
A GUERRA DOS BUGRES 
Pouco se sabe da história passada do povo 

caingangue. Fragmentos em que já aparece a luta 
pela posse da terra. O confronto com o branco. 

Caciques disputando o poder: dinheiro de 
arrendamento de terras e venda de madeira. 

Tudo ilegal. Mas a Funai diz amém. 
Colonos miseráveis, sem terra, sao expulsos das 
reservas - as autoridades faziam reforma agrária 

na terra dos índios? Um prefeito reúne dois 
caciques brigadas e faz com que fu mem 

um cachimbo pra televisao filmar: paz de faroeste. 
Este livro cobre dez anos de conflitos, mortes, 

corrupc;ao, miséria e farsas. Nada fica 
resolvido. Como nos faroestes, os índios levam a pior. 
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A GUERRA DOS BUGRES 
" 

Este livro teve origem nas re
portagens que foram feitas ao longo 
de quase dez anos entre os cain~n
gues - Humberto Ándrea tta na re
serva de Nonoai, Carlos Wagner e 
André Pereira na de Guarita e Ira
pµá. Nao pretende contar ou fazer 
reparos a urna história que rec~m 
come~ a ser fixada. Mas, apenas, 
com o relato dos conflitos ocorri
dos nas últimas décadas, dar sua 
contribui~o ao trabalho dos que se 
dedicam a causa indígena·. 

A luta do povo cain~ngue é 
a luta pela po~e da terra. Desde o 
descobrimen to , quando come~ou a 
ser escorra~do pelos colonizadores, 
ele nao tem paz: é a saga do índio 
frente ao branco invasor. Um con
fronto que, a té hoje , só ~ve um 
perdedor. 

Nonoai é a história da primei
ra grande revolta dos tempos atuais. 
Ela conta a expulsao, das terras in
dígenas , de um grupo de miser áveis : 
os colonos sem-terra, refugo de um 
modelo de concen tra~o furtruária. 

Guarita e lrapuá - dois caci
ques dos tempos modernos lutam, 
pelo poder e o dinheiro vindo de 
fora da reserva, que acaba dividida , 
com o consentimento da Funai, 
sua tutora. O saldo: alguns mortos 
e feridos. 

Miséria , violéncia, doen~, 
corrup~o. Mas "tudo calmo" , se
gundo a voz oficial. 
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APRESENTACAO 

Nao se pretende, aqui, fazer reparos a urna história que recém co
mefa a ser contada. Ao contrário. Tratamos apenas de oferecer urna peque
na contribuifáo ao trabalho de todos aqueles que se dedicam hoje, com 
exaustáo, a causa indígena no nosso paú. Na verdade, queremos com isso 
fazer uma declarafáO de descompromisso: mais adequadamente do que 
nós, jomalistas que tratamos do cotidiano das coisas do nosso estado, há 
quem trate de dar a vida da nariio caingangue um roteiro cronológico, do 
qua/ se possa dizer, um dia, que é a Verdade sobre a história desses índios 
no Rio Grande do Su/. A realidade de hoje, acreditamos, mostra que só 
há um caminho por onde se chegará a essa Vetdade: o do confronto de 
infonnaroes. E é nele que se insere o trabalho jomalzstico. A notz'cia é 
da essencia desse tipo de obra. É dela que se depuram os fatos, é come/a 
que se fazem as revisoes e as interpreta96es, a luz de cada época. Em nome 
da essencia do trabalho jomalz'stico, portanto, o que oferecemos como 
contri'buifiio a história do povo caingangue é apenas o relato de um perz'o
do de conflitos, sem autras pretensóes. O material que expomos mais 
adiante teve origem nas reportagens que fizemos ao longo de quase JO anos 
entre os caingangues - Humberto em Nonoai, Wagner e André na Guarita 
e Irapuá. Parte dele está com seus textos assim como f oram publicados, 
parte sofreu urna neces!XÍria compila9ao. E também nos valemos um pouco 
das infonnaroes históricas já existentes para facilitar ao leitor a compreen
siio dos textos que compoem este livro. 

André Pereira 
Humberto Andreatta 

Carlos Wagner 
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A ht ta do povo caingangue é a lu ta pela pos se da 
te"ª· Desde o descobrimento, quando come9ou 
a ser escorra9ado pelos coloniza<;lores, ele niio tem 
paz: é a saga do zndio frente ªº branca invasor. 
Um confronto que, até hoje, só teve u1n de"otado. 



''TO CANSADO. NAO TENHO MAIS 
ONDE BOTA MINHA PACIENCIA'' 

Iñdio Tonico, conselheiro caingangue. Pinhalzinho, 
municipio de Plana/to. Reserva indígena de No
noai. Maio, 1976. 
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- Já me criei em liberdade, seu m~o, como no tempo dos meus avó, 
do finado meu pai ... e agora fico sentido, do jeito que isso tá. O finado 
avo dizia -: essa área foi medida quando foi descoberto o Brasil e foi en
tregue prum índio. E entao foi zelada pra se criá esses novo. Por isso eu 
fico sentido do jeito que tá a área agora. Tá toda desvalida, e se nós vamo 
se descuidá, ondeé que vao se criá esses inocentes, esses que vem vindo? Se 
nós nao cuidá, esses pequeno vao se queixá de nós que semo véio. Nós sa
bemo zelá, mas nao sabemo o que que a madeira de leí vale, o que que a 
terra tem ... sabemo que é pra faze futuro, pra mode a fam11ia da gente 
nao paaece. 

Mas agora vem esses branco, invadindo, massacrando, derrabando 
pinheiro, madeira de lei. É mesmo que matá um inocente. Eu to zelando, 
se eu nao zelo onde é que esses inocente vao tirá o cerne pra escorá a casa 
deles? 

Como é que os antigo vivía na liberdade? É que naquele tempo nao 
tinha incursao. Todo mundo morava um com o outro, nao era mandado, 
era gente unida. Hoje os índio tao tudo extraviado, agora ve. Só por causo 
do aperto de gente branca. Esses pequeno vive isolado, feíto cativo de gen
te branca. Isso me dói no cor~ao ... 

Intao, enquanto eu for índio, e enquanto eu for vivo, nao tenho dó 
de derramá o último pingo de sangue pra defende o que é desses inocente, 
o que é dos meus filho. Tudo é considerado meus filho porque eu so um 
índio véio. Entao, se nao for agido agora, dentro de poucos día eu acho 
que vai dá coisa feia. Já tou cansado, nao tenho mais onde botá minha pa
ciencia. Cada vez mais o aperto, cada vez mais o aperto. Ondeé que vamo 
botá essas crian9as, esses inocente? 
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Por isso vo forcejando, vo colaborando com o servi90 dos meus ir· 
mao. Só o que eu que ro é que enquanto eu f or vivo vamo desocupá a área 
dos nossos índio. Se eu nao enfrento os brancos, com o tempo esses 
inocente que vem vindo vao se queixá de mim. Que eu é que dormí, eu é 
que nao abrí o olho pra defende o que é deles. 

As vezes eu penso pedir pro meu povo de nós f aze urna proposta. 
Mas se nós vamo cede um centímetro da terra pros intruso, eles vao acos
tumá. Os filho dos intruso um día também vao se lembrá: "nossos pai to
maram um peda90 da terra dos índio". E assim eles vao massacrá os novo 
também. Os novo vao sofre como eu to sofrendo. A solu9ao é limpá a área, 
nao deixá ninguém. Aí era urna beleza. Aí ia se formá o fandango dos ín
dio de novo ... 
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UMA HISTORIA DE GUERRAS 
' 

DE SANGUE E EXPLORA<;AO 

É a história do povo caingangue no Río Grande do 
Sul. Pouco se conhece dela. Mas se conhece como 
ela chegou aos días atuais. 

O Kip-ór, urna espécie de ora9ao de morte cultivada pelas tradi9oes 
caingangues, acompanha essa na9ao através dos séculas. É nela que acaba a 
predisposi9ao do índio de ter a sua própria terra, que será sempre a terra 
dos filhos dos seus ftlhos. Na época moderna. a ora9ao esteve na boca do 
índio Tonico, como ainda estará na boca de outros que estiverem preocu
pados com o futuro e com a sobrevivencia. 

"O que será desses pequenos que vem víndo?" 
A interroga9ao, depois a luta, e depois a morte, antes do índio To

nico e dos caciques de hoje , já estiveram com Fongue, com Braga, Doble, 
Nonoai e outros paibeni, grandes chefes caingangues. Eles sao pequenos 
despontos numa história recolhida aos peda9os, varada pelo desconheci
mento, e depois montada e remontada - sem que suas lacunas fossem es

clarecidas a luz dos estudos modernos. 
Mas se sabe que o índio caingangue sempre viveu e morreu ao azar de 

suas rela9oes comos colonizadores. 
Pobre, humilhado e doente, aculturado e dependente, o povo cain

gangue chegou aos dias atuais em plena luta: a grande batalha contra a ex
tin9ao permanece. 

A na9ao, entretanto, está debilitada. 
Para reunir f or9as, precisa assegurar-se de um direito legítimo: o da 

posse da terra. 

Foram vistos aquí, pela primeira vez, no século XVI. Mas a sua via
gem pelos tempos é recheada de imprecis5es: recém agora, nos anos 80, 
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come9am a ser cruzados os documentos escritos, os alfarrábios do lmpério, 
as pe9as assinadas pelos indigenistas modernos, o trabalho arqueológico. 
Este último, engatinhando na Regiao do Alto Uruguai, só existe porque a 
lei determina: foi encomendado pela Eletrosul ao Conselho Nacional de 
Pesquisa porque se pretende, com a constru9ao das barragens do rio Uru
guai, sepultar terras e matos onde viveram os caingangues. 

Os documentos escritos, recolhidos e confrontados, permitem urna 
versao para a chegada dos caingangues ao Río Grande do Sul: teriam sido 
expulsos do sul paulista pelos portugueses, como conta a crónica de Simao 
de Vasconcellos, e por volta de 100 anos depois, já no século XVII, eram 
encontrados outra vez em Santa Catarina. 

Mais tarde viriam para o Rio Grande, manobrados pelos governos 
provincia is , para expulsar daqui os sal tea dores e indesejáveis botocudos. 

· Os arqueólogos, enquanto isso, tentam juntar mais e mais provas de 
que os caingangues descendem das mesmas tribos que, pelo menos 600 
anos atrás, construíram os "huracos de bugre" descobertos no extremo 
norte do estado - e que ainda hoje estao lá, provocando acidentes como 
gado sol to no campo. Eram casas escavadas no chao, onde os fu dios busca
vam abrigo durante o rigoroso inverno de en tao. Ali guardavam seus alimen
tos, sua ceranuca. E se resguardavam, sedentariamente, nos meses fríos. 

Mas havia habitantes no Río Grande do Sul desde 12 mil anos atrás. 
Os pré-históricos moravam em abrigos e grutas da subida da Serra, cayavam 
javalis, antas e veados, e colhiam frutas do mato. Nao se sabe quem eram 
eles, entretanto. 

Só o povo Guaraní , de quem se conta que fazia agricultura nas vár
zeas dos ríos Jacuí e Uruguai desde o século V, chegou a ter 100 mil pes
soas a qui , nos seus anos prósperos. Os caingangues, quando f oi possível su
por sua popula9ao, estiveram próximos aos 1 O mil índios. O que f oi feíto 
de todos, para que chegassem a lamentável situayaO atual? 

Dos guaranís, dizimados pelos bandeirantes paulistas por volta de 
1640, expulsos de suas reduiroes para território argentino e mais tarde, de
pois do retorno, massacrados nos Sete Povos por ordem de Portugal e Es
panha (Tratado de Madrid), se conhece a história: a de um povo submetido 
ao holocausto depois da coloniza9ao. Em 200 anos de convívio com os 
brancos, foram reduzidos a pouco mais de 1.800 índios. Deles, sobram re-
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ferencias heróicas, como a do cacique de Sao Miguel, Sepé Tiaraju, que re
sumiu o orgulho dos nativos no grito contra o invasor: 

"Essa terra tem dono'', foi seu canto de resistencia. 
Os caingangues, que também tiveram conflitos pela posse de terri tó

rio comos guaranís - por quem eram chamados de guayaná ou gualacho -
mantiveram-se, entretanto, com urna popula9ao estável. Também sofreram 
baixas mas recuperaram-se sempre. 

O século XIX, entretanto, lhes reservarla grandes interferencias no 
território e na sua própria organiz~ao. 

Com as colonizairoes alema e italiana de 1824 e 1875, e coma cate
quese jesuíta em 1848, foram pressionados em seu te~ritório e muitas ~ezes 
reagiram com violencia. A airao missionária introduz1u entre eles mod1fica
tr5es de valores, como o fim da poligamia, que acabou gerando a revolta 
dos caciques, principais beneficiados do direito de t~r várias mulheres. 

A a9ao colonizadora trouxe prejuízos de outra ordem. Foi a tenta
tiva de tirar o índio do mato , foi a redu~o do seu território. E dela é 
conseqüente a cria~·o das aldeias de Nonoai, Campo do Mei.o e ~a Col~ni~ 
Militar de Caseros. A ordem era: liberar terras para a colon1za9ao por 1m1-
grantes, confinar as populayoes indígenas. 

A a9ao oficial, conta-se, esbarrou na resistencia de alguns grupos 
caingangues, que f oram derrotados ou simplesmente exterminados. Em 
1848, ou 1849, já se haviam aldeado no Pontao, a margem do Rio das An
tas os fudios liderados pelo cacique Doble. Em 1850, o cacique Braga 
ag~pava-se com os seus no Campo do Meio. O governo ~rovinci~l te~tava 
reunir todos os caingangues em Nonoai, mas nao consegu1a: o terntóno era 
amplo, entre os rios Passo Fundo, rio da Várzea e Uruguai, mas logo surgi
riam os fazendeiros invasores. Nos campos vizinhos, em Erexim, acontece
riam conflitos violentos, como resultado do processo de valoriza9ao das 

terras. 
Já haviam entao dois grupos distintos de índios: os que permaneciam 

hostis aos brancos, e os que aceitavam o seu convívio. Nessa divisao, surge 
urna figura a quem os historiadores atribuem urna personalidade mareante: 
a do cacique Doble, da horda submissa dos índios aldeados em Caseros. 
Originalmente subordinado ao cacique Braga, na área do Mato Castelhano, 
entre Vacaría e Passo Fundo, Doble teria traído a tribo e feito seus planos 
com os brancos, para deles obter favores. Despótico, com poder de vida e 
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morte entre seus comandados, foi o encarregado, a mando do Governo da 
Província, do massacre ao grupo rebelde liderado por Joao Grande: no 
início de 1853, ~~tou 22 caingangues do grupo, incluído o próprio Joao 
Grande, e fez quatro prisioneiros. Sua a9ao teve como resultado "a tran
qüilidade de que atualmente goza a Vacaría", segundo o governador da · 
época. 

Mais tarde, ele levaría a Porto Alegre um grupo de 30 prísioneiros re
beldes, capturados no noroeste do estado. Entre outros presentes, ganhou 
do govemo um lote de roupas militares usadas. Levou-as para sua tríbo, 
mas as roupas estavam contaminadas pela varíola. Houve urna grande epi
demia em sua aldeia, com enorme mortalidade. 

. Nonoai, o velho cacique de quem se diz que viveu mais de 120 anos, 
foi um dos inimigos mortais de Doble - por quem foi atacado, em seu al
deamento, por volta de 1850. Mas pouco mais do que isso se conhece da 
sua história. Sabe-se que veio de Santa Catarina com seus comandados 

' 
atravessando o rio Uruguai na altura de Goha-oene (atual Goio-en) e se es-
tabelecendo em Passo Fundo. 

Dos caciques do velho Nonoai, sabe-se alguma coisa de Fongue, co
nhecido pelos missionários em meados do século passado, quando os jesuí
tas chegaram na Guarita. Provavelmente tenha morrido em Inhacorá com . ' 
mais de 130 anos, na época da primeira grande guerra mundial. 

A idade de Fongue alcan9ou a virada do século e permitiu~he presen
ciar o período crítico da interferencia cultural nas popula9oes caingangues. 

Seu nome completo: "Major" José Joaquim de Oliveira Fongue. 

No início do século XX, as tribos caingangues apresentavam-se como 
urna cultura quase em desintegra9ao. A estrutura de poder, em cada grupo 
indígena, já estava montada sobre denominayoes militares brancas: o chefe 
do "executivo", denominado Coronel, eleito pelo povo, tinha entre seus 
auxiliares diretos o Major, o Capitao, o Tenente, o Alferes e os Cabos. 

Utilizando roupagem de gente civilizada, e com nomes próprios deri
vados da cultura branca, eles estavam, entao, todos confinados na regiao 
do Alto Uruguai - enfrentando agora nao apenas os problemas da coloni
za9ao, mas também as deficiencias de administra9ao e orienta9ao nos toldos 
g?vernados em parte ~ela Comissao de Terras do estado, em parte pelo Ser
Vlyo de Proteyao ao Indio (SPI), órgao de administrayao federal criado em 
julho de 1910. 
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A partir de 1911, foram demarcadas, no Rio Grandé do Sul, 12 áreas 
de assentamento indígena, um total de 98 mil hectares. Mas simultanea
mente, o chao gaúcho come9ava a ser riscado por novas estradas, muitas 
mais do que aquelas picadas que, em meados do século XVII, já facilitavam 
a chegada dos colonizadores ao território indio. Mais pressionados os cain
gangues foram , e mais terras perderam. Em 1940, novos imigrantes chega
ram ao Alto Uruguai. Em 1941, quatro aldeias - Nonoai , Ligeiro, Guarita 
e Cacique Doble - deixaram de ser administradas pelo Estado e passaram 
para o SPI. 

Em 1949 e 1962 aconteceram as piores investidas contra o território 
índio: concretizava-se, segundo a antropóloga Lígia Simonian, "urna pseu
do reforma agrária" em cima das terras caingangues - e as reservas de Ven
tarra. Caseros, Serrinha e Lagoao seriam simplesmente expropríadas aos 
seus legítimos donos. Yotouro, Guarani e Nonoai, ao mesmo tempo, ti
nham suas áreas restringidas. 

"Neste século, eles foram roubados em mais de 45 mil hectares. E 
mesmo o que restou foi devastado e maltratado. O roubo de madeira tem 
sido um escándalo contínuo até hoje'' - denuncia o padre jesuíta Bartolo
meu Melia, coordenador de pastoral indígena do Interdiocesano Norte. 

Nesse contexto pode ser entendido o depoimento do índio caingan: 
gue Kofá Fagnhote, em abril de 1977. durante a realiza9ao da VIII Assem
bléia de Che fes e Representantes Indígenas, junto as ruínas de Sao Miguel 
das Missóes: "Antes do SPI entrar, cntao nós cuidava nossa tena, nossa ri
queza, nós índios nao dcixava ninguém botá a mao. Medi\:ao, corte de ma
deira, riós cansamo de en1bargá. A gente nao aceitava, entao nós tinha mais 
for9a. Depois que entrou o SPI foi um fracasso: come<;ou a fazer propagan
da pro índio e ali come9ou. E nós acrcditamo. sabe como é? En tao entra
ram cortando madeira . Depois veio a Funai, sempre, sempre com aquelas 
promessas pro índio, tirando proveito da minha área. E nós ·vamo piorando, 
e bem pro fim os branco quer ton1á con ta da nossa tcrra .. .'' 

A Funai - Funda<;ao Nacional de Amparo ao fndio - surgiu em 
l.967 , coma extin~ao do SPI - en tao um órgao desorientado, desacredita
do e sem recursos. Co1n a Funai veio, tambén1, a visao empresarial para ge
rir os negócios indígenas. 

No dia 19 de abril Je J 985 - Diado fndio - a Delegacia Regional da 
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Funai no Rio Grande do Sul oferecia aos jomais, para public~ao, a estatís
tica da existencia de 6.800 caingangues no estado - assentados,juntamen
te com outros 524 indios guaranis, em oito postos sob sua jurisdi9ao. Total : 
7.324 indígenas, ocupando urna área de 50.678 hectares. 

Vivem esses índios, hoje, de recursos obtidos com o cultivo da terra, 
para o qual a Funai lhes fornece orienta9ao agronómica, tratores e equipa
mentos, administrando grande parte da comercializ(l\:ao da safra, que é en
tregue as cooperativas da regiao. Em 1984/ 1985, com recursos do Finso
cial, a comunidade indígena cultivou 4.201 hectares. Outros 325 hectares 
forarn cultivados com recursos da renda própria dos índios. Mais 700 hec
tares foram financiados com recursos do Crédito Rural , através do Banco 
do Brasil. 

Agricultura, saúde e educa9ao. Com os projetos agrícolas, com a ins
tala9á'o de enfermarias e a manuten9ao de escolas nas reservas, a Funai che
ga ao trinomio que orienta a sua atu~ao nos toldos - ou seja, o trabalho 
para obter "um desenvolvimento comunitário equilibrado e consoante com 
o grau de integra9ao e as características culturais dos indígenas". 

Mas estaria certa essa orienta9ao? E seriam honestos os propósitos de 
todos os que a aplicam? A história recente das reservas caingangues no Rio 
Grande do Sul, marcada grandemente pelos confl.itos de Nonoai e Guarita, 
respectivamente em 1978 e 1983, está ainda encoberta de muitos pon tos 
nebulosos. Quem realmente incentiva a entrada dos intrusos e a explora9ao 
da madeira nas reservas, que leva a expulsao dos colonos de Nonoai, na 
chamada "guerra dos miseráveis''? Que papel de "mediadora" desempenha 
a Funai no conflito da Guarita, permitindo ·a divisao do território entre 
dois caciques que transmitem urna orienta9ao duvidosa á seus comandados? 

É disso que tratarnos mais adiante. 
As respostas definitivas, entretanto , o tempo - e as mudan9as - é 

que se encarregarao de dar . 
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Nonoai é a história da primeira grande revolta dos 
tempos atuais. Ela canta a expulsiio de terras in
dz'genas de um outro grupo de miseráveis: osco
lonos sem-te"ª· refugo de um modelo de concen
tr(lfiío fundiária . 



SETE ESCOLAS OUEIMADAS. 
É O INICIO DA REVOL TA 

A ariío se passa em toda a reserva indígena de No
noai, de Maio de 19 78 em diante. 
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Improvisaram-se como cédulas os graos de feijao e de milho, um pa
ra cada candidato. Se ao final houvessem na urna mais feijoes, o vencedor 
seria o velho cacique Peuí, assim reconduzido a chefia dos quase 1.500 ín
dios do toldo de Nonoai. Mas se o arnarelado do milho roubasse para si a 
predominancia entre os graos, entao Peuí poderia seguir nas suas bebedei
ras sem a responsabilidade do comando: o vitorioso seria o desafiante Nel
son Xangre, do grupo dos inconformados. 

No início do ano de 1978, enfim, Nonoai tinha um novo cacique. 
Aos 32 anos, dotado da for9a dos jovens e da sabedoria dos mais velhos, 
Xangre soube como conduzir a impaciencia do seu povo na direyao de 
urna guerra sem batalhas campais: a da expulsao dos colonos invasores das 
suas terras. Era, esta, urna guerra de paciencia, de se impor pelo panico e 
pelo medo. 

A última reuniao dos líderes da tribo, comandada pelo índio ''Coro
nel" Amandio, em abril de 1978, trouxe como resultado a decisao de co
meyar a luta: perdendo seu território, vendo desaparecer da reserva milha
res de toras de madeira, trabalhando nas suas próprias terras como escravo 
do invasor, o índio caingangue de Nonoai estava nos limites da paciencia. 
Atormentava-o a perspectiva de nao mais ter terras onde pudessem viveros 
seus filhos. Torturava-o a fome, as roupas esfarrapadas, as agressoes bran
cas na curva da estrada, a doenya, o frio. 

Fora da reserva as autoridades do município de Planalto nao supor
tavam mais o avanyo das favelas ao redor da cidade, e muitos desses colo
nos pobres foram tocados para as férteis terras indígenas. Juntaram-se na 
reserva, em alguns anos de invasao, 3.000 intrusos - com autoriza9ao da 
Funai, tutora dos índios. A prefeitura do município, interessada na produ-
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9a'o agrícola dos colonos invasores - que já eram responsáveis por 70°lo do 
milho comercializado pela cooperativa local - cuidava de que nao lhes fal
tasse um mínimo de assistencia. 

Sete escolas foram construídas para os filhos dos colonos em terra 
ca1ngangue. 

Na madrugada do dia 4, primeira quin ta-fe ita de maio de 1978, as se
te escolas amanheceram queimadas. 

Xangre e seus comandados davam início a revolta. Suas armas: porre
tes, lan9as, arcos, flechas e algum revólver velho, com urna reserva de meia 
dúzia de balas. 

A defesa dos colonos era feíta de um argumento de que havia urna 
colheita de milho por fazer, e de um certificado de arrendamento assinado 
pela Funai e em pleno vigor. Palavras que nao sensibilizavam mais os enfu
recidos índios, decididos na sua tarefa de expulsar, um por um, todos os 
invasores. Milho plantado em terra de índio pertencia ao índio. Papel assi
nado por gente branca é papel que nao vale para o índio. 

Em grupos, os comandados de Xangre invadiram as casas dos agri
cultores. No dia 9 de maio, fazendo valer o medo que a revolta causava aos 
invasores, dezenas deles já escapavam pelos limites da reserva,' acampando, 
desesperanyados, nas estradas vizinhas. N.esse día, as hostilidades tiveram 
como conseqüencia um atrito mais sério: dois colonos foram conduzidos 
as pressas ao Hospital Sao Roque, em Nonoai, e o índio Pedro Avelino, 
24 anos, com cortes nas maos e na testa, foi levado ao Hospital de Pronto 
Socorro de Passo Fundo. 

"Eu fui avisá prá ele ir embora, ele nao gostó e pego um facao. 
Quando ia me acertá, peguei meu 22. Mas o revólve falhó. Ele me pegó 
quando eu tava deitado. Se o revólve tivesse bom, eu tinha matado ele. 
Nós nao agüentamo mais. Faz cinco ano que tentamo tirá eles lá de dentro. 
A terra é nossa, tem que ficá só índio na reserva". Coma testa envolta em 
panos e os pulsos cobertos de curativos, Pedro Avelino dava este pequeno 
depoimento, na sua cama de hospital. 

Mas mais do que isso os índios nao conseguiram explicar. A reserva, 
invadida de policiais e autoridades, estava fechada. Lídio Della Beta, fun
cionário da Funai e chefe do posto, acusado pelos colonos expulsos de 
ser o responsável pela venda da madeira da área caingangue, nao permitía 
que os líderes da revolta tomassem pública urna versao: a de que a tribo de 
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Nonoai nao era a agressora que expulsava os miseráveis colonos, mas se tra
tava de um grupo de miseráveis índios na defesa da sua propriedade. Xan
gre tinha Uf!l manifesto pronto para tornar pública essa verdade. Mas foi 
impedido. 

Em compensa¡¡:ao, 150 hornens do Sétimo Ba talhao de Polícia Mili
tar, sediado em Passo Fundo, deslocados para a área, percorriam a reserva 
e davam um prazo de 24h para que os intrusos se retirassem. Poderiam le
var tudo o que quizessem, menos as casas. 

Os exíguos prazos dados para que os colonos desimpedissem a área 
jamais foram respeitados. O que os índios queriam que fosse a expulsao 
dos invasores foi, na verdade, apenas o início de um processo que seria le
vado a cabo pela própria Polícia Militar, e que só se encerraria mais tarde, 
no final do ano. E com resultados parciais, porque urna grande empresa 
agropecuária - a Dall' Asta - permaneceria na área. No saldo, a morte de 
um agricultor. 
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OS PLANOS DE XANGRE 
PARA A RESERVA LIVRE 

Ele temia as represálias. E pensava em fugir para 
lo1J,ge, depois de tu do. 
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Naqueles dias, o cacique Xangre movimentava-se com cuidado pela 
área da reserva, evitando os limites de demarcayao e a proximidade comos 
brancos. Era medo de urna represália. A entrevista foi curta, tensa, porque 
a área estava patrulhada por policiais. E o cacique nao podia receber visi
tas. 

- Como foi que voces resolveram expulsar os intrusos? 
- Por causa que sempre a comunidade indígena se preocupa comos 

posseiros, que tao desmatando tudo o mato. A comunidade também tem 
o direito de defender o que é da gente , aterra que é nossa. Esse movimen
to tinh-a que ser feito, porque faz tempo que nós comecemo a esperá, espe
rá, e nao tinha mais jeito. En tao os índio come9aro a reagí, e eu dexei que 
reagisse. 

- Voces pensam em fazer barreira para impedir que o pessoal volte? 
- Sim. Eles ainda tao na beira da área, nem saíro ainda pra ou tro lu-

gar, ninguém veio buscá eles pra dar terra pra eles. Tao lá, rodeando a área, 
quere~do entrá de volta. Eles tao sabendo que tem apoio, a gente descon
fia que é junto ao tenente Boaventura. Ele disse pra mim que deu ordem 
pra entrá. 

_ - E ele nao disse por que? 
- Ele disse que é porque ele também recebeu orde. Assim é que a 

cayamba do prefeito levou pra dentro da área essas cinco mudan9a. Sozi
nho o tenente nao fez. Ele conversou com o prefeito. En tao os índio nao 
tao mais gastando do prefeito. Nao querem ver ele nem dentro nem na 
beira da área. 

- E se essa situayao ficar assim por mais tempo? 
- Assim, como as comunidade dissero, eles mesmo vao faze tudo so-
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zinho, sem ligá pra polícia. Porque eles tem medo que fique o resto que fi
cou. 

- Lá fora, andam dizendo que o índio anda annado com anna mo
derna .. . 

, ~ Só tem alguns revólver que os índio tomaro dos posseiro, porque 
os 1nd10 come~aro a revistá a casa deles. Só isso. 

- E quando a área nao tiver mais colonos, o que voces vao fazer? 
- Daí tem que ve. Onde que o colono tinha terra de máquina nóis 

v~o pla.ntá. Eu já tive falando como presidente da Funai, que vai a~tori
za manda u~s trator. Temo se preparando pra mes de agosto come~á a la
vrá a terra. Indio vai fazé tudo. 

- Lá fora, se ouve falar que agora só vai ficar dentro da reserva índio 
que sabe falar a língua do índio. É verdade? 

- ~, s~, mas isso vai ser por último, resolvido depois. Por enquan
to, nao vo fala isso, porque senao a gente vai pegá muita coisa e daí nao dá 
certo: Entao,, e~ primeiro lugar, nóis temo que agir com 0 probleina dos 
P?sseuo. Os 1nd1~ ~ao firme, tao querendo faze. Deixando 0 posseiro vol
ta, vou ter que deixa a comunidade faze o que querem faze. 

- E o que é que querem f azer? 

. - Ah, aí eles vao nos posseiro de novo, vao olhá a r~a do posseiro, 
se Já colheu tu do nao pode esperá mais nada. En tao, é se arrancá na hora 

- Por que tu achas que, depois de liberada a área, tu tens que. ir 
embora? 

- Eu tenho medo de ficá perseguido, né? Eu, na minha experiencia 
que tenhoi acho que tem que sair. Se a comunidade acha que nao tem peri
go, aí entao eu fico. Porque eu nao posso faze as coisa sem consulta a 
comunidade. Senao, arnanha ou depois eles vao andá dizendo que eu ando 
puxa-saco da Funai e do branco. 

- Os posseiros dizem que sempre se derarn muito bem com voces 
que nao entendem porque f oram expulsos. . . ' 

- Eles dizem? 
- Dizem. 

- Nao, eles nao vao confessá, tarnbém. Algum deles as vez nao faz 
nada pro índio. Mas algurn tarnbém surra o índio. 

(Zero Hora, 25/06/78) 

Nota: 

Em 1985, aos 39 anos, o cacique Nelson Xangre vive nurna casa po-
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bre, como as outras que ficarn nos arrabaldes da cidade catarinense de Cha
pecó. Depois da revolta no Toldo de Nonoai, em 1978, viveu mais um ou 
dois anos entre seus comandados, e resolveu abandonar a reserva para nao 
morrer: era iminente o perigo de urna represália. Muitos dos colonos ex
pulsos de Nonoai forarn embora para longe, reassentados em parte nas lon
gíriquas terras do Mato Grosso, e em parte em lotes no sul do estado. Mas 
outros ficararn perambulando pela regiao do Alto Uruguai, acampados pela 
beira das estradas. 

Xangre vive do artesanato, que produz e vende nas ruas de Chapecó. 
E se submete, c_om certa freqüencia, as investidas da Funai para que re
tome a Nonoai, trazendo junto os poucos índios que o accmpanharam 
nesse exodo. 

Entre os colonos expulsos, só se fixaram na terra sem problemas al
guns dos que foram assentados no estado. Muitos dos que aceitaram terras 
no norte do país sucumbirarn a febre e as doen~as, e acabaram voltando 
para o Rio Grande , onde ainda perambulam pelas estradas. 
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Aqui se conta a Qfiío de dois caingangues da época 
moderna. Ávidos pelo poder e pelo dinheiro vin
dos de /ora da reserva, eles racham o Toldo da 
Guarita, com o consentimento da Funai, sua 
tutora. 



ABRIGA DOS CACIQUES 
PELA TERRA E PELA MADEIRA 

Reserva indígena da Guarita, Janeiro de 1983. 
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24 de Janeiro 
Segunda-Feira 

O cacique lvo Ri beiro Sales foi ingénuo: viajou a Porto Alegre para 
fazer urna visita a Funai bem neste dia, quando os nervos,da sua comunida
de andam explodindo de impaciencia. Pior para ele: enquanto se refestela 
num naco de carne gorda numa churrascarla da capital, com a conta paga 
pela Funai, dentro da reserva ninguém lembra de comida. Sao repetidas 
reunioes durante o dia nos vários setores do toldo. Elas culminam numa 
tensa reuniao dos seis velhos índios do Conselho. Prepara-se urna surpresa 
para a volta do lvo. 

~numerosa polícia indígena, fiel ao cacique, fica desorientada com 
tanto movimento. Desorganiza-se, e quando se dá conta já é tarde: pela 
vontade do Conselho, Guarita tem um novo cacique. É Domingos Ribeiro~ 
pai do revoltado Neri que preside a Cooperativa da reserva. 

De resto, é preparar a recep9ao ao cacique deposto. E evitar confu
soes coma sua polícia. 

A cabe9a de Ivo está a premio. "O lvo é urna pessoa que pra resol
ver um problema ele nao pensa se a pessoa tá certa ou nao", resume o 
índio Neri , contendo acusa9óes mais graves, que ele e os outros rebeldes 
tem nas contas da revolta. Mas da língua soltado índio Francisco Ribeiro 
as palavras saem sem compromisso: "Só no desvío do dinheiro do arrenda
mento feíto pros colonos, ele já ficou com um milhao e seiscentos". Sem 
contar os cinco caminhoes diários de toras de madeira de leí que o cacique 
vende sem licen9a da Funai ou do IBDF. 

lvo Ribeiro, seis meses atrás, quando subiu a condiyao de cacique da 
Guarita, era quem deveria acabar com as falcatruas que já vinham sendo 
praticadas por Sebastiao Alfaiate. Por isso tomou o seu lugar. Mas acabou 
repetindo Sebastiao. " O lvo tem o bolso muito grande, nao pára de botar 
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dinheiro dentro dele." 

25 de JaneiTo 
Terfa-feiTa 

A madeira é o motivo da cobi9a. Em plena zona de urna regiao quase 
toda desmatada, o Alto Uruguai, os 12 mil hectares de mata nativa da re
seIVa da Guarita fazem brilhar os olhos dos madeireiros. O cacique Ivo Sa
les vende as toras todos os dias, e nao se envergonha por isso. Mas o Do
mingos, que parte da comunidade elegeu para substituir o outro, também 
nfo é santo: ele diz que o Ivo nao presta con ta dos seus negócios, mas ele 
próprio, Domingos, faz urna serraria funcionar dentro da área sem licen9a. 

Curioso: na segunda-feira, enquanto a comunidade o escolhia para 
substituir o cacique deposto, Domingos também estava em Porto Alegre . 
Tinha ido no IBDF para tentar legalizar a serrarla. E foi lá na capital, 
quando estavam os dois juntos na sede da Funai, que recebeu o telegrama 
dando conta de que deveria substituir o lvo. 

A notícia de ontem faz com que os dois voltem as pressas para a 
Guarita nesta ter9a-feira de madrugada. É urna corrida contra o tempo. 
Como nas boas maratonas, o carro onde viajava Domingos estraga no ca
minho: lvo chega antes e tem tempo de organizar a sua polícia. Quando o 
novo chef e finalmente chega a reserva, a confusao está formada: Ivo Sales 
resiste a destituiyaO. E está pronto para a luta. 

O capitao José Luiz, da Brigada Militar de Tres Passos, já está na área 
para intermediar o conflito. Pouco antes do meio-dia, ele descobre que um 
caminhao de um portugués da regiao está transportan to índios para apoiar 
o grupo de Ivo. Interfere e acaba como transporte. 

O ambiente é tenso, mas as coisas ainda estao calmas no final da tar
de. Cada grupo cameou urna vaca e todos comem - os que apoiam Do
mingos Ribeiro mais próximos do destacamento da Brigada, os de Ivo Sa
les mais longe. 

26 de Janeiro 
Quarta-f eira 

Ame~ados por 60 policiais indígenas, que espalharam a notícia de 
urna grande represália do cacique deposto, 400 caingangues abandonam a 
reseIVa nesta madrugada, entulhando alguns ónibus arranjados pela Prefei-
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tura de Miraguaí e pelo padre Luís Haas, da comunidade local . Mas 42 de
les nem desceram do onibus: estao seguindo direto para Porto Alegre, 
entre eles quatro dos seus conselheiros da tribo, para pedir aux11io a Funai. 

Domingos é valente: ameaya nao sair da capital se a Funai nao des
tituir o belicoso irmao de sangue Ivo Sales. E enquanto isso, junto comos 
demais viajantes, mata a fome na churrascarla Continental, ao mesmo 
tempo que os demais expulsos, acampados no salao paroquial da igreja de 
Miraguaí, arrematam todo o pao produzido na cidade. Tao constrangedo
ra é a presenya desses índios em Porto Alegre, desfilando sua pobreza em 
plena rua Sete de Setembro - e ameayando permanecer por ali, que ao 
final da tarde já há wna decisao. 

Sexta-feira, dia 28, o procurador geral da Funai, Monso Augusto 
de Morais, vai até a reserva. Mas Domingos e seus 41 acompanhantes tem 
que voltar imediatamente para a Guarita. 

2 7 de janeiTo 
Quinta-{ eira 

Cacique Ivo Ribeiro Sales nao quer conversa com brancos. Alto e for
te, preenchendo todo o vao da porta de sua casa como robusto corpan_zil, 
o cacique mostra um ar carrancudo aos brancos que o procuram. A seu la
do, o tenente Eloir Jacinto ergue a espingarda. "Quem sao voces? O que 
querem aqui?" indaga ele, sem alterar a voz firme . Os índios que matavam 
o tempo em urna palhoya próxima, conversando entre goles de cachaya, ·, 
na sede do posto indígena de Guarita, se aproximam carregando porrete~ 
e fac~es. 

É um pequeno gesto de 70 homens escuros e baixos, a maioria com 
os pés descalyos, cobertos de barro. As mullieres observam de longe e com 
os filhos montados no colo dirigem-se rapidamente para o interior das ca
sas. Ficam espiando atentas a conversayao dos homens. 

O cacique Ivo acaba concordando em falar coro os brancos. Con
vida o estranho para urna varanda onde é obrigado a executar gestos repe
tidos com as maos para afastar as moscas do seu rosto. O tenente armado 
fica ao seu lado, <liante de urna mesa de f órmica. Seus policiais ao redor. 
Entáo, comeya a falar. 

Há 10 dias atrás, prendeu um índio chamado Antonio Soares, por
que "ele embarrigou urna menina". Nao diz nem o nome nem a idade da 
menina " para nao envergonhar .a comunidade". Afirma que o pai queria 
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que ela casasse com Antonio. "O índio nao quis, aí executei ele", diz o 
cacique, explicando a execur;ao: "dois dias de cadeia, sem água nem comi
da". Depois, foi solto e recebeu um aviso: quanda a criarn;a nascer, faz-se 
nela um exame para ver se temo mesmo sangue dele. "Aí ele casa." 

Quando Antonio foi preso, segundo o cacique, come~ou a revolta 
do grupo de índios dirigido pelo candidato a vereador derrotado nas úl
timas eleir;oes, Domingos Ribeiro. "Disseram que iam me matar na minha 
casa mesmo", diz , explicando por que tem a sua volta um contingente de 
70 homens. E vai contando outras histórias de Domingos~ histórias de trai
r;ao, roubo, corrupyao e violencia. 

Acusa o grupo de Domingos de estar armado com revólveres e es
pingardas, seguramente adquiridos dos brancos interessados na valiosa ma
deira da reserva. "Aqui ternos 12 mil hectares de mata nativa. Tudo planta 
boa, antiga, qu.e vale urna fortuna", vai revelando o cacique, aproximando 
o assunto do real interesse que está escondido na disputa pelo cargo de 
cacique dessa reserva de 2.800 indígenas e urna área de 23 mil hectares. 
"O Domingos é gerente da serraría e andava vendendo madeira para seu 
proveito. O Domingos é ladrao de madeira." 

Depois denuncia os próprios agentes da Funai no posto, atirando as 
acusar;oes contra Alberto Pereira Soares Filho, que deixou a tribo endivi
dada, e contra seu atual substituto, Rui Cotrin, que responsabiliza pela 
venda· da madeira bruta da reserva. "Eu nao nego que assinei ordens para 
vender a madeira, mas fiz isso porque o Rui tinha assinado primeiro, di
zendo que a ordem só valía se o cacique assinasse", confessa lvo, admi
tindo que foram vendidos, no mínimo, 200 metros cúbicos de madeira, 
autorizados por Rui Rodrigues. Ou seja: o equivalente a Cr$ 3 milhoes 
e 600 mil. "Mas eu nao roubei esse dinheiro, como me acusam. O gerente 
da madeira é o Domingos." 

Cacique lvo Ribeiro Sales repete que seus índios n~o estao annados. 
Dá por encerrada a conversa e ergue-se imponente, autoridade máxima 
da tribo - mas perde a pose quando faz o gesto rápido para espantar as 
moscas. Elas teimam em pousar no seu rósto escuro. 
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28 DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA 
NEGOCIACAO DE DIVISAO 

Na Guarita, os caciques lvo e Domingos chegam a 
um acordo. E neste ano de 1983, a reserva é divi
dida. 
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A CHEGADA, COM POSE 

Cacique lvo, que os brancos chamam de lvao, chega al taneiro, sabido 
de sua autoridade. Desee de urna kombi dirigida por um motorista da Fu
nai acompanhado de um capitao do seu estado-maior. Enverga um boné 
branco. contrastando com o rosto escuro que ostenta um ar sério. Os 
brancos integrantes da comitiva da Funai querem exibir a mesma impo
nencia mas a sub-delegada Paula Ebling alerta: "Aqui, estamos no terri
tório dele" . Os brancos partem solícitos e gentis ao encontro do cacique 
corpulento. 

Lídio Della Beta, funcionário antigo da Funai gaúcha, trazido de 
Minas para facilitar as c~nversa~oes, adianta-se a comitiva e faz a sauda~ao 
amistosa em dialeto caingangue: "Tambre, cacique'' . Cacique lvo responde 
em tom amistoso, mas retira do bolso da camisa um papel surrado, datilo
grafado, denunciando a atu~ao do chefe do posto, Ruy Cotrin Guimaraes, 
por ter tomado o lado inimigo, dos índios comandados por Domingos Ri
beiro. "Chefe do posto devia dar cobertura pros dois lados, nao só pros ín
dios que saíram da aldeia", diz ele, passando o papel para a mao do pro
curador geral da Funai, Monso Augusto de Morais que, imediatamente, 
o sepulta em seu bolso. 

Cacique lvo convida a comitiva da Funai para ultrapassar a barrei
ra colocada na entrada da reserva. Já está instalado no banco da frente de 
urna kombi, quando percebe o movi.mento da Veraneio, cor de vinho, 
placas de Porto Alegre, AA-0643 , carregando cinco agentes da Polícia Fe
deral portando metralhadoras. Entao, se enfurece de novo. 

Desee da kombi, aponta a Veraneio e berra com 20 índios armados 
de porretes e facóes que guarnecem a porteira: "Aquí a Polícia Federal 
nao entra. Aquí eu sou autoridade". A camioneta dos policiais aquieta o 
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seu motor. Cacique lvo nao desconfia , mas os federais já estao infiltrados 
dentro da kombi que leva a comitiva da Funai até a aldeia: o agente fe
deral Telmo de lima Freitas, conhecido folclorista , leva um rádio pronto 
para se comunicar com seus colegas, se o lvao engrossar comos brancos. 

O INfCIO DAS NEGOCIA<;ÓES 

Tres horas e meia depois da chegada da Funai, quando finaliza a 
primeira reuniao que procura um acerto entre os dois grupos que dispu tam 
o poder em Miraguaí, os resultados sao desanimadores. Cacique Ivo ficou 
firme em sua decisao de permanecer como a maior au toridade dos 2 .800 
caingangues que habitam a extensa reserva da Guarita. Ele concorda em 
conceder um cargo importante, mas secundário, de capitao-geral, ao líder 
dos revoltados, Domingos Ribeiro. E também promete nao praticar repre
sálias contra os inimigos. "Tudo volta para trabalhar na aldeia, debaixo de 
minhas ordens", sentencia, irredutível. 

Os brancos da Funai deixam a reserva decepcionados. Depois de ven
cer quatro quilometros de chao batido, ao chegar em Miraguaí, o procura
dor Morais tenta um contato telefónico com o coronel Paulo Leal, presi
dente da Funai, em Brasflia. Nao consegue. E resolve , ao meio-dia, sabo
rear um churrasco junto com sua comitiva e os agentes federais. 

A tarde, ele precisa dar a notícia ao grupo de Domingos Ribeiro, 
ainda acampado no salao paroquial da Igreja, na cidade. 

FRUSTRA<:AO 

Os índios de Domingos nao se confonnam com as palavras da gente 
da Funai. Fazem coro~nraivecido: "Se o lvo continuar cacique, morremos 
de forne mas nao voltamos para a reserva". Fabricam urna ladainha grande 
que, aliada ao mau cheiro que exalam neste salao abafado, onde estao há 
cinco días sem banho, comendo mal e fazendo as necessidades fisiológicas 
pelos cantos, provoca visível mal-estar nos funcionários da Funai. 

Arrastam um índio velho, que juram ter 120 anos e que foi batizado 
como Paulo Claudino, conselheiro da na~ao caingangue . Colocam o velho 
<liante de Afonso Augusto : " Fizeram judiaria com este velho. Deixaram 
ele tres dias e tres noites na cadeia, sem comer nem beber nada . O senhor 
admite isso?" 

A índia Joana, com fama de valente e desbocada, nao enjeita briga. 

43 



Joana, mulher de Domingos Ribeiro, que usa óculos e dentes de ouro, 
chamou o próprio marido de covarde, diante da tribo, tres días atrás, quan
do ele ia aceitando o cargo de capitao-geral. Agora, <liante dos dirigentes da 
Funai, ela grita com ardor: "A gente tem que ser bandido e ladrao para vo
ces apoiarem". Os brancos pedem calma, alegam que os índios coman
dados por Ivo também acusam eles, que as denúncias sao recíprocas. 

Alguns índios cochicham, imaginando urna situ~ao que os funcio
nários da Funai nao consideraram nesta sexta-feira. "O único jeito é pren
der essa gente da Funai e exigir que o lvo abandone a reserva", especulam 
eles. Sorte dos brancos é que, nesse momento, dois índios já resolveram 
o destino da tribo: sao eles Francisco Ribeiro e Wilson Ribeiro, primos de 
Domingos. 

UMASOLU~ÁOPARATODOS 

Francisco e Wilson, os primos de Domingos, sao os auto res in telec
tuais da revolta dos cain15angues. Sao responsáveis pela escolha de Domin
gos como cacique e líder oficial <leste grupo. E sao igualmente os índios que, 
sem se expor publicamente, conduzem o pensamento do grupo. É a prin
cipal ou, pelo menos, a mais visível diferen~a entre as fac~oes contrárias. 
lvo Sales comanda com mao de ferro, cercado de capitaes que dao a im
pressao de sustentarem a sua autoridade pelo temor, pela forya e pela vio
lencia. Domingos Ribeiro titubeia em suas decisoes, procura Wilson ou 
Francisco com os olhos, as vezes olha para a mulher Joana numa imploran
te e muda indagayao. 

No momento em que todos no salao paroquial discutem o que será 
melhor para a tribo, Wilson e Chiquinho discutem sobre a estratégia da 
divisao da reserva indígena. "Ivo fica comas terras para arrendar", planeja 
Wilson. "Nós ficamos com as matas porque ele vai precisar de madeira, 
depois da safra da soja, e vai ter que nos pedir. Também ficamos com a 
parte mais populosa", argumenta, "e vamos tentar fazer os índios da al
deia passar para o nosso lado". 

Depois, procuram Domingos, o cacique que escolheram para chefiar 
o povo, e comunicam-lhe a decisao. As terras vao ser separadas, o povo vai 
ser dividido. Haverá dois caciques. Ele e lvo. Domingos sorri satisfeito e 
vai levar sua proposta a Afonso Augusto, no destacamento da Brigada Mi
litar. 

Af onso Augusto - que nao decide sozinho - recebeu sinal verde de 
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Bras11ia. Convocou Domingos e partiu, escoltado pelos policiais da Vera
neio cor de vinho, rumo a Reserva. Eram 19 horas de sex ta-feira. Nin
guém podía ultrapassar os índios armados da barreira. Chovia, e escureceu 
cedo. Animados pela cach~a que ajudava a enfrentar o frío, os indios pro
moviam urna algazarra, brandindo facoes e porretes em batalhas imaginá
rias. 

Domingos e Ivo estavam reunidos, sozinhos, em urna cabana. A pro
posta da divisao tinha sido aceita, afinal. 

Fez-se urna ata com tres cópias, para os dois caciques e para a Fu
nai. O lado de Sao Joao do ltaptÍá, com suas férteis terras agrícolas, coisa 
de 10 a 12 mil hectares, é de domínio de lvo. Por~ao semelhante , onde es
tao as matas de cedros, guatambus, guabirobas, agora sao reino de Domin
gos. 

Sao 21 horas. O cabo Sérgio manda abrir a barreira. O cacique quer 
foto da paz. Afonso Augusto, Paula, o agente Telmo de Lima Freitas, to
dos sorriem satisfeitos. Afonso Augusto pede um porrete de presente, 
quer erguer no salao paroquial quando, ao falar, "no final feliz da missao 
cumprida", definirá o cassetete como "símbolo da paz". 

Cacique Ivo faz pose para o retrato. Puxa Domingos contra si, 
agarra-o na altura do pesc~o. Domingos crava os pés no chao, rejeitando 
maior contato. Mas, enfim, sorri tao oficialmente quanto requer este mo
mento de cerimoniosa encenayao. 
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UMA PAZ PROVISORIA. 
COMO ACREDITAR NELA? 

A visáo cética da Anaz: em f evereiro de 1983. 
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O "final feliz" para os conflitos da Guarita, aludido pelo procurador 
da Funai, Af onso Augusto de Moraes, acabou sendo registrado nos anais 
desta incrivelmente triste história da na9ao caingangue como urna solu9ao 
conciliatória pouco convincente. Resolvendo de fato a disputa, mas com 
isso perpetuando a sua validade, ficaram pendentes de urna boa solu9ao 
os maiores problemas existentes na reserva: a explor~ao das terras férteis 
da Guarita e das ricas matas de Sao Joao do Irapuá. 

Assim se contou a primeira briga de dois caciques índios violentados 
pela acultura9ao e sub metidos . as leis da cobi9a - e que acabaram fazendo 
do seu poder dentro da reserva um instrumento da política de explorayao 
do seu próprio povo. 

" O conflito ne~a reserva vem de há muito tempo. A Funai já estava 
avisada de que, desde a época de Seb astiao Alfaia te, as lideran9as dali es
tavam corrompidas", dizia, no início do mes de fevereiro, poucos dias de
pois da "solu9ao" encontrada pela Funai, o conselheiro da Associa~ao 
Nacional de Apoio ao fndio (Anaí), Assis Hoffmann. Esse tipo de mani
festa9ao veio em cadeia: o próprio presidente da Anaí, Júlio Gaiger, inter
pretava a divisao dos índios como urna declara9ao de guerra aberta - pelos 
intere~es que sobreviriam entre o poder de lvo e o poder de Domingos. 

A Funai defendía-se, exibindo um di to justo orgulho por ter evita do 
urna guerra entre os caingangues da Guarita. 

E os detalhes de~a divergencia ainda viriam, como tempo. 
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E niío foi preciso muito tempo para que se provas
se como era efémera a euforia dos dirigentes da 
Funai - que julgavam ter evitado urna gue"a en
tre os caingangues. Apenas tres meses depois da 
' 'paz", campeavam por Guarita e Irapuá planos 
de assassinato e ou tras refregas de menor porte. 



PELA VOZ DOS DESCONTENTES, 
CACIQUE IVO DEVIA MORREA 

Guarita e Irapuá, Maio de 1983. Jvo e Domingos 
f azem planos, mas . .. 
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OENGANO 

Se a dire9ao da Funai pensou que tinha resolvido o problema dos 
3.500 índios caingangues das reservas de Guarita e Irapuá, fazendo a divi
sa-o de urna tribo em duas, estava muito enganada. Os fatores que deter
minaram a explosiva briga ocorrida em janeiro último entre o cacique Ivo 
Sales e seu ex-bra90 direito Domingos Ribeiro, que foi promovido a caci
que, ainda estao bem vivos no meio dos índios. 

Há poucos dias, o velho problema do arrendamento de terras da re
serva para os brancos levou o atual bra90-direito de lvo Sales, o índio 
Eloir Jacinto, seu pai Faustino e o irmao Altino a tramarem os assassina
tos de Ivo e do agente da polícia federal Telmo de Lima Freitas - requisi
tado pela Funai, há quatro meses, para "acalmar os animas" nas duas re
servas. O plano do "major" Jacinto come9ou a ser colocado em prática 
quando o cacique o proibiu de manter arrendados para os agricultores 18 
lotes de terra. 

Jacinto percorreu Irapuá de ponta a ponta e conseguiu armar um 
grupo de 20 índios. O agente Telmo Freitas, conhecido naquelas paragens 
como fog-cófa - homem velho, na linguagem caingangue - chegou a re
ceber o aviso de que seria "pulado", numa emboscada, junto com o caci
que. 

Mas houve urna saída para esta encrenca: mandou-se buscar, em 
Miraguaí, os pra9as da Brigada Militar. E por aí se chegaria a acalmar os 
animos. o cacique lvo, fortalecido pela presen9a dos brigadianos, estufou 
o peito de coragem e partiu para o desarme dos revoltosos. No final do 
terceiro dia, o índio Eloir Jacinto, seu pai e seu irmao já haviam fugido 
para a reserva indígena de ligeiro, no município de Tapejara, 200 quiló
metros adiante de Irapuá. 
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APENAS TRES DIAS 

A "revolta dos tres dias", como ficou conhecida entre os caingangues 
a tentativa de tomada de poder por Eloir Jacinto, teve origem num dos 
problemas mais sérios da reserva de Irapuá: o arrendarnento das terras. 
O próprio chef e do posto indígena con ta em mais de 230 os brancos que 
plantam em terras da reserva - e admite que existem outros 100 que 
ainda nem f oram cadastrados. 

Os acordos comerciais entre os árrendatários e os índios sao origi
nais. Por exemplo: com base no pre~o da soja do ano passado, que f oi um 
dos mais baixos dos últimos 10 anos, centenas de colonos arrendaram ter
ras dos caingangues por um prazo que vai até a virada do século. Nas plan
ta~oes em parceria, quando o arrendatário paga urna porcentagem do que 
produz pelo aluguel da terra, a maioria dos índios nao acompanha a con
tagem das sacas colhidas durante a safra. E recebe o seu pagamento pelas 
contas feitas pelos outros. 

Atualmente, 80% das famílias indígenas que estao envolvidas no 
plantío de soja, diretamente ou através de parcerias, nao tem mais o que 
receber. Os que ainda tem alguma soja para vender, como o índio Sales, 
negociam com intermediários, recebendo Cr $ 800 por saco, quando o 
pre~o de mercado, atualmente, anda ao redor dos Cr$ 5 .000. E os poucos 
caingangues que conseguem vender os seus produ tos aos pre9os certos do 
mercado sao depois literalmente assaltados pelos vendedores de bugi
gangas da regiao, que lhes enfiam garganta abaixo quinquilharias que, nas 
lojas, valem 1 O vezes menos. 

Os problemas menores do cacique lvo Ribeiro, em Irapuá, sao refe
rentes as tentativas dos brancos em vender ou montar destilarias de cacha-
9a na reserva. No início do ano, houve até urna tentativa frustrada de ins
talar o jogo do bicho entre os índios. 

ROUBO DE MADEIRA 

Também nao é nada tranqüila a si tuaíyao do cacique Domingos 
Ribeiro na reserva da Guarita, que tem suas matas visadas pelos ladroes 
de madeira. Nos últimos dias , foram apreendidos na área dois caminh0es 
cheios de toras e seu proprietário, Amandio Rodrigues de Almeida, detido 
em flagrante . O promotor de Tenente Portela tentou relaxar o flagrante , 
pois é amigo de Rodrigues. 
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Mas a prisao de um dos ladroes de madeira nem de longe serve como 
intimida9ao, para pelo menos diminuir o ritmo de trabalho de verdadeiras 
quadrilhas organizadas que agem dentro da reserva de Guarita. Elas cortarn 
ilegalmente as árvores e vendem as serrarías da regiao e até de Santa Cata
rina. A madeira, depois , é industrializada e revendida para as constru toras 
gaúchas. Segundo o cacique da Guarita, Domingos Ribeiro, nao há um 
meio eficiente para coibir o finto de madeira na regiao. Nem se os índios 
fossem morar na beira dos matos. 

Mas o roubo nao é notícia nova na regiao. E. por isso o problema 
nao toma todo o tempo do cacique Domingos que , a exemplo do seu co
lega lvo Sales, também precisa se preocupar em mantero posto. É por isso 
que a volta do índio Chiquinho - que sentou pr~a na Brigada Militar por 
mais de dois anos e que agora está aglomerando admiradores ao seu redor 
- está merecendo a aten~ao discreta de Domingos. 

PROBLEMAS COMUNS 

Um dos grandes problemas que os dois caciques, lvo e Domingos, 
estao empenhados em resolver, é o pagamento de urna dívida feíta junto 
aos bancos, casas comerciais, cooperativas e indústrias da regiao pela Asso
cia9ao dos Produtores da Guari ta. sao Cr $ 30 milhoes. A Associa9ao é a 
entidade encarregada de executar os projetos agrícolas da tribo. E seu úl
timo chefe, Albertino Pereira Soares Filho, funcionário da Funai, além de 
ter cometido urna série de irregularidades administrativas, ainda desapa
receu, carregando o saldo da conta bancária. 

A solu9ao para esta dívida come~ou a aparecer pela imagina9ao do 
cacique Ivo, que, junto com Domingos, solicitou ao IBDF urna licen9a 
para abater 2 mil metros cúbic<;>s de madeira na reserva. "Coma venda des
sa madeira nós poderemos abrir o nosso crédito no comércio, que está fe-

chado por causa da <lívida. E entao podemos partir para os grandes proje
tos , que vao dar a independencia económica ao índio", explica lvo. 

O primeiro desses projetos a serem execu tados em conjunto pelos 
dois caciques, será o reflorestamento de 20 hectares com 25 mil mudas de 
araucária. Depois, pensam em montar um viveiro de mudas. 

Outra questao que preocupa os índios é a do aproveitamento das ter
ras que hoje estao na mao dos brancos. A meta do cacique lvo é acabar, 
nos próximos tres anos, com todo e qualquer tipo de arrendamento - e 
aproveitar a terra com urna lavoura coletiva de 200 hectares, que seria di-
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vidida coma reserva da Guarita. 
Mas o projeto é caro: foi or9ado em Cr$ 65 milhóes. A Funai da

rla esse dinheiro? Nao se sabe. Mas o pedido já foi feito. Os dois caciques 
depositam grande esperan~a no projeto. 

A QUESTAO DA SAÚDE 

Em Guarita e Irapuá, as queix.as dos índios contra a explora~ao dos 
médicos da regiao, principalmente de Miraguaí e Tenente Portela, daría 
para encher um livro. A verba da Funai destinada para o atendimento mé
dico é insuficiente para assistir os 3 .500 índios da área. E poucos sao os 
medicamentos que o Governo Federal manda para a reserva - mal dao 
para o come90 do mes. 

Findos os estoques de medicamentos e as verbas para atendimento 
médico, os índios iniciam um longo trajeto de humilh~ao pelos hospi
tais e consultórios da regiao. Há poucos días, urna das índias da reserva de 
lrapuá feriu-se com um espinho no pé. Levada ao consultório de um rene> 
mado médico de Tenente Portela, como pé em adiantado estado de infec
~ao, ela ouviu o profissional indagar, antes mesmo de examinar o ferimen
to: 

- Custa Cr$ 40 mil. Quem paga a conta? 
Foi preciso a paciente voltar para casa e arrebanhar entre os mem

bros da tribo a quantia para ser medicada. 
Já os médicos de Miraguaí simplesmente se recusam a atender 

qualquer índio que lhes mostre a carteirinha do INPS. Só aceítam o pacien
te se houver pagamento por fora. Cr$ 7 mil. Para o cacique lvo Ribeiro, 
a única forma de solucionar o problema é instalar um posto médico den
tro da reserva. "Se dentro de 10 anos nao mudar a política com rela9ao 
ao índio, meu povo desaparecerá", vaticina. 

Na verdade, a aparente uniao dos dois caciques em torno dos sérios 
problemas da comunidade caingangue nao será eterna, certamente. As ·pres
soes dos grupos económicos ligados a explora9ao da madeira, que cercam 
as reservas indígenas, sao muito grandes. E na medida em que os projetos 
forem sendo engavetados pela Funai, como é costume, o desacerto entre 
eles é coisa quase certa. Ninguém pode afirmar que da noite para o día nao 
surja entre os índios um novo grupo, apoiado por outros interesses, tentan
do derrubar os atuais dirigentes. Tudo é possível, enquanto a política ofi
cial em rel~ao ao índio for omissa, como o é nas questoes fundarnentais 
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para essas comