse desta área, uma vez que comprovada a posse anterior pelo
Município autor' (TRF4, 3ª Turma, AC 2002.71.04.014772-2/RS, rel. Juíza Vânia Hack de Almeida,
DE 9/8/07). 

Mas  a  manifestação  do  MPF  na  audiência  contribuiu  para  esclarecer  este  juízo
quanto ao caráter dúplice da tutela possessória: esta ação pode servir para a Ufrgs defender sua
posse e pode também servir para outorgar proteção possessória à comunidade indígena. Se estiver
demonstrado  que  a  ocupação  indígena  da  área  é  legítima,  este  juízo  poderá  proteger  a  posse
indígena. Esta ação possessória não examina apenas a posse anterior da Ufrgs e respectiva perda
pela ocupação indígena, mas também poderá examinar a natureza desta ocupação indígena. Sendo
esta legítima, merecerá proteção jurisdicional ainda que a comunidade indígena figure como réu.
Reconheço cabível a ação possessória.

5- Fatos relevantes ao exame da liminar

A audiência esclareceu este juízo sobre o alcance do processo e permitiu identificar a
situação  de  fato  existente.  São esclarecedoras  as  palavras  do  cacique  Eli  Fidélis,  que  lidera  a
comunidade indígena que ocupou a área:

'fazem uso da área há 20 anos, utilizando-a para extração de cipós e ervas medicinais. Que a
sobrevivência das famílias e das crianças depende daquela área. Que sentem falta da área, pois
sempre viveram em vilas quase todo o tempo. Que a cultura é diferente. Que na vila não conseguem
manter a cultura. Que são dependentes da área para a coleta de cipó, como fonte de renda, para a
obtenção de ervas medicinais, e que usam essas ervas para tratamento das crianças, também. Que
moram no entorno da área. Que muitas vezes não eram aceitos pela Ufrgs para ingressar na área.
Que atualmente estão morando dentro da área. Que a convivência em vilas traz problemas para o
futuro das crianças. Que sua intenção é defender a comunidade. Que salienta a necessidade de um
espaço de vida diferenciado para sobrevivência de sua cultura e de seu modo de vida' (evento 63).

Nessa audiência, também a Funai informou:
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'tem grande demanda no Estado e conta com limitações de orçamento e pessoal. Que hoje não tem
estudo conclusivo sobre a área,  mas que planeja realizar  este  estudo no 1º semestre de 2010,
conforme ofício já juntado aos autos. Que esse estudo teria efeito meramente declaratório. Que o
servidor da Funai em Porto Alegre informa que tem a incumbência de ir a campo e marcar com
GPS  as  coordenadas  da  área  para  então  acelerar  o  processo  de  elaboração  de  edital  para
realização desse estudo. Que acredita que até final de março de 2010 enviará essa informação à
Brasília e que esse edital então poderá ser publicado por Brasília. O servidor responsável pela
Funai fez relatório do histórico da ocupação, tendo lá comparecido dia 18, logo após a ocupação.
Que a comunidade lhe disse que precisava daquela área e que a questão era urgente. Que moram
no entorno da região.  Que refere que  nos  últimos  dias  surgiram vários  elementos  relativos  à
natureza da área, inclusive uma matéria jornalística de 1996, fazendo menção àquela área. Que
estão sendo realizados vários estudos no Estado, já existindo editais das áreas do Morro do Osso e
Estrela.  Que  aquela  área  do  Morro  Santana  está  incluída  entre  as  que  serão  estudadas,
dependendo apenas de edital' (evento 63, grifei).

Essas afirmações da Funai ratificam aquele ofício que apresentou:

'1- A Funai não dispõe de nenhum dado, estudo, levantamento, relatório ou outro documento que
indique a área do Morro do Santana é de ocupação tradicional indígena;

2- Está no planejamento desta Coordenação Geral de Identificação e Delimitação a realização de
estudo de caracterização da ocupação da área em comento. Embora esteja no planejamento desta
CGID a  realização  de  tais  estudos  desde  o  exercício  passado,  não foi  possível  realizá-lo  por
motivos de ordem administrativa. Deste modo, estamos envidando esforços para provável início
dos estudos até o final deste primeiro semestre de 2010, o que dependerá de seleção de profissional
através de edital a ser publicado; 

3-  A Funai  tem como missão institucional  a  defesa dos  direitos  indígenas,  o  que,  neste  caso,
trata-se de  um direito  territorial  em potencial.  Contudo,  sem os  estudos que  indicarão a  real
dimensão  da  natureza  da  ocupação,  não  podemos,  neste  momento,  sem  o  devido  respaldo
técnico-antropológico nos posicionar quanto à legitimidade da ocupação, o que não se confunde
com a legitimidade da reivindicação' (ofício anexo ao evento 52, grifei).

Pelos documentos trazidos e pelos debates em audiência, parece comprovado a este
juízo que: (a) a comunidade indígena não morava nem residia no local do Morro Santana que foi
ocupado, mas ali pretende agora se estabelecer de forma integral e definitiva; (b) antes da ocupação,
os integrantes da comunidade indígena moravam em vilas nas imediações;  (c) a área ocupada é
importante  para  a  comunidade  indígena  para  coleta  de  cipós  (utilizados  para  fabricação  de
artesanato) e ervas medicinais (utilizadas para tratamento); (d) o ingresso na área ocupada se dava
de forma não-autorizada (sem autorização da Ufrgs) ou integrando projetos de pesquisa e extensão
universitária (com autorização de algum departamento ou faculdade da Ufrgs);  (e) a Ufrgs não se
opõe a esse uso desde que vinculado a projetos universitários e não importe estabelecimento de
residência  ou ocupação permanente  no  local;  (f) a  Funai  não  tem estudos conclusivos  sobre  a
ocupação tradicional indígena no local, mas promete iniciar em breve esses estudos para investigar
se a área é de ocupação indígena tradicional (1º semestre de 2010).

6- Exame da liminar
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Os réus, a Funai e o MPF recusam aplicação dos institutos tradicionais da posse e do
processo civil à situação discutida nesta ação. Entretanto, este juízo entende que cabe obediência à
Constituição e às leis, não podendo julgar o processo considerando apenas a perspectiva (parcial) de
uma das  partes,  ainda que ela  fosse hipossuficiente,  historicamente  mais  fraca  ou discriminada
desde o descobrimento do Brasil, como é o caso dos indígenas e suas comunidades. A jurisdição
deve ser prestada com equilíbrio, sem paixão nem envolvimento com os interesses das partes. Sem
preconceito, sem prejulgamento, sem prevenção em favor de ou contra uma das partes. O juízo tem
de ser imparcial ao servir às partes. Deve atendê-las igualmente e também servir à sociedade. Isso é
feito  com  respeito  às  leis  vigentes,  ouvindo  e  pesando  os  argumentos  de  ambas  as  partes,  e
decidindo de forma fundamentada em busca da solução adequada.

Existe uma área da Ufrgs no Morro Santana. Essa área é notoriamente conhecida por
suas características naturais relativamente preservadas, ainda que dentro da cidade. A comunidade
indígena utiliza essa área para coleta de cipós e ervas medicinais. A comunidade indígena não tem
atendidas suas expectativas de habitação, segurança e cultura residindo em bairros carentes de Porto
Alegre ('vilas', quase favelizados, como declararam). A comunidade indígena não pretendeu esperar
pelos estudos preliminares da Funai para identificação da área e então a ocuparam com intenção de
ali permanecer de forma integral e definitiva.

Esta liminar envolve decidir sobre isto: pode a comunidade indígena usar da própria
força para ocupar território que antes não ocupava e que entende lhe pertencer e dele necessitar? O
que cabe a este juízo decidir nesta ação possessória, ainda que de forma liminar, é se esta conduta
da  comunidade  indígena  é  legítima,  regular  e  merece  proteção  do  ordenamento  jurídico.  A
comunidade indígena podia invadir e ocupar a área, como fez? É jurídica e merece proteção essa
conduta?

