]
!.
FUNAI

Fundação Naçionel do fndio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

RELATÓRIO

DA COMISSÃO

DE SINDICÂNCIA
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N2 1091/91

Em decorrência das denúncias contidas no OF. N2 147/
WG/PGR/CDDIPI, de 04 de setembro de 1991, do Procurador da RepÚbli
ca, Dr. Wagner Gonçalves, a FUNAI t~mou conhecimento de um grupo de
71 Kaingang, morando 50 pessoas em Vila Santa Isabel e 11 no Bairro
Agronômico, periferia de Porto Alegre, assistido pela
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE APOIO AO ÍNDIO - ANA!.
Abriu-se., em consequência, uma sindicância, Portaria
PP n2 1091/91, de 25 de s~tembro de 1991. Para seu cumprimento nos
deslocamos: ANA MARIA DE CARVALHO MOREIRA, Advogada, ISA MARIA
PA
CHECO ROGEDO, Antropóloga e JAYME DE MATTOS, Educador, à Porto Ale
gre com o objetivo de ouvir os Índios Kaingang, expulsos de Nonoai,
todos da família do Senhor Vairand Caserniro da Silva, além da ANAI,
através dos seus representantes: Maria Cristina Vigiano,
Presiden
te, Rodrigo Alegretti Venzon, Tesoureiro e Hilda Emrna Wrasse Zimme~
mann, Presidente do Conselho e do Sr. Procurador da República
Rio Grande do Sul, Dr. Renato Antonio Mattei.

do

A Chapecó e à AI Nonoai, nos acompanhou o Procurador
da República do Rio Grande do Sul, Dr. Domingos Sávio Dresch Perei
'ra e nestes locais tornamos a termo o depoimento de Sebastião Apar~
cido Fernandes, Administrador da ADR de Chapecó e dos líderes
AI Nonoai, José Orestes do Nascimento, conhecido por José Lopes
de Adelino Lopes e depoimentos de membros da comunidade
muitos gravados através de fita de video.

da
e

indígena,

HISTÓRICO DOS FATOS
A Área Indígena Nonoqi, situada no
no~i, abriga uma população de 2.029 Kaingang.

Município

de

NQ

Em novembro de 1991, motivado por um apoio
relativo
no interior da reserva e um fortalecimento externo de certa
impor
tância, pois envolvia a Procuradoria da República do Rio Grande
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Sul e a ANAI, um grupo de Índios, sob a orientação de Vairand
miro da Silva, resolve se rebelar contra o poder estabelecido

Cas~
na

área indígena.
Vairand
Precisamente no dia 8 de novembro, quando
mantinha em Porto Alegre contatos com o Dr. Renato Antonio Mattei e
a ANAI, seus adeptos prendem em Nonoai o vice-cacique Estevão Nasci
mento e o "Coronel" Vitório Isaias da Silva.
Avisado, o então cacique José Lopes vai à cidadede
Nonoai e na manhã seguinte retorna à área acompanhado de 9
homens
da Brigada Militar e do Chefe de Posto LÍdio Della Belta.
Já, com a presença de Vairand, no dia 9, o movimento
é abafaao com certa violência. Os líderes anteriormente presos são
libertados, a facção oponente, por ser numericamente bem menor,
é
facilmente dominada e os cabeças: Vairand Casemiro, Floriano Nasci
mento e Bento da Silva são presos, sendo que os feridos: Antonio Eu
frásio e Galdino Lopes, são levados para medicação e após são
tam
bém aprisionados.
Outros cabeças como Getúlio Casemiro, PompÍlio
For
tes, Abílio Casemiro e Valdemar Casemiro, fugiram e foram
buscar
apoio do Conselho Indigenista Missionário - CIMI, em Xanxerê e logo
após se dirigiram a Porto Alegre, onde foram acolhidos pela ANAI.
Os Índios presos em Nonoai, foram

posteriormente

transferidos com suas famílias para outras áreas indígenas. Vairand
para Guarapuava, Bento da Silva e Floriano Nascimento para Guarita,
Antonio Eufrásio, Carreteiro e Galdino da Silva, Xapecó.
CONSIDERAÇÕES ANTROPOLÓGICAS
A vida comunitária de uma aldeia indígena não está li
vre do surgimento em seu interior de conflitos os mais diversos, en
tre eles as disputas pelo poder e comportamentos anti-sociais
de
sociedade
seus membros. O grau de gravidade destas ações varia de
para sociedade, variando também a maneira como estas comunidades d~
saprovam estes atos.

•
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O que se percebe comumente é que há dois tipos de prQ
cedimentos que contribuem para o exercício do controle social: medi
das inibidoras e medidas punitivas. Naquelas comunidades indígenas,
onde o contato com a sociedade envolvente é menos determinante
as
primeiras medidas são mais comuns que as segundas. As medidas inibi
doras resultam em procedimentos informais e tomam as cores do ridÍ
culo. No entanto quando uma ação criminosa é consumada,aplica-se en
tão a punição correspondente, que pode ser o ostracismo,
expulsão
ou mesmo morte.
Sociedades indígenas como as dos Kaingang, que

sofre

ram uma interferência muito grande dos Órgãos de assistência gove~
namental, cujo principal objetivo era a integração dos Índios
aos
padrões da sociedade nacional, modificaram drasticamente as
manei
ras de exercer o controle social.
Os Kaingang reprimiam as faltas leves por meio
de
admoestações e conselhos e para as grandes faltas usavam o tronco,
que permanecia armado diante da casa do cacique como
advertência
permanente.
Ao que parece, em Nonoai, de acordo com
orais,

informações

o tronco foi retirado na década de 50 a 60.

Quando se analisa todos os fatos que resultaram
na
expulsão da família de Vairand da Área Indígena Nonoai, não é difí
cil chegar a conclusão que ela se deu por motivos políticos, ou sg
ja, disputa pelo poder.
De acordo com versoes colhidas na própria área, esta
disputa teve início com a autuação feita pelo IBAMA ao então Chefe
de Posto de Nonoai, LÍdio Della Betta, tendo em vista as roças abeK
r
tas por alguns Índios em capoeiras. A determinação era de que
fo§
sem suspensas a queima das lavouras e a venda das lenhas, resultan
te das derrubadas.
Estas ordens não foram acatadas pelo Índio
Floriano
Nascimento, motivo pelo qual foi preso e decidida a sua transferên
eia da área pelas lideranças locais.
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Vairand e familiares interferiram para evitar a tran~
ferência, recebendo o apoio de outros membros da comunidade.
Com
isto a família se fortaleceu e passou a pressionar, com
auxílio
externo, para a retomada do poder, perdido há bastante tempo,
o
que resuitou nos acontecimentos relatados nos depoimentos.
Sem entrar no mérito das duas divergentes versoes,

a

de Porto Alegre e a de Nonoai/Chapecó, entendemos que o motivo
distenção entre as duas facções indígenas de N9noai, sem dÚviàa
nhurna, foi urna disputa política.

da
n~

O fato do poder não ser mais transmitido por heredita
riedade, como acontecia antigamente, conforme literaturatna socieda
de Kaingang, possibilita o surgimento de facções, que não raro
se
rebelam contra a autoridade estabelecida. Nesta circunstância, riva
lidades políticas podem ampliar a força das infrações e a severida
·de das punições, que em outros casos não seriam tão seriamente con
sideradas. Uma disputa entre duas pessoas pode levar a uma
escala
da de hostilidades sem precedentes, é quando os mecanismos de

con

trole social passam a servir a interesses políticos mais amplos, en
volvendo várias facções em demonstração de força: aqueles respalda
dos por maior número de parentes, ou outros aliados, levam
maior
vantagem.
Este nos parece o caso típico de Nonoai, com a
vante de que ambas as facções foram respaldadas por forças
nas. A facção estabelecida no poder contava com o apoio dos

agra
exter
repre

sentantes da FUNAI na área e a facção rebelada, apoiada pela ANAI e
Procuradoria da República, através do Procurador Dr. Renato Mattei.
CONCLUSÃO
Tendo em vista que os acontecimentos de Nonoai foram
motivados por uma disputa pelo poder e que as denúncias de exploração de madeira e arrendamentos serviram para que os Índios expulsos
angariassem apoio externo e fortalecessem a posição de
oponentes,
somos favoráveis ao princípio da não interferência, uma vez que
a
comunidade possui mecanismos próprios de controle social.
1~
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O mecanismo utilizado no caso, foi a expulsão de cada
família envolvida para áreas indígenas distintas.
Pela literatura consultada, esta espécie de medida pg
nitiva foi incorporada às sociedades indígenas do sul, desde o iní
cio da atuação do SPI na região e a FUNAI fez fortalecer tal

práti

ca.
A Comissã~ de Sindicância, após o depoimento das lid~
ranças de Nonoai, quando afirmaram que "não é tempo, ainda, para o
retorno" e que os Índios expulsos deveriam cumprir as punições nos
lugares indicados pelos líderes, resolveu ouvir a comunidade,
o
que foi feito e gravado em fita de vídeo.
Houv:e uma unanimidade quanto ao não retorno dos
ín
dios. A opinião é de que a área agora está tranquila e que a
famí
lia de Vairand só cria problemas, explora madeira e arrendava
ter
rasem tempos passados e que são favoráveis a esta forma de explora
çao da terra.
O posicionamento firme da comunidade mostrou que nao
é oportuno e conveniente o retorno dos Índios, principalmente daque
les que foram encaminhados à outras áreas indígenas. A FUNAI
nãó
tem meios para impedir novas agressões e não pode se
responsabili
zar por incidentes, caso os Índios voltem, principalmente
porque
os ânimos, no momento, estão exarcebados por tantas interferências
externas ao grupo.
Os mecanismos de controle social utilizados pelas co
munidádes devem continuar funcionando sem interveniência. As inter
venções só provocam desagregações nos seios das aldeias e as deixam
sem referências próprias de atuação.
Por outro lado, as agressões praticadas por ambas as
facções e que resultaram em violências físicas as mais variadas; as
prisões efetuadas em cubículos unitários, onde só é possível a per
mahência do prisioneiro em pé; as denúncias de arrendamentos;
de
exploração de madeira e que extrapolam Nonoai, levam a uma
refl~
xão sobre a política até agora vigente na região sul.
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O destino dos grupos indígenas no sul, sempre foi

d~

cidido pela política oficial que prega a integração,orientando
o
rumo da utilização dos espaços geográficos e dos recursos naturais
desses povos.
Os recursos florestais são explorados de forma
mente lesiva aos Índios, pois na maioria dos casos as
comunidades
nem se beneficiam com a derrubada de suas matas.
A devastação dos recursos naturais se associa a-utili
zaçao dos solos agricultáveis, através de arrendamentos, O?de
os
Chefes de Postos, através de uma prática paternalista, fazem
dos com os regionais para uso das terras indígenas, enquanto os
dios são, ainda, explorados como mão-de-obra.

acor
,
1n

Mudaram-se os tempos. Houve um grande avanço nas leis
de proteção aos Índios e ao meio ambiente. De política
integracio
nista ela passou a preservacionista, onde usos, costumes devem ser
conservados. As novas leis encontraram eco na sociedade civil
que
riquezas,
passou a cobrar a exploração gratuita dos Índios e suas
sejam elas culturais, ou naturais. Com isto os agentes do
governo
espertamente mudaram os métodos de explorar os Índios e os seus r~
cursos. De gerente direto dos arrendamentos e da exploração das

r~

quezas naturais os servidores oficiais passaram para alguns indÍg~
nas escolhidos a prática dos acordos, que se tornaram informais.Não
obstante, atrás de cada arrendamento, de cada retirada de madeira,
de minério, de cada repressão aos que se rebelam contra tais práti
cas, está a figura indutora do Chefe de Posto, do Administrador ... ,
que na maioria dos casos, levam vantagens financeiras com
tais
atos.
Coibir tais práticas é urgente. Que a face das
Supg
rintendências seja mudada através de cursos de reciclagem para aque
les que podem ser aproveitados. Que os cargos de direção sejam ocg
pados por especialistas com a visão nova do indigenismo, pois
o
exercício da política integracionista se consubstanciou em
ideolo
gia e não mudará somente através de diretrizes estabelecidas
pela
direção central, tendo em vista a autonomia adquirida pelas Superin
tendências.
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SÓ um trabalho contínuo, constante e sério, poaerá
in~erter as relações de subordinação àos grupos tribais frente a
sociedade nacional, mudando, também, padrões de comportamento 'im
postos pelos agentes do governo e regionais.
Por outro lado, o Dr. Renato Antonio Mattei, Procu
radar da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, abriu_ 7
inquéritos, conforme seu depoimento e documentação, todos
envo1
vendo funcionários da FUNAI. Muito ajudaria na solução dos proble
mas do sul, que estes inquéritos tivessem um andamento rápido ..
Diante de todo o exposto sugerimos:
a) que a FUNAI não interfira no sentido de
ver o retorno dos Índios para a Área Indígena Nonoai;
b) q.ue haja uma reformulação no Quadro de

premo

Pessoal

da li:!. SUER;
c) que a Procuradoria Jurídica acompanhe o andamen
to dos inquéritos requeridos pela Procuradoria Geral da
RepÚbli
ca/RS.
Brasília, 22 de novembro de 1991.
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