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GUA~ITA - ASCENÇÃO DE UMA LIDERANÇA INDlGENA DOMINANTE?! 

A versão recentemente veiculada pela imprensa (Fo 

lha da Tarde, P. Alegre~ 10, 11 e 13 de maio pp.) sobre a situação 

dos indígenas de Guarita (Kaingang e Guarani) está longe de corres 

ponder à realidade que estão a vivenciar, em sua maioria. 

Lideranças indígenas e da política regional trans 

mitiram uma imagem de sociedade de abundância, onde todos estariam' 

"progredindo" graças ao "entendimento" com os brancos, os regionais. 

No passado efetivamente os Kaingang e os Guarani dispunham de uma 

alirnentaçio farta pois o meio era pródigo em caça, fruto; (pinhão), 

pesca e mel. Mas estes elementos que a própria natureza oferecia à 
sociedade indígena passam, de modo gradativo, a ser controlados pe 

las frentes de expansão da sociedade brasileira que se instalam nas 

proximidades do habitat indígena de Guarita. Inicialmente eles pe~ 

dern os campos para os criadores que avançam a partir de Cruz Alta, 

quase que ao mesmo tempo em que a mata será povoada por caboclos 

vinculados à extração do mate e, mais recentemente, serão cercados 

pela frente agrícola, que se expande em decorrência da saturação da 

pequena propriedade colonial e da rigidez do sistema fundiário bra 

sileTro~-··· 
Uma dominação mais brutal passam a sofrer a partjr 

de 1923, quando excedentes da população regional ch~gam às proximi 

dades do rio Uruguai e de suas margens. Os indígenas já não terão 

como ir em busca da caça,_~a coleta, da pesca. Ji não poderão mais 

subsistir basicamente do que o meio lhes oferecia; serão orientados 

para o trabalho agrícola dito "sistemático", quer dizer, para uma 

produção que inclusive p~~~ibilitasse a comercialização ao menos 

de uma parcela. Isto não quer dizer que antes os indígenas do Gu~ 

rita não tenham participado da chamada economia de mercado. Ainda 

no século passado, sabemos, participaram c~mo trabalhadores compul 

soriamente assalariados, naconstrução de estradas, como extratores 

de erva~mate, neste caso quer como autônomos quer como assalariados 

de ervateiros nacionais. Mas será a partir da ocupaçã6 da região' 

pela frente agrícola, baseada na pequena propriedade e na pequena 

produção (policultura) que os indígenas serão mais violentamente in 

seridos na sociedade regional. 

Data desta época a revitalização da atividade pro 

tecionista e, como uma consegfiência desta revitalização emerge um 

processo de aniquilamento dos recursos do habitat indígena, expres- 
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na exploração intensa dos recursos naturais, isto é, florestais 

na introdução do arrendamento sob contrato. Este pode ser ca - 

racterizado como um momento crucial para ~s indígenas pois terão 

que se moldar, que reorientar sua maneira de viver - quer no senti 

do econômico, social ou político-ideológico. A mata que antes se 

colocava quase como uma 11válvula de escape", será destruída. 

A ação protencionista vai se caracterizar pela 

brutalidade, isto é, seus tutelados serão submetidos inclusive com 

o uso da força. E, de certa forma,~ liderança indígena, e os in 

dígenas em geral, incorporam esta experiência: a liderança assumi~ 

do uma posição de dominador e respectivos papéis, não só reprimin 

do ideológica e politicamente como também explorando a mão-de-obra 

indígena e expropriando suas condições de trabalho, em especial 

quanto a terra. Um contato íntimo e intenso entre esta liderança 

e agentes da proteção oficial - do SPI e da FUNAI - possibilitou ' 

aos integrantes da liderança indígena um aprendizado pormenorizado 

dos mecanismos que permitiam a acumulação rápida e eficaz. - Por 

outro lado, o povo, isto é, aqueles membros da comunidade indígena 

que não participam dos altos escalões indígenas nem da corpora - 

çao repressiva - da polícia indígena - tem aceito esta condição de 
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subordinados, de dominados. Apesar de ciente das relações de do- 

minação e subordinação estabelecidas entre os próprios indígenas no 

interior -0a reserva, a FUNAl enquanto tutora, não tentara, sequer, 

impor urna ruptura a tais relações. Assim agindo nos leva â con - 

clusão de que a proteçao efet~yamente fora feita aos interesses de 

granjeiros, de médios proprietários, enfim, dos que detém os recur 

sos econômicos mais significativos na região. 

Na realidade,·· se no passado SPI e FUNAI é gue es- 
tabeleceram alianças com tais ~rodutores ou seus representantes 

(classe política), hoje são os-próprios indígenas, isto é, a sua 

liderança que assim procede. Antes todos os rendimentos provenie~ 

tes de tais alianças revertiam aos cofres dos órgãos protetores ou, 

via corrupção, à apropriação individual por parte de funcionários1 

alocados na reserva indígena ou Inspetoria/ Delegacia Regional, h_Q 

je, é o cacique e demais "líderes" que se apropriam diretamente dos 

recursos auferidos com tais alianças, que são de fato concretiza - 

das via arrendamento de parcelas de terra. 

Um tal processamento engendrou novas catesoriês 

de indígenas no interior da reserva, ã par de outras já existente~ 
Hoje se fala em "índio rico" e "índio pobre"; também em "índio que 

está enriquecendo''. Mas não fora esta realidade que as notícias~ 
de cima referidas tentaram mostrar. Segundo estas "os indígenas 

I 
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Guarita são ricos e estão bem de vida", nao necessitando mais de - 

pender da FUNAI. Tais afirmações não estão comprometidas com 0 

real, pois se este for analisado se verá que a grande maioria, pa 

ra nao falarmos em maioria absoluta, se encontra em situação de m~ 
s~ria. As "boai roupas", a aquisição de automóveis, o gasto exces 
sivo de combustível, a comida e a cerveja farta em restaurantes , 

etc., integram o consumo e o dia-a-dia de muito poucos; o mesmo a 

contece com a completa 'ociosidadi1desses. 

A maioria dos indígenas da reserva se encontram~ 

nipulada pela liderança indígena que por sua vez sofre a manipula 

ção por parte da elite econômica e política regional, São, por 

conseguinte, explorados em sua força de trabalho (puxirões compul 

sórios, sob ameaça de prisão), têm suas glebas de terra reduzidas, 

estão impossibilitados de aumentar suas roças, os filhos, quando 

casam, são obrigados a ficar com os pais pois não há mais terra no 

interior da reserva para ser apropriada, do que se pode observar 

que os indígenas estãopagando caro pelo fato de serem indígenas 

vem sendo explorados pela sociedade regional, pela liderança indí 

gena e pela pr6pria FUNAI que sequer aplica as disposiç5es do "es 

tatuto do índio". 

Mas vejamos corno está a se concretizar este "bom 

relacionamento" entre lideranças inqÍgenas e produtores da região. 

A nível externo, estabelecem alianças, que acima nos referimos 

por meio de contrato de arrendamento, que efetivamente, por 

1 

se 

constituir em um instrumento para-jurídico - o indígena não tem 

capacidade plena segundo a legislação pátria - é identificado como 
"termo de arrendamento". Este termo é realizado em escritórios das 
cidades próximas, pelo qual se paga taxa de expediente. Assinam o 

termo o indígena que arrenda a terra, o rendeiro e testemunhas 

Nestes documentos fazem constar a área em hectares a ser arrendada 

e o valor e maneira como o arrendamento será pago. 

Na prática tais contratos devem ser "ratificados'' 

pelo cacique, que para aprovar exige o pagamento de urna taxa extr~ 

cujo valor vai depender da importância do contrato. Recentemente1 

como uma forma de sobrecarregar os arrendatários, segundo entender 

destes, e, como uma forma de aumentar seus rendimentos, segundo o 

entendimento da liderança indígena, o cacique tem fomentado adis 

córdia entre os contratantes e exigido, para que a colheita seja 

feita, um acordo entre as partes, que ta~bém deverá ser pago. Tal 

pagamento normalmente é dividido entre o indígena contratante e o 

cacique. Excepcionalmente o cacique ficaria com o total arrecadado. 
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A cobrança do arrendo de forma aqiantada está se 
generalizando e os arrendatários/posseiros vêem isto corno uma for 

ma de pressão dos indígenas e como uma forma de compensarem a su - 

per desvalorização do cruzeiro, cujo mecanismo e importância os in 

digenas (as lideranças) já teriam absorvido. 

O cacique e seus auxil~ares mais diretos são quem 

dispÕE'mde porções mais significativas e das que se prestam ma~s a 

mecanização, portanto de maior valor no mercado de arrendamento 

Como praxe cobram 30% da colheita pelo uso da terra, isto na épo - 

cada colheita, mas para a próxima safra a maioria está exigindo a 

diantado, o que tem contrariado aos produtores que arrendam, tanto 

os que arrendam pequenas glebas quanto os que arrendam grandes gl~ 

bas de terra. Para o colono o indígena não é um ser que merece 

confiança; cow eles contratam o arrendamento porque praticamente ' 

são~ quem têm terras nas proximidades para arrendar. Na região 

domina a pequena propriedade; a maioria das médias propriedades f~ 

ram organizadas em cima da expropriação ao minifúndio. Mas a prá 

tica mostra que estes arrendatários têm sucumbido às imposições da 

liderança indígena, apesar do encarecimento que tais taxas adicio 

nais representam para a renda da terra. 

A FUNAI e o SPI implementaram uma prática que es 

tabilizara as relações com os rendeiros. Quando estes ressarciam' 

em tempo a renda da terra aos 6rgãos ~rotetores, estes nio tinham 

argumento para romper os contratos que eram formalmente corretos , 

pois não era o indígena e sim o seu tutor que estava a contratar 1 

com o arrendatário. A renOVª-Ç§O dos contratos era quase queime - 

diata e os rendeiros se sentiam "seguros"; alguns permaneceram na 

reserva, nesta situação, por·~~rca de trinta anos. Evidente que 

outros elementos também entraram em jogo para viabilizar esta rel~ 

tiva estabilidade. Temos, nj_ caso, a corrupção - cobrança ou ofe 

recimento de dinheiro extra-contratual a funcionários dos mais di 

versos escalões dos 6rgãos protetores, a pressão via políticos ju~ 

to ao Ministério do Interior; etc ... 

Após 1975, quando os indígenas gradativa e extra 

oficialmente passam a assumir a cobrança do arrendamento, os arre~ 

datãrios passam~ ser constantemente ameaçados de perder glebas de 

terra arrendadas, de perder parte dc~mesmas. Os indígenas, orient~ 

dos pela liderança, forjariam conflitos com seus arrendatários o 

que permitiria a cobrança de taxas extras e, na melhor das hipóte 

ses, o abandono ou a expulsão do arrendatário e a realocação das 

terras por um preço mais vantajoso. Todas estas novas situações i_m 
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postas aos arrendatários têm transformado uma relação que antes e 

ra bastante estável em instável. Pudemos presenciar discussões en 

tre indígenas e arrendatários no interior de um bar em Irapuã, mu 

ni'cípio de Miraguaí. Um dos arrendatários tinha contratado o ar - 

rendo de 50 hectares, quando começara o preparo da terra; quando 

fora medir a gleba esta apresentava apenas 21 hectares. O mesmo 

estava a exigir mais terra ao que o indígena argumentava não haver 

em disponibilidade. O indígena inclusive se dispusera a arcar com 

o pagamento de um novo "termo de arrendamento" para regularizar a 

situação. O colono insatisfeito, exigia a presença do cacique pa 

ra "acertarem". - Um outro colono informava ter sido expropriado' 

de suas condições de trabalho; perdera a totalidade das terras que 

arrendava. E este não tinha terras de sua propriedade corno o ante 

rior. 

Os indígenas cientes de que o nível legal de tais 

"termos de arrendamentos" não t;m validade e que os atuais arrenda 

tários são equiparados a simples posseiros, tentam muitas vezes ca 

muflar esta relação para-jurídica, alegando que "os brancos traba 

lham para eles". t verdade que alguns mantém "peões" inclusive mo 

rando no interior da reserva, mas estes são na maioria mais expro- 

priados que os próp~ios indígenas dqminados pelo cacique e seus 

ajudantes. Contatamos com o sr. Basílio Viera da Rosa, peão do 

capitão Guarani da aldeia das Gamelinhas. Ele mais a mulher e 

tr~s filhos esti "arranchado" entre os Guarani desta aldeia, traba 

lhando por dia e mantendo um pequeno roçado nas terras da reserva. 

Assim outros, como o peão Almirante-e o Lites. 

Mas se os indígenas (leia-se liderança) tentam ca 

muflar que na verdade arrendam a terra o mesmo não acontece com os 

colonos. Estes dizem abertamente e é do domínio público o fato de 

manterem arrendamentos no interior da reserva. Os maiores arrenda 

tãrios são identificados um a um: Callai, Schwantes, Scharneski 

Roever, Nilo Roever, Gheller, Severo, entre tantosoutros. Dentre 

eles vereadores, pastores da Igreja Assembléia de Deus, prefeitos, 

secretários municipais, etc ... Moradores dos municípios limitro - 

fes da reserva ou não, proprietários ou não, gente que fez capital 

na reserva, gente que só se aproveitou para aumentar seu 

na reserva, enfim, seu poder aquisitivo. 

capital 

E a liderança indígena a par de incorporar meca - 

nismos de exploração da terra comunal, do trabalho indígena, tem 

conseguido acumular efetivamente? Não tivemos condições de cole - 

tardados que pudessem contribuir para a resolução desta interrog~ 

ção. A par da aquisição de carros (inclusive de um taxi), da modi 

I 
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ficação da aparência (uso de roupas e sapatos caros) da aquisição' 

de móveis e utensílios domésticos e da presença constante de indí 

genas em restaurantes e bares, podemos ouvir os regionais sobre 0 

"esbanjamento11 dos índios, mas de .,alguns apenas". t certo também 

que a liderança está aumentando suas roç~s: dizia-me um indígena 1 

"agora tenho carro, sou granjeiro11; um outro inforrnarva" 11meus fi 

lhos hoje estão no puxirão do I ... ,senão vão, eles levam preso, 

o do F ••• quase foi preso, é muito rebelde o rapaz ... Agora ele 

só qué fazer roça grande prá ele. Lembrar de nós ele não lembra; 

que ternos só um cantinho prá plantar ele não vê e ainda leva nos 

sos filhos prá trabalhar prã ele ••. 

1 1-· 
1 
! 

Quando os indígenas são informados que uma tal ou 

qual gleba será retomada aos seus arrendatários sequer podem rei - 

vindicar que sejam redistribuídas entre os próprios indígenas. Di 

zia-nos uma indlgena: "a gente não pode levantá uma palavra dessas, 

não pode sortá uma palavra dessas, já tamo cansado de sofrê, é que 

rê ir prá cadeia". 

Estes, os "pobrezinhos", como se identificam, de 

senvolveram um certo nível de consciência, pois identificam asco~ 

tradições explicitadas pelas ações do cacique e seu grupo, além de 

terem consciência de que a FUNAI não tem interesse em romper com a 

situação que ajudara a criar. A repressão imposta e o consequente 

medo tem inviabilizado qualquer tipo de organização contrária a 

dominação instalada na reserva pela liderança indígena e apoiada ' 

pelo órgão tutelar. Assim, que tais "pobrezinhos" _estão a "procu 

rar um ganho" no interior da própria reserva e permanecem subnutr.!_ 

dos, com as f.?ces "murchas", a pele apenas sobre os ossos, contra~ 

tando com a "robustez" e a "gordura" do membros da liderança indíg~ 

na. Segundo informações do Hospital Santo Antonio de Tenente Por 

tela, mensalmente são internados indígenas, em sua maioria, desnu 

tridos, anêmicos, o com outras complicações como pneumonia, infec 

ções respiratórias, desidratação, verminoses e, nos últimos três 

meses, muitos casos de internamento por sarampo. Dizia-nos ainda 

a informante que quando estes "pobrezinhos" aparentam gordura na 

verdade apresentam inchamento motivado por diversas causas. Este 

"panorama" que os registros hospitalares (entre agosto de 79 a 

abril de 80) permitem compor, contrasta com o referido ~esbanjame~ 

to" realizado pela liderança indígena; para estes sobram festas , 

carne assada, engradados de cerveja e para aqueles falta o feijão, 

o milho para a farinha, o remédio. 

Pelo que se ve os Kaingang e Guarani de Guarita 

pagam um preço muito alto pela prosperidade de alguns regionais {os 

I 
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arrendatários, as receitas municipais) e da liderança indígena 

São oprimidos, têm suas parcelas de terra reduzidas ou não podem 

ampliá-las, são forçados a trabalhar para a liderança e sequer po 

dem levantar a ·voz para denunciar os desmandos do cacique e seu 

grupo. Qualquer desobediência é severamente punida pela políciain 
dígena, a mando do cacique. A "cadeia",.constantemente utilizada, 

mais as condições de vida como um todq impõem uma grande evasão de 

famílias que se instalam em cidades da região e passam a produzir' 

cestaria para o comércio, outras se instalam em fazendas, onde pa~ 

sam a trabalhar corno peões diaristas, recebendo algumas vezes pe - 

quenas parcelas para plantio de gêneros de primeira necessidade 

(mandioca, batata doce, algum milho). 

Não ê aqui o lugar para se fazer urna "caça às br~ 

xas". Mas é imperioso que se registre a presença de uma política 

indigenista que sempre esteve ao lado dos grandes interesses econô 

micos regionais e não ao lado dos indígenas corno um todo; de urna 

política indigenista que sempre procurou estimular as atividades i_!l 

dividuais, a ascenção social individual ~ntre os indígenas, procu 

rando extinguir o que ainda mantinham de comunitarisrno. O assala 

riamento de indígenas pela própria FUNAI e antes pelo SPI, engen - 

drou o surgimento de urna "classe" de indígenas que passam a se 

sobrepor ã maioria; no caso específico de Guarita a maioria dos a 

tuais "líderes" foram funcionários da FUNAI, do SPI, quer como 

capatazes das granjas do DGPI quer corno trabalhadores da serraria 

que mantinham na área ou em outros trabalhos. Depois, a FUNAI e 

o SPI estâo diretam~nte comprometidos com a instituiçio da polí 

cia indígena, com suas arbitrariedades, muitas vezes exigidas pe 

los própri~~ agentes da proteção oficial. As elites regionais 

nunca estiveram preocupadas éom o destino das populações indígenas; 

sua preocupação sempre estivera voltada às possibilidades de expr~ 

priação doi indigenas, de exploração dos recursos florestais e da 

mão-de-obra indígena. 

"Porque o índio precisa de tanta terra?" uma 

indagação sempre presente no discurso regional. A existência de 

"sobras de terra" na reserva é outro argumento sempre levantado, 
em especial pelo Adv. João Ge~iler, que não poucas vezes tem propo~ 

to a divisão das terras da reserva para redistribuir parte da me~ 

ma entre os regionais. De certa forma este advogado, além de ar- 

rendar terras dos indígenas pode ser visto corno o "herdeiro" de 

Antonio Bresolin, que quando deputado estadual exigira através de 

projeto de lei, a retaliação de áreas indígenas e dentre elas da 

i 
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de Guarita. - Independentemente de exploração da madeira através 

da serraria que o SPI e.4epois a FUNAI mantinham na reserva, muita 

madeira tem sido "puxada" clandestinamente da reserva e comerciali 

zada pelas madeireiras da região. E a mão-de-obra 'indígena fora 

e vem sendo violentamente explorada por granjeiros das proximida - 

des. E não é raro contratarem os indígenas e depois mandá-los de 

volta à reserva, sem o devido pagamento. Presenciamos, em 1975, a 

volta de urna "turma" que tinha trabalhado em urna granja do rnunicí- 

pio de Redentora e que voltara à reserva sem o pagamento. O gran 

jeiro apenas custeara o transporte (de caminhão) e a alimentação 

para os trabalhadores. Ao mandá-los embora não saldara a diária' 

que deveria pagar e os funcionários da FUNAI não agilizaram o po 

der judiciário para obrigar o contratante a saldar sua dívida. 

Corno se vê, os Órgãos protetores em momento al 

gum implementaram uma política de defesa real dos interesses indí 

genas; assim agindo criaram todas as condições para que um 

minoritário assumisse o controle dos recursos comunitário 

clusive da mão-de-obra indígena. 

grupo 

e in- 

~ 
Ligia Simonian 

Maio/1980 

.:: 

1 A maioria dos dados aqui publicados foram coletados a partir de 
informações à nós prestadas por Kaingang e Guarani membros da so 
ciedade indígena, peões não indígenas, políticos, arrendatários' 
das terras indígenas e outros, todos estes integrantes da socie 
dade ''civilizada" local. A não citação dos nomes dos informan 
tes é uma tentativa de protegê-los de possível ação repressiva: 
Os dados aqui apresentados serão, oportunamente, trabalhados. 