Na perspectiva deste juízo, a resposta àquelas perguntas parece ser negativa pelos
seguintes motivos:

(a) A posse da Ufrgs era  anterior, legítima e regular.  Os fatos  estão narrados na
petição  inicial,  que é  acompanhada de prova documental  idônea  dando conta  da ocorrência  da
invasão. Os esclarecimentos de fato prestados em audiência comprovam a ocorrência da ocupação
da área pela comunidade indígena. Tudo indica se tratar de área pública pertencente há muito tempo
à autarquia federal (Ufrgs) e empregada em atividades de ensino, pesquisa e extensão próprias de
universidade federal. Os fatos narrados no relatório de ocorrência apresentados pela Universidade
(datado  de  19/02/10  -  out2  do  evento  1)  mostram  como  se  deu  a  invasão.  Os  documentos
apresentados pela Ufrgs (out3 do evento 1) são suficientes para comprovar a propriedade do imóvel
ocupado,  sendo  indiscutível  que  não  se  trata  de  imóvel  abandonado  ou  não-ocupado  pela
Universidade. A Ufrgs utiliza a área para atividades educacionais próprias de universidade, narrando
a petição inicial que o local integra área onde estão: observatório astronômico, reservatório da vida
silvestre, área para análise de solos, entre outros programas educacionais.

(b) A  Funai  informou  que  não  dispõe  de  nenhum  dado,  estudo,  levantamento,
relatório  ou  outro  documento  que  indique  a  área  do  Morro  Santana  como sendo  de  ocupação
tradicional indígena. Isso foi informado em ofício (anexo ao evento 52) e ratificado em audiência
(evento 63). Informou a Funai que a área do Morro Santana se encontra em estudo de viabilidade
para  investigação  demarcatória  juntamente  com  outras  áreas  reivindicadas  por  comunidades
indígenas  no  Estado  (Morro  do  Osso  e  Estrela,  por  exemplo),  faltando  apenas  atender
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procedimentos burocráticos para publicação de edital para realização de estudos preliminares.

(c)  Muitos  estudiosos  e  antropólogos  apoiam  a  reivindicação  indígena  kaingang
quanto  aos  morros  de  Porto  Alegre  mas  ninguém  apresenta  estudo  científico  conclusivo,
empenhando seu nome e  reputação acadêmica  para  afirmar  conclusivamente  presença  indígena
caracterizada  como  posse  tradicional  para  fins  do  art  231  da  CF/88.  A  existência  desse
departamento reconhecido e sério de antropologia na Ufrgs é que faz este juízo ter dúvidas quanto à
tradicionalidade da pretensão indígena kaingang quanto aos morros de Porto Alegre porque nos
autos  das  duas  ações  cíveis  discutindo  a  ocupação  do  Morro  do  Osso  (processos
2005.71.00.023683-6  e  2004.71.00.021504-0,  já  sentenciados  e  ainda  pendentes  de  trânsito  em
julgado)  este  juízo  inquiriu  vários  professores  e  antropólogos  daquele  departamento  como
testemunhas  e  eles  nada  trouxeram  de  relevante  que  caracterizasse  aquelas  como  sendo  áreas
tradicionais para os fins particulares do art 231 da CF/88. Os especialistas se perdem num discurso
sobre  presente  e  futuro  das  áreas  reivindicadas  pelas  comunidades  indígenas,  mas  não  se
comprometem com o passado: não afirmam a ocupação tradicional kaingang daquelas áreas. Na
prolação da sentença da ação possessória 2005.71.00.023683-6, este juízo inclusive buscou trabalho
recente de doutoramento de uma daquelas testemunhas, específico sobre a ocupação kaingang em
Porto Alegre mas, embora seu valor científico relativo à situação do presente, nele não encontrou
afirmação e comprovação de ocupação tradicional indígena dos morros de Porto Alegre para os fins
do art 231 da CF/88. Convém transcrever aqui trecho da sentença:

'Décimo-primeiro, porque esse Juízo teve acesso e leu atentamente a versão provisória de tese de
doutoramento em antropologia social defendida em 19/12/2005 na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul pela pesquisadora Ana Elisa de Castro Freitas, sobre a ocupação kaingang em
Porto  Alegre,  não encontrando ali  nenhum elemento  que  alterasse  o  que  havia  anteriormente
decidido quanto à inexistência de ocupação tradicional indígena do Morro do Osso para os fins do
art. 231 da CF/88.

Tendo por título 'Mru'r Jykre - a cultura do cipó: territorialidades Kaingang na margem leste do
Lago Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil', o trabalho parece exaustivo. Aborda o
momento presente (Parte II - O (Des)cobrimento do 'índio'; Parte III - Etnografando por Imagens),
mas também examina o passado (Parte I  -  O Descobrimento do 'Brasil'  e  o Encobrimento do
'índio'). Apenas para atestar a relevância desse estudo quando estiver à disposição do público em
geral, transcrevo o que consta no resumo da tese:

'Esta tese é resultado de um estudo antropológico sobre territorialidades Kaingang (Jê Meridional)
e seu pertencimento aos territórios da margem leste do Lago Guaíba, onde se situa a cidade de
Porto Alegre e suas paisagens ecossociais. Procura-se reconstituir estas territorialidades a partir
de  uma perspectiva  etno-histórica  e  etnográfica  na  intenção  de  conhecer  como determinados
espaços  desta  região  vêm sendo reconhecidos  pelos  Kaingang  enquanto  Kanhgág  Ga -  Terra
Kaingang,  os  elementos  materiais  e  simbólicos  que,  desde  o  ponto  de  vista  Kaingang,  são
importantes  para  a  configuração  do  pertencimento  a  estes  espaços  e  as  condutas  territoriais
empregadas  por  pessoas  e  grupos  para  convertê-los  efetivamente  em  parte  de  seu  território.
Interessam os campos de relações com a fauna, a flora, a paisagem, os homens e os espíritos que
integram o que os Kaingang chamam Mrur Jykre: um modo de vida centrado no manejo dos cipós
que habitam as florestas locais e com os quais estes índios fabricam objetos que comercializam
para sustentar seu viver na Ymã Mág, a Aldeia Grande, a cidade grande' (versão provisória da
tese, depositada na Biblioteca da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul).
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Esse Juízo tomou conhecimento desse estudo pelo que foi declarado pelas testemunhas inquiridas
em  13/12/2005  na  ação  ordinária  (fls.  580-598  do  processo  2005.71.00.021504-0),  que
mencionaram sobre sua existência e defesa iminente que ocorreria em 19/12/2005 (menos de uma
semana após a audiência). Embora a pesquisa seja relevante, é de estranhar que as partes não a
tivessem trazido para os autos porque ela contém elementos relevantes para julgamento da lide e
compreensão dos fatos. Ao invés de dizer que faltam estudos conclusivos a respeito, seria muito
proveitoso  para  o  processo  se  esse  estudo tivesse  sido  trazido  como prova,  permitindo  que  a
discussão por aqueles que defendem a permanência da Comunidade Indígena na área não ficasse
restrita  à  argumentação  retórica,  mas  fosse  feita  a  partir  de  uma  base  concreta  (um  estudo
específico).

Como as testemunhas haviam referido a pesquisa, mas ninguém a trouxe aos autos, esse Juízo
procurou ter acesso ao texto, o que conseguiu através da Biblioteca dessa Seção Judiciária (onde
está depositada cópia). A pesquisadora atenciosamente permitiu acesso ao texto provisório da tese
com a condição de que não fossem feitas transcrições (porque se trata de versão provisória, que
ainda depende de correções).

Infelizmente, até a época dessa sentença, não se conseguiu versão final e definitiva da pesquisa,
que pudesse ser juntada aos autos como prova submetida ao contraditório. Oxalá que o trabalho já
esteja definitivamente concluído antes do julgamento dos recursos contra essa sentença, para que
as partes e o Tribunal possam ter acesso à sua íntegra e, quem sabe, utilizá-lo na decisão porque a
pesquisa certamente trará muitos elementos relevantes para o julgamento da lide, uma vez que
trata especificamente da ocupação Kaingang em Porto Alegre que é aqui discutida.

Mesmo que o documento não tenha sido submetido ao contraditório e não integre os autos, esse
Juízo não pode deixar de referi-lo e considerá-lo na fundamentação dessa sentença porque se trata
de estudo sério e bastante importante para o conhecimento e equacionamento dos fatos discutidos
na lide. E principalmente porque parece se tratar de estudo pioneiro e inédito sobre essa ocupação,
como declarado pela prova testemunhal:

'Que a única tese que tem conhecimento sobre a ocupação indígena kaingang no Morro do Osso é
da  professora  Ana  Elisa,  que  será  defendida  no  próximo  dia  19  [de  dezembro  de  2005]  no
doutorado da UFRGS. Que essa pesquisadora retoma as fontes jesuíticas' (testemunha Rodrigo
Allegretti Venzon às linhas 63-66 de fls. 582, grifou-se).

'Que a tese de doutorado da testemunha trata da ocupação dos kaigang na margem leste do rio
guaíba, tratando também da área do morro do osso e de sua ocupação. Que essa tese vai ser
defendida na semana que vem, dia 19. Que não conhece nenhuma pesquisa acadêmica relativa a
ocupação kaigang no morro do osso, sendo esse caso recente no meio acadêmico' (testemunha Ana
Elisa de Castro Freitas às linhas 226-230 de fls. 586, grifou-se).

Pois  bem, mesmo sem ter  conhecimento de antropologia,  esse Juízo leu atentamente  a versão
provisória do trabalho a que teve acesso e continuou convencido de que estão confirmadas as
premissas que basearam sua anterior decisão nos autos, não reconhecendo a ocupação tradicional
para os fins do art. 231 da CF/88: a relação da Comunidade Indígena Kaingang com o Morro do
Osso não é algo que envolva o passado (e que justificasse a ocupação com base no art. 231 da
CF/88),  mas  é  pretensão  que  envolve  e  se  dirige  para  o  futuro.  Não  existem  elementos  que
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permitam concluir com mínima segurança que aquela foi terra indígena tradicional no passado
(primeira  parte  da  tese,  sobre  o  descobrimento  do  Brasil  e  o  encobrimento  do  índio).  Em
contrapartida, na tese abundam elementos que permitem concluir que aquela terra oferece uma
perspectiva de futuro para os indígenas (segunda e terceira partes da tese, sobre o descobrimento
do índio e a etnografia por imagens). Mas isso não é suficiente para que o Judiciário legitime a
ocupação e mantenha a Comunidade Indígena instalada na área que invadiu.  A interpretação
jurídica que deve ser dada ao art. 231 da CF/88 não permite a demarcação apenas a partir da
escolha da terra feita pela Comunidade Indígena ou da possibilidade de futuro que determinada
terra prometa aos indígenas' (sentença 0262/2007 no processo 2005.71.00.023683-6, disponível no
site de consulta processual da Justiça Federal).

Talvez  aqueles  estudos  completos  e  conclusivos  ainda  devam  ou  estejam  sendo
realizados, mas enquanto não existirem não é possível admitir opiniões ou especulações vagas como
capazes de garantir juízo de verossimilhança em favor da manutenção da comunidade indígena na
área ocupada.

(d) Não se discute que existem indígenas que vivem (e convivem) na cidade de Porto
Alegre hoje e na década de 1990-2000. A presença kaingang em Porto Alegre é inegável, existindo
algumas comunidades indígenas que vivem e realizam atividades extrativistas relacionadas ao cipó
e  ao  artesanato,  tal  como  eram seus  costumes  tradicionais.  Mas  os  estudos  pertinentes  a  essa
presença indígena se limitam ao presente (retroagindo no máximo alguns anos), o que sozinho é
insuficiente para caracterizar as terras pretendidas como tradicionais para os fins do art  231 da
CF/88. Seria preciso mais do que presença num local depois da Constituição Federal de 1988 para
que aquela terra fosse caracterizada como tradicional indígena para os fins constitucionais. Aliás, a
Constituição Federal de 1988 tem pouco mais que 20 anos de existência e a comunidade indígena
afirmou na audiência que usa a área há 20 anos: 'foi dito pelo Sr. Eli Fidélis que fazem uso da área
há 20 anos'  (evento 63). A ocupação estudada é muito recente, não se enquadrando no conceito
constitucional.

(e) Não é o fato da comunidade indígena pretender a área que - só por isso - lhe dá
direito a ocupá-la e se instalar nela definitivamente. Fosse assim, a Constituição Federal de 1988
teria  dito  que  comunidades  indígenas  têm  direitos  sobre  quaisquer  terras  que  desejem  ou
necessitem, não cabendo ao Judiciário mediar o conflito para decidir  se tal  pretensão é ou não
legítima. O art 231 da CF/88 não tem o alcance que a comunidade indígena e o MPF pretendem:
não legitima qualquer pretensão indígena, mas apenas aquelas que preencham os requisitos fáticos
explicitados pelo constituinte no art 231 da CF/88.

(f) Neste  momento  ainda  não  foram  trazidos  elementos  sérios  e  concretos  que
permitissem concluir que a comunidade indígena kaingang tenha direito à área ocupada ou que ela
seja terra tradicionalmente ocupada por kaingangs para os fins do art 231 da CF/88. A Funai foi
cautelosa  em  sua  manifestação  na  audiência  (evento  63),  salientando  que  ocupação  e
reconhecimento de terra tradicional 'é questão dinâmica e complexa'. Realmente, o reconhecimento
de  área  tradicional  indígena  nem  sempre  é  questão  simples  e  exige  muitas  vezes  a  luta  das
comunidades indígenas interessadas pelo reconhecimento e legitimação de sua pretensão. Muitas
injustiças históricas foram cometidas e a história do homem, seja branco ou indígena, é recheada de
conflitos e disputas por bens limitados, como é o caso do território, da terra, dos recursos naturais.
As  próprias  comunidades  indígenas  outrora  guerreavam  e  atualmente  muitas  vezes  disputam
territórios entre si. Pode ser que nessa dinâmica e complexa disputa por espaços territoriais surjam
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novos  elementos  que  apontem  para  ocupação  tradicional  kaingang  daquela  área.  Então  o
entendimento deste juízo poderá ser diferente daquilo que hoje considera nesta decisão. Mas as
decisões devem ser tomadas com base em elementos concretos de prova, não existindo espaço para
especulação em favor de uns em detrimento de outros. Aquilo que este juízo reconhece para um está
negando ao outro. Esta é a dinâmica do processo judiciário, onde duas partes disputam único e
limitado  bem.  Houvesse  terra  em  abundância,  Ufrgs  e  comunidade  indígena  não  estariam
disputando aquela área. Mas porque existe limitação e conflito, o Judiciário é chamado a intervir e,
ao fazê-lo, não se guia pela vontade individual ou sentimentos pessoais do juiz, mas cabe observar o
devido  processo  legal  e  o  ordenamento  jurídico  vigente.  No  entender  deste  juízo,  não  lhe  foi
outorgada autorização para distribuir os bens disputados segundo sua vontade particular, devendo
observância às regras do devido processo. Se neste momento ainda não existem elementos sérios e
concretos que apontem para a razoabilidade da pretensão indígena kaingang sobre a área ocupada,
este  juízo  não pode  preferir  proteger  a  ocupação  pela  comunidade  indígena  em detrimento  da
autarquia  federal,  que  comprovou  seu  direito  à  posse  da  área.  A conciliação  foi  tentada  em
audiência e restou inexitosa porque os interesses das partes eram irredutíveis, não restando agora
outra saída senão decidir.

(g) Os  elementos  probatórios  trazidos  pela  comunidade  indígena  ainda  são
insuficientes para lhe assegurar tutela possessória ou apontar verossimilhança em sua pretensão
territorial  quanto à  área ocupada.  É certo que estas questões  serão debatidas no curso da ação
possessória, com adequada e ampla instrução probatória assegurada às partes. Mas o ordenamento
jurídico assegura a proteção jurisdicional a toda lesão ou ameaça a direito (art 5º-XXXV da CF/88)
e prevê duração razoável do processo (art 5º-LXXVIII da CF/88), possibilitando ao juízo decidir
(liminarmente) questões e antecipar (provisoriamente) julgamentos no processo, antes mesmo da
conclusão da instrução probatória. Este é uma das situações em que está prevista tutela liminar
possessória.  Não  seria  justo  deixar  sem  proteção  jurisdicional  àquela  parte  que  desde  logo
demonstre seu direito contra aquela que não traga elementos concretos indicando razoabilidade em
sua pretensão.

(h) Examinando os elementos trazidos para apontar posse tradicional kaingang na
área  ocupada,  este  juízo  nada  encontra  de  relevante  para  amparar  a  pretensão  da  comunidade
indígena kaingang. Por exemplo, quanto aos dois livros apresentados em audiência (evento 64), são
estudos antropológicos e sociológicos dando conta de comunidades indígenas existentes no Estado
do Rio Grande do Sul.  Não importa se são ou não publicações patrocionadas ou editadas pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul porque isso não é suficiente para tornar ilegítima a
atuação da Ufrgs nesta ação possessória. É função de universidade pública desempenhar esse papel
na  busca  e  produção  do  conhecimento.  Goza  de  autonomia  didático-científica  que  permite
pesquisar, especular, criticar, construir conhecimentos e desconstruir verdades. Essa é a função da
universidade. É isso que se espera dela: ensino, pesquisa, extensão. Crítica e ciência com liberdade
e autonomia. O fato da Ufrgs ter departamento de antropologia empenhado em pesquisar e conhecer
as  realidades  locais  não  é  suficiente  para  indicar  que  as  áreas  são  tradicionalmente  indígenas.
Embora o valor científico dos dois estudos, não podemos ser ingênuos a ponto de considerar que
neles está escrito o que neles não está escrito. Uma das publicações chama-se 'Povos Indígenas na
Bacia Hidrográfica do Lagoa Guaíba' e a outra chama-se 'Diversidade e Proteção Social: estudos
quanti-qualitativos das populações de Porto Alegre'.  São textos interessantes,  que lançam luzes
sobre a presença indígena guarani, kaingang e charrua na região de Porto Alegre. Mas a referência
ao presente e  ao passado recente,  à atualidade,  não é  suficiente para caracterizar terras  e áreas
verdes  da  região  metropolitana  como  sendo  tradicionalmente  ocupadas  por  indígenas.  Por  que
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nenhum desses textos apresenta histórico da ocupação kaingang no passado de Porto Alegre nem se
compromete com demonstração da presença especifíca dos requisitos do art 231 da CF/88 quanto à
pretensão kaingang relativamente aos morros de Porto Alegre? Se esses textos científicos não fazem
essas afirmações explícitas nem trazem conclusões precisas, não pode este juízo se apropriar desses
documentos  como  se  fossem  provas  inequívocas  de  ocupação  tradicional  indígena  na  região.
Também o fascículo de história do Rio Grande do Sul que fala da ocupação indígena da região de
Porto Alegre não corrobora a ocupação tradicional dos morros de Porto Alegre pelos kaingangs
porque se refere à ocupação tupi-guarani. As referências feitas no fascículo de história se referem à
etnia guarani, que não se confunde com os kaingangs. Em audiência, o procurador da comunidade
indígena mencionou que existe  manifesto  de professores  de antropologia contra  a  Procuradoria
Jurídica da Ufrgs e contra o ajuizamento desta ação possessória ('o Departamento de Antropologia
da Ufrgs apresentou manifestação criticando a postura da procuradoria da Ufrgs e a acusando de
discriminação, uma vez que a Ufrgs não tomou providências contra outras ocupações que existem
na área e apenas tomou providências contra a ocupação indígena' - evento 63), que oportunamente
juntaria, mas isso é documento de cunho político ou ideológico - não-científico -, que não serve
para comprovar tradicionalidade da ocupação. No lugar do manifesto, seria interessante se fosse
juntado  estudo  científico  conclusivo  feito  pelo  departamento  de  antropologia,  dando  conta  da
tradicionalidade da ocupação kaingang em Porto Alegre. Ademais, como bem referiu em audiência
o  procurador  jurídico  da  Ufrgs,  o  corpo  docente  da  universidade  goza  de  autonomia
didático-científica,  assegurada  constitucionalmente,  não  estando  a  universidade  vinculada  às
opiniões de seus professores que devem exercer o magistério  e  a produção científica de forma
autônoma e livre. Também o documentário gravado em vídeo de 1996 mencionado pelo procurador
da comunidade indígena em audiência ('a UFRGS possui um documentário de 1996, reafirmando o
direito da comunidade' - evento 63) não garante reconhecimento da terra como sendo tradicional
porque parece se referir a período posterior à Constituição Federal de 1988.

(i) A utilização da área pela comunidade há 20 anos para coleta de cipós e ervas
medicinais é argumento que sensibiliza este juízo, principalmente pelas declarações em audiência
do cacique Eli Fidélis, que lidera a comunidade:

'fazem uso da área há 20 anos, utilizando-a para extração de cipós e ervas medicinais. Que a
sobrevivência das famílias e das crianças depende daquela área. Que sentem falta da área, pois
sempre viveram em vilas quase todo o tempo. Que a cultura é diferente. Que na vila não conseguem
manter a cultura. Que são dependentes da área para a coleta de cipó, como fonte de renda, para a
obtenção de ervas medicinais, e que usam essas ervas para tratamento das crianças, também. Que
moram no entorno da área. Que muitas vezes não eram aceitos pela Ufrgs para ingressar na área.
Que atualmente estão morando dentro da área. Que a convivência em vilas traz problemas para o
futuro das crianças. Que sua intenção é defender a comunidade. Que salienta a necessidade de um
espaço de vida diferenciado para sobrevivência de sua cultura e de seu modo de vida' (evento 63). 

Ouvindo o relato sincero desse representante da comunidade, é possível imaginar as
dificuldades que os integrantes daquela comunidade indígena enfrentam para sobreviver no meio
urbano, em vilas e favelas, obrigados à convivência diária com institutos e formas de vida diferentes
daquelas tradicionais e características de sua cultura. Se para qualquer um de nós a vida urbana é
perigosa (violência, assaltos, drogas, trânsito, habitação, poluição, propaganda, consumo, etc), os
riscos e perigos são multiplicados quando se trata de indígenas com necessidades culturais distintas
dos demais  moradores  da  cidade.  Eles  têm uma cultura  diferente daquela do homem urbano e
acabam obrigados  a  conviver  nesse  meio  hostil  à  sua  cultura.  Somando  a  isso  a  especulação
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imobiliária que ameaça os morros de Porto Alegre, com certeza pareceria justo e solidário tentar
contribuir para concretização deste sonho cultural em Porto Alegre: destinar parte de seus morros
para que neles vivam e sobrevivam integrantes de comunidades indígenas, assegurando-lhes espaço
-dentro  da  metrópole  -  que  permita  preservarem cultura,  organização  social,  costumes,  língua,
crenças e tradições. Depois de ouvir o relato do cacique Eli Fidélis, este juízo pessoalmente gostaria
de assegurar a permanência na área à comunidade indígena.  Entretanto, a argumentação da Ufrgs
está bem construída e cabe a este juízo considerar os aspectos jurídicos da questão, que fogem à sua
vontade  particular:  'resta  claro que  a  invasão  não possui  caráter  social,  tendo  como objetivo
simplesmente  uma melhoria  nas  suas  condições  de  vida,  o  que  é  um desejo  do  indivíduo  da
sociedade em geral. Entretanto, nem a legislação pátria, nem os costumes admite o esbulho como
forma de obtenção de uma melhor condição de vida, mesmo aos indígenas, que tem na Funai,
órgão específico para cuidar de seus interesses, em especial, os de habitação e moradia' (evento 1).
Não  se  justifica  tratamento  discriminatório  em  favor  da  comunidade  indígena  a  pretexto  de
não-discriminar ou reparar injustiças históricas porque então quem estará sendo discriminada é a
Ufrgs, que não é responsável pela situação da comunidade indígena. Cabe à Funai adotar políticas
públicas para proteger a comunidade indígena,  evitar  que vilas e favelas destruam suas formas
tradicionais de vida e sua cultura. Mas ação possessória não pode ser transformada em instrumento
de  formulação  de  políticas  indígenas  ou  de  distribuição  de  recursos  públicos  ao  arrepio  da
Constituição e em detrimento dos outros cidadãos.

(j) O que existe de concreto em favor da posse indígena daquela área ocupada é
apenas a necessidade da comunidade (que inegavelmente existe tal como declarado pelo cacique Eli
Fidélis), mas esta pretensão à demarcação não justifica invasão nem ocupação. Se kaingangs podem
ocupar aquela área apenas porque acreditam que ela lhes pertence ou é necessária, por que outros
grupos indígenas não podem invadir outros espaços públicos e privados de Porto Alegre sob mesmo
pretexto? Tal como feito no Morro do Osso, por que não poderiam ocupar outros morros e áreas
verdes de Porto Alegre? Se este juízo emprestar proteção possessória à invasão do Morro Santana,
como não emprestar essa mesma proteção possessória a outras invasões e ocupações? Afinal, todo o
território nacional outrora foi povoado, habitado e utilizado por tribos indígenas das mais diversas
etnias que aqui tinham sua vida, sua cultura, seu mundo. Se este juízo deferisse proteção possessória
à ocupação kaingang no Morro Santana,  o Judiciário  teria  de proteger  da mesma forma outras
reivindicações semelhantes.  Entretanto, esse caminho trilhado pela comunidade indígena na luta
pela  terra  (ocupações)  é  muito  perigoso  porque  desrespeita  o  direito  dos  outros  e  afronta  o
ordenamento  jurídico,  buscando  o  exercício  das  próprias  razões  com  as  próprias  mãos  em
detrimento do devido processo legal a que todos, brancos e indígenas, se submetem.

(k) O caso do Morro do Osso é muito semelhante à presente situação, confirmando o
Tribunal Regional Federal da 4ª Região sentença de procedência da ação possessória:

'DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  PARQUE  NATURAL  DO  MORRO  DO
OSSO.  COMUNIDADE  INDÍGENA.  OCUPAÇÃO.  ATOS  DE  TURBAÇÃO  E  ESBULHO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

1. Não há prejudicialidade entre a possessória que objetiva a cessação de turbação/invasão no
Parque Morro do Osso com a Ação nº 2004.71.00.021504-0, que busca o reconhecimento da área
do Parque do Morro do Osso como terra indígena. Se houve remotamente ocupação indígena na
área do Morro do Osso, tal questão será decidida mediante o devido processo legal,  e após a
realização de exaustiva prova pericial na ação própria.
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2. O Município como ente jurídico tem o dever de tutelar a toda a comunidade, podendo livremente
instituir políticas públicas preservacionistas, e optou fazê-lo no local onde implantou-se um Parque
Natural, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 334/94.

3.  Não restou demonstrado que o Parque Natural do Morro do Osso enquadra-se no conceito
estabelecido pela Constituição Federal de 1988, de terra tradicionalmente ocupada pelos índios da
Comunidade Kaingang. Ademais, trata-se de área pública que não pode ser ocupada por qualquer
grupo, quer intitulem-se indígenas ou munícipes comuns, pois os cidadãos têm direito à política
urbana e à ordenação do espaço público das cidades (art. 182 da Constituição Federal de 1988).

4. Não há como se reconhecer a posse imemorial desta Comunidade Indígena, pois ausente os
vestígios da ocupação pré-histórica Kaingang nas adjacências do Parque Natural do Morro do
Osso.

5. A circunstância de somente um indígena ter vindo para Porto Alegre, na década de 60, para
fazer um tratamento médico, e depois instalado-se no Parque Natural do Morro do Osso, não tem o
condão de demonstrar a posse imemorial da Comunidade Kaingang, nos termos do artigo 231 da
Constituição Federal' (TRF4, 4ª Turma, AC 2005.71.00.023683-6, DE 04/11/08).

(l) Ainda que essa tutela possessória não dependa da comprovação de risco de danos,
a  imediata  devolução da área  à  Ufrgs  evita  consolidação de situação fática  irregular.  Mas não
impede  que  futuramente,  se  novos  elementos  surgirem,  a  área  seja  devolvida  à  comunidade
indígena.  É  necessária  pronta  intervenção  e  resposta  do  Poder  Judiciário  para  evitar  que  essa
ocupação da área pública se transforme em ocupação irregular que, com a passagem do tempo e
inércia do Judiciário em intervir, acabe gerando situação consolidada de fato difícil de ser resolvida,
em nítido prejuízo aos direitos constitucionais da Ufrgs, de seus corpos discente e docente, e da
comunidade à qual serve enquanto universidade pública.

Em  suma,  este  juízo  tem  dever  de  prestar  adequada  jurisdição  não  apenas  à
comunidade indígena  nem apenas  à  Ufrgs,  mas  à  sociedade.  Nessa condição,  não  encontrando
elementos  concretos  e  sérios  que  permitissem  vislumbrar  verossimilhança  na  pretensão  da
comunidade indígena e não encontrando motivos jurídicos que autorizassem proteger a ocupação
indígena na área, cabe determinar o cumprimento da lei para proteger a posse da Ufrgs, que parece
justa, nova e amparada no direito.

Afinal, a Ufrgs provou sua posse (art 927-I do CPC), provou o esbulho praticado
pelo réu (art 927-II do CPC), provou a data do esbulho (art 927-III do CPC), e provou a perda da
posse (art 927-IV do CPC), conforme narrado na petição inicial (evento 1) e demonstrado pelos
documentos  constantes  de  seus  anexos  (out2  e  out3  do  evento  1),  o  que  é  suficiente  para
deferimento  da  tutela  possessória  pretendida,  especialmente  porque  as  partes  e  a  Funai  foram
ouvidas na audiência e nada foi trazido de juridicamente relevante que autorizasse a permanência da
comunidade indígena na área.

7- Deferimento da liminar

Defiro liminar de reintegração na posse  do imóvel em favor da Ufrgs e contra a
comunidade indígena kaingang que ocupa a área (Av. Protásio Alves, nº 9.339, no bairro Morro
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Santana, em Porto Alegre, liderada pelo cacique Eli Fidelis),  concedendo prazo de 10 dias para
desocupação voluntária da área sob pena de expedição de mandado de reintegração e execução
forçada, nos termos da lei e com apoio de força pública, se necessário.

Justifico a concessão desse prazo de desocupação voluntária porque vai assegurar aos
interessados e ao Ministério Público Federal direito ao duplo grau de jurisdição, permitindo controle
desta decisão pela instância competente, se assim entenderem os interessados.

DESPACHO

8- Retifique-se registro e autuação (item 1).

9- Oficie-se à Direção do Foro (item 2).

10- Intimem-se as partes e a Funai.

11- Intime-se o MPF, inclusive quanto ao item 2.

12- Após, expeça-se mandado de intimação do réu quanto aos termos desta decisão
e ao prazo de 10 dias concedido para desocupação voluntária.

13- Após,  aguarde-se o prazo de desocupação voluntária  e certifique-se sobre a
interposição de recursos.

14- Após, não havendo desocupação voluntária nem sendo deferida antecipação de
tutela  recursal  contra  esta  decisão,  venham  conclusos  para  expedição  de  mandado  de
reintegração  forçada  na  posse  e  comunicação  aos  órgãos  públicos  competentes (Funai,
segurança pública, Conselho Tutelar, etc).

Porto Alegre, 05 de março de 2010.

CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR 
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente por CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL 
JUNIOR, Juiz Federal, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Resolução nº 61/2007, 
publicada no Diário Eletrônico da 4a Região nº 295 de 24/12/2007. A conferência da 
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.jfrs.gov.br/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código 
verificador 5604766v23 e, se solicitado, do código CRC 7CA9FB74. 
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 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007652-70.2010.404.0000/RS
RELATORA : Des. Federal SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

AGRAVADO :
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - 
UFRGS

ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região
INTERESSADO : ELI FIDELIS
ADVOGADO : Juliano Rombaldi Rodrigues e outros
INTERESSADO : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
ADVOGADO : Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de reintegração na
posse do imóvel localizado no Morro Santana em favor da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul ocupado pela comunidade indígena Kaingang em 19 de fevereiro de 2010.
O Ministério Público Federal postula a concessão da tutela recursal para suspender em parte os 
efeitos da decisão agravada a fim de assegurar aos indígenas acesso ao Morro Santana, 
possibilitando a continuidade das atividades extrativistas necessárias à sua sobrevivência física e 
cultural.
É o suscinto relatório.
DECIDO.
Sobre a questão, já me manifestei por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo do Agravo 
de Instrumento n.º 0007807-73.2010.404.0000/RS, conforme se vê do despacho a seguir transcrito, 
cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
O interdito de reintegração de posse brota de dois pressupostos fundamentais: a existência de uma 
posse anterior e o esbulho desta posse. 
Para a concessão de liminar de reintegração de posse, o Código de Processo Civil exige também 
que o esbulho tenha ocorrido há menos de um ano e um dia, de maneira que é possível 
distinguir-se duas situações: na primeira, trata-se de posse nova, quando o possuidor esbulhado 
age antes de esgotado o prazo de ano e dia, sendo liminarmente restabelecida a situação anterior; 
na segunda, ele age depois do fluxo daquele prazo, permitindo a transformação da posse nova em 
velha, merecendo proteção judicial por via do procedimento ordinário, hipótese em que o 
esbulhador deve ser citado para oferecer sua defesa, permanecendo com a coisa em seu poder, só 
sendo destituído ao final da demanda. 
Na espécie, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul logrou comprovar tratar-se de posse 
nova, tendo em vista que o documento de fl. 65 atesta a propriedade, local onde são realizadas 
pesquisas acadêmicas, fato este confirmado pelo Ministério Público Federal e pela própria 
Comunidade Kaingang. Por outro lado, a invasão ocorreu em fevereiro de 2010, como admitido 
pelo Ministério Público Federal e detalhado no Relatório de Ocorrência elaborado pela 
Coordenadoria de Segurança da UFRGS (fls. 45/47), nos seguintes termos:
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As informações de ocupação da área foram trazidas a segurança da Universidade por morador 
residente junto a Av. Protásio Alves, 9611, inicialmente por um rapaz descrito pelo vigilante Mário 
Coutinho de, "sobrinho do Sr. Toninho", isso por volta das 09h e 30min do dia 19.02.2010. 
posteriormente, às 10h e 15min, o Sr. Jonacir Fernandes Rolim, chefe da vigilância do campus do 
vale, recebeu ligação da Polícia Federal que o informou ter recebido denúncia anônima de invasão
em área da UFRGS junto ao Morro Santana. O serviço de segurança do campus do vale se 
deslocou ao acampamento indígena, juntamente com o vigilante da porteira do Morro, Sr. Mário 
Coutinho e fizeram a primeira abordagem para obter informações acerca das pessoas que lá 
estavam alojadas, bem como saber qual seria a intenção dos mesmos. Após retornaram a 
coordenadoria de segurança onde relataram, conforme registro de ocorrências anexas, que se 
tratava de invasão promovida por índios Caingangues, alguns conhecidos, diz o vigilante em um de
seus relatos, por colher cipós junto a área do Morro Santana. 
(...) 
Há facilidade em manterem a ocupação haja vista que residem nas redondezas, e se utilizam da 
infra-estrutura das suas próprias casas, inclusive nos foi referido pelo Sr. Bento da Silva que nesta 
noite deixará no acampamento um de seus filhos, pois, amanhã terá que vender seus artesanatos 
no Brique da Redenção, local onde trabalha regularmente.
Assim, restando inconteste a posse nova e o esbulho desta posse, estão presentes os requisitos para 
concessão da liminar de reintegração. 
Ademais, inexiste comprovação de que as terras sejam tradicionalmente ocupadas por índios, tanto
é que a FUNAI somente agora está providenciando a realização dos respectivos estudos, sem que 
haja elementos concretos que autorizem a demarcação. Os índios vieram ocupar o imóvel 
recentemente, presumindo-se ilegal sua permanência, e não o contrário. Perigo de dano 
irreparável verifica-se na hipótese de não conferir a reintegração à Universidade, perpetuando a 
ocupação da Comunidade Kaingang, tornando mais traumática sua retirada após longo decurso de
tempo caso não venha a ser confirmada a tradicionalidade das terras. 
Em contrapartida, se for confirmada a tese levantada pela Comunidade, oportunamente o seu 
direito será garantido, sendo-lhe conferida a posse do imóvel. 
A situação que ora se apresenta merece tratamento diferenciado apenas no que tange à 
possibilidade de acesso dos índios à área em questão, o que já ocorria antes da invasão, inclusive 
com a concordância da UFRGS. Dela são extraídos vegetais para confecção de artesanato, que é 
sabidamente atividade desenvolvida pela comunidade indígena e fonte de seu sustento. Nisto reside
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação da proibição absoluta de ingresso nas terras, 
ao passo que serão privados de seu ofício, impossibilitando a sua subsistência. 
Por isso, entendo que, conquanto mantida a liminar de reintegração de posse, pois ilegal a posse 
permanente da Comunidade Kaingang, deve ser autorizado o acesso apenas para fins de extração 
de matéria-prima.
Em face do exposto, defiro o efeito suspensivo nos termos do pedido.
Intimem-se, sendo que a agravada para os fins do art. 527, V, do CPC.
Dê-se vista ao Ministério Público Federal como custus legis.
Porto Alegre, 29 de abril de 2010.
Des. Federal Silvia Goraieb 
Relatora
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Anexo 04 – notícia Comunidade Kaingang Morro do Osso Página Senado Federal
Página direitos humanos – senado federal – coletado com o termo Google – kaingang Santana – dia

06.05.10

Comunidade do povo Kaingang retoma terra na capital do Rio 
Grande do Sul 

Sex, 19 de Fevereiro de 2010 15:17 
No início da noite da quarta-feira de cinzas (17), um grupo de 15 de famílias do povo 
Kaingang retomou uma área de terra denominada de Morro Santana, no Bairro Santana, 
em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. Essas famílias viviam nas 
periferias da capital e há muitos anos reivindicam que a Funai constitua um Grupo de 
Trabalho (GT) para realizar os estudos de identificação e demarcação da área. 

De acordo com Eli Kaingang, liderança indígena da região, a ocupação se deu de forma 
tranqüila e com o objetivo claro de cobrar um direito que é do povo Kaingang: o acesso a
terra. "A ocupação foi muito pensada e bem planejada, ela está baseada em anos de 
pesquisa e levantamento sobre os antigos moradores da área. Questão que chegou ao 
conhecimento do povo por meio de um jornalista que publicou matéria falando que a 
terra já havia sido ocupada por nosso povo e que originalmente era nossa", declarou.

A área ocupada pelos Kaingang está sob o domínio da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e localiza-se próximo aos municípios de Alvorada e Viamão. 
Pesquisadores da própria universidade, vinculados às áreas de biologia, arqueologia e 
antropologia desenvolveram estudos nos quais apontam que a terra em questão vem 
sendo usada pelos Kaingang há décadas. O Morro Santana faz parte das áreas que 
famílias indígenas ocupam tradicionalmente para o manejo e coleta de materiais, tais 
como cipós e taquara, utilizados como matéria prima na confecção do artesanato e das 
cestarias.

No ano de 2008 a Funai realizou diversas reuniões com lideranças do povo Kaingang no 
Rio Grande do Sul, de modo especial em Porto Alegre e Passo Fundo. Durante essas 
reuniões, lideranças indígenas apresentaram uma relação de áreas sobre as quais 
reivindicam a demarcação. Dentre as áreas apontadas pelos Kaingang estão: Morro do 
Osso, Lomba do Pinheiro, Morro Santana, São Leopoldo, Estrela, Lajeado e Farroupilha.
Os representantes do órgão indigenista firmaram o compromisso de que até o mês de 
julho de 2009 criariam os Grupos de Trabalho (GTs) com o objetivo de realizar os 
estudos de identificação dessas áreas.

Segundo lideranças indígenas, a retomada do Morro Santana tem o objetivo de marcar 
um posicionamento firme em defesa dos seus direitos, e com ela os Kaingang pretendem 
agilizar a criação de grupos de trabalhos, por parte da Funai, para proceder os estudos 
nas áreas por eles reivindicadas há décadas. "Cansamos de esperar, por isso, resolvemos 
ocupar a área e cobrar providências da Funai. Cobramos respeito aos nossos direitos, 
tanto à terra quanto à criação de políticas públicas especificas de saúde e educação", 
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disse Eli.

A terra onde vivia essa comunidade Kaingang, TI Nonoai, localizada a noroeste do 
estado, se tornou insuficiente para manutenção da vida e da subsistência das famílias. A 
área foi demarcada em 1910, quando cerca de 400 indígenas viviam na região. Hoje são 
cerca de dez mil pessoas. A falta de espaço para plantio e demais formas de manutenção 
da saúde física e cultural dos indígenas fazem com que diversas famílias se mudem para 
a cidade, o que afasta as crianças e jovens de parte dos costumes do povo.

Relação com a terra

Os Kaingang de todas estas áreas vivem nos centros urbanos e mantêm uma firme 
relação com o meio ambiente, dependem dele para a sua sobrevivência física, espiritual e
econômica. As áreas reivindicadas são aquelas necessárias para a sobrevivência e 
manutenção da cultura deste povo. Nessas terras, estas famílias celebram a vida, realizam
rituais, coletam sementes e remédios tradicionais, desenvolvem práticas educativas das 
crianças e dos jovens, na perspectiva do fortalecimento da cultura Kaingang.

O espaço urbano integra-se hoje aos modos de viver Kaingang e, de forma dinâmica, eles
mantêm uma relação direta através da comercialização de seus produtos, das lutas pela 
garantia de direitos à saúde, educação e por espaços urbanos onde consigam estabelecer 
suas bancas de trabalho. As centenas de famílias indígenas Kaingang que vivem nos 
centros urbanos conseguem dinamicamente viver sua cultura através da fala na própria 
língua, dos rituais de nascimento, batismo, casamento, dos hábitos alimentares, das festas
e inclusive dos rituais de passagem, ou dos rituais de morte.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2010.

Cimi Sul Equipe Porto Alegre

fonte: Cimi

copyLeft cL2010. Direitos Humanos. Produzido e administrado por Ivonio Barros 
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Anexo 05: carta LAE Comunidade Kaingang Morro Santana

UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL

IFCH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Antropologia
LAE - Laboratório de Arqueologia e Etnologia

Av. Bento Gonçalves, 9.500 - Anexo ao Prédio 43.311  Campus
do Vale Bairro Agronomia  CEP 91509-900 - Porto Alegre / RS

Ofício LAE 04/2010                                               Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2010.
De: Dr. José Otávio Catafesto de Souza – 
Para: Imo. Sr. ......   Excelentíssimo Reitor da UFRGS
Assunto: Alerta sobre equivoco na emissão de Liminar de Reintegração de posse emitida pela 
Justiça Federal/Vara Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre contra os índios Kaingang 
acampados no Morro Santana.
  
Excelentíssimo Senhor Reitor: 

Vimos, por meio deste, lamentar falha na condução do processo dada pela Dra. Ana Luiza

Frota Lisboa (desta UFRGS) que aparece como autora que respalda o Mandado da Justiça Federal

em Porto Alegre exigindo a imediata remoção da parentela do cacique Kaingang Eli Fidelis que

recentemente acampou em área do Morro Santana administrada pela UFRGS, ação que aparece em

contradição com o programa de ações afirmativas levado pela Universidade, como exemplifica o

destino  de  vagas  especiais  para  alunos  indígenas,  negros  e  egressos  do  ensino  público.  O

instrumento jurídico foi acionado tendo por fundamentos  argumentos limitados e demonstrando

desconhecimento  de  caso,  sem  que  se  promovesse  discussão  técnica  interdisciplinar  e

interinstitucional prévia sobre formas alternativas de condução ao caso. 
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A UFRGS possui amplo corpo técnico capacitado a discutir e conduzir de outra forma a

resolução desse problema, tanto mais considerando os pesquisadores locados no Campus do Vale

que convivem com a situação de circulação destes e de outros indígenas dentro da área considerada

como reserva desta Universidade, inclusive atuando para que se fizesse o reconhecimento do direito

deles extraírem, segundo técnicas tradicionais de manejo, alguns recursos vegetais existentes ali,

para servirem como matéria-prima à produção do artesanato que aparece como sua forma mais

segura de sustento na atualidade. Por exemplo, houve, em anos passados, a emissão de carteira de

identificação  indígena  pelo  IFCH,  para  que  os  artesões  Kaingang  apresentassem  aos  vigias

contratados pela universidade para que permitissem o acesso deles ao interior das áreas de mata da

Reserva do Morro Santana. Diversas avaliações técnicas foram realizadas, inclusive diagnosticando

(por técnicos da biologia) que a extração que fazem dos cipós não prejudica a regeneração dos

recursos florestais por onde circulam.

Por outro lado, diversos estudos sociais e antropológicos já identificaram a antiguidade de

presença indígena no Bairro Santana, na Vila Safira e na Vila Jarí, locais em que vivem famílias

Kaingang de maneira contínua ao longo das últimas décadas. Temos acompanhado a realidade local,

inclusive para constatar a lamentável e gradativa perda de amplas áreas da reserva para loteamentos

urbanos que estão subindo as encostas do Morro Santana, sem que qualquer ação seja efetuada pela

UFRGS para obstaculizar tal degradação e perda do patrimônio público envolvido. De igual forma,

a vigilância das áreas de mata tem se mostrado precária e em diversos pontos a reserva tem servido

para circulação e refúgio de assaltantes e foragidos do sistema carcerário. 

No entanto, a advocacia da UFRGS mostrou-se extremamente ágil no trato judicial (e logo

será policial) da situação criada pelo acampamento feito pela parentela do cacique Kaingang Eli

Fidelis  no  Morro  Santana,  desconsiderando  uma  antiga  história  de  diálogo  travado  com esses

indígenas,  porque  eles  residem  na  Vila  Safira  por  quase  vinte  anos  e  são  interlocutores

reconhecimento pelos pesquisadores do LAE e do NIT da UFRGS em diversos projetos realizados

ao longo dos últimos anos.  É lamentável que a UFRGS tenha tratado esses indígenas como se

fossem criminosos ou marginais logo de início e sem melhor reflexão, quando não tem feito o

mesmo procedimento com dezenas de situações em que também tem acontecido a ocupação de

áreas da UFRGS por outros particulares. Agora que indígenas fazem o mesmo que outros já fazem

há décadas, setores internos da UFRGS conseguem mover a máquina jurídica com agilidade para

tomar uma rápida iniciativa. Isso tudo deve ser levando em conta pelo Ministério Público Federal

para averiguar existência de preconceito étnico na condução deste caso.
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Independente de tudo isso, o maior objetivo deste ofício é alertar as instâncias competentes

da UFRGS para o eminente perigo de violência física a ser praticada pelos poderes polícias contra

os índios Kaingang do Morro Santana tendo por base o referido mandato judicial, lembrando que

apenas a polícia federal e o exército possuem competência para efetuar qualquer ação, inclusive

porque os indígenas envolvidos também são de competência da União.

Outrossim, informamos Vossa Senhoria que os mesmos indígena já protocolaram junto à

Fundação  Nacional  do  Índio  (FUNAI)  em junho  de  2009  pedido  de  estudos  de  Identificação,

Caracterização e Delimitação de Terra Indígena na área do Morro Santana, demonstrando que o

caso é mais complexo e antigo do que supõe a autora da referida ação de reintegração.

Solicitamos,  portanto,  que  a  UFRGS  providencie  a  rápida  retirada  do  Mandato  de

Constatação  número  10.000.5796  da  Justiça  Federal  –  Reintegração/Manutenção  de  Posse  Nº.

500.1497-06.2010.404.7100/RS para  que  se juntem novos  elementos  técnicos  ao  processo  e  se

fundamente melhor com provas sobre as circunstâncias étnicas dos envolvidos. Existem elementos

que demonstram equívocos em argumentos apresentados pela referida autora, inclusive porque o

Morro  Santana  aparece  sim  como  pleito  territorial  dos  indígenas  Kaingang  em  tramitação  na

FUNAI e há provas técnicas suficientes sobre formas tradicionais indígenas de uso da reserva do

Morro Santana ao longo de décadas.

Sugerimos também que Vossa Excelência efetue uma averiguação do caso in loco para tomar

uma posição mais condizente com direitos originários envolvidos. Aguardando seu envolvimento no

sentido  de  evitar  violência  racial  e  física  sobre  os  indígenas  implicados,  esperamos  também

orientações quanto ao caminho administrativo a tomar para que o assunto torne-se objeto de estudo

aprofundado feito por uma comissão de técnicos interdisciplinares antes de se transformar em caso

de polícia. Colocamo-nos à Vossa disposição para auxiliar nesse processo, assim como todo nosso

corpo de pesquisadores do LAE e do NIT fica à sua disposição.

 Atenciosamente,

 

 José Otávio Catafesto de Souza
      Professor Adjunto UFRGS – Coordenador do LAE
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Anexo 06: texto Denis Rosenfied

Segunda-feira, Setembro 12, 2011

DENIS LERRER ROSENFIELD - Estado de Direito e questão indígena

Estado de Direito e questão indígena
DENIS LERRER ROSENFIELD

O Estado de S.Paulo - 12/09/11

A questão indígena, em vez de ser equacionada na perspectiva de um problema social que atenderia os que
são vítimas de um processo histórico, está sendo encaminhada em termos propriamente ideológicos, 
tornando inviável qualquer solução. Os conflitos só podem, assim, se multiplicar, com indígenas na pobreza,
produtores rurais na mais completa insegurança jurídica, reservas ambientais e assentamentos da reforma 
agrária sendo também ameaçados.
Caso particularmente emblemático é o de Barra Velha, no sul da Bahia, onde um trabalho de identificação e 
demarcação de terras indígenas, realizado pela Funai com forte apoio do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi) e ONGs nacionais e internacionais, está conflagrando a região. Aqui não se trata do caso 
apresentado ideologicamente como usual entre "indígenas destituídos de terras e o agronegócio", 
estigmatizado, então, por isso. Não, não é isso!
A Funai, contrariando o acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) relativo ao caso da Raposa-Serra do 
Sol, está empreendendo um trabalho de ampliação de terras indígenas, o que foi explicitamente vedado. 
Ademais, essa ampliação está atingindo o Parque Nacional de Monte Pascoal, o que, ainda na mesma 
decisão, foi proibido. Além disso, produtores rurais, com títulos de propriedade e cadeia dominial anteriores 
à Constituição de 1988, estão sendo severamente atingidos.
Não esqueçamos que, ainda segundo o STF, o ano de 1988 foi considerado como linha divisória no que diz 
respeito à ocupação efetiva de terras para poderem ser consideradas indígenas. Há também 
assentamentos da reforma agrária estabelecidos na região, alguns com mais de dez anos, cujos membros 
se recusam a abandonar as suas terras. Colocam-se aqui questões importantes no que concerne ao 
respeito ao Estado de Direito, que deve ser, antes de tudo, preservado.
A Advocacia-Geral da União, na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, da 
Consultoria-Geral da União, em parecer da advogada da União Sávia Maria Leite Rodrigues Gonçalves, foi 
instada a se manifestar pelos conflitos daí decorrentes entre órgãos públicos - Funai, Incra, Ibama, Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Sua conclusão foi bastante enfática ao 
estabelecer que "não há condições jurídicas de prosseguimento dos estudos para a revisão, com 
ampliação, da TI (terra indígena) Barra Velha, devendo ser mantido o seu contorno decorrente de prévia e 
pretérita composição entre o então IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) e a Funai".
Muito claramente o parecer conclui que a "Funai, com o suporte de sua Procuradoria Federal Especializada 
e da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, deverá inovar na adoção das medidas gerenciais já 
aprovadas pela Presidência da República e encaminhadas pelo Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, com 
destaque para as atividades fins, bem assim como na adequação à nova realidade jurídica delineada pelo 
Supremo Tribunal Federal". Note-se a referência ao julgamento pelo STF e às suas condicionantes quando 
da decisão do caso Raposa-Serra do Sol. Eis a nova realidade jurídica, que não está sendo levada em 
conta pela Funai. Ao não fazê-lo, esse órgão apenas torna mais agudos os problemas que deveria resolver.
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Aliás, o mais sensato, pacificando a questão, seria a compra de terras, aí incluindo terra nua e benfeitorias, 
para equacionar problemas fundiários indígenas onde se fizer necessário. Direitos dos proprietários, direitos
indígenas, direitos dos assentados da reforma agrária e o direito ambiental seriam, todos, preservados. Ao 
não enveredar por essa via, criam-se conflitos e tensões infindáveis, com processos judiciais, por muitos 
anos, que deixam todos na insegurança jurídica e no não equacionamento de questões sociais, familiares e 
econômicas. O status quo do conflito não beneficia ninguém, salvo os ideólogos da discórdia, com menção 
especial ao Cimi e a ONGs nacionais e internacionais. Nada, de fato, que interesse à sociedade brasileira.
A questão de Barra Velha chegou a tal grau de acirramento que alianças impensáveis em outros contextos 
se tornaram realidade. Em evento no final de agosto no município de Itamaraju, num auditório lotado com 
mais de 300 pessoas, sendo em torno de 270 provenientes dos assentamentos da reforma agrária e usando
bonés e camisetas do MST, foi feita uma defesa do direito de propriedade e do Estado de Direito.
Eis a bandeira comum a todos nessa ocasião, com membros da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar (Fetraf), ligada à CUT, do MST, da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb) 
e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) unidos contra o trabalho da Funai e as ações 
do Cimi e das ONGs indigenistas nacionais e internacionais.
Os líderes dos assentados da reforma agrária presentes ao evento disseram em alto e bom som que 
lutariam até a morte e não entregariam as suas terras aos índios. Nem querem ouvir falar de remoção para 
outras áreas, pois a terra onde estão é sua. Reclamam, isso sim, melhores condições de trabalho, como 
crédito, maquinário e sementes. As oposições correntes nacionais entre "trabalhadores rurais e 
empreendedores rurais" não se fizeram presentes. Ao contrário, aqueles se manifestaram solidários aos 
produtores rurais por compartilharem, agora, os mesmos problemas e ameaças.
Declararam-se firmemente partidários do direito de propriedade. Assentados, agricultores familiares, 
pequenos, médios e grandes, todos se consideram igualmente produtores rurais.
Já passa do tempo de uma solução técnica, não ideológica, da questão indígena, assegurando a todos os 
brasileiros os direitos de que são portadores. O reconhecimento do Estado de Direito é a condição mesma 
de qualquer solução. 
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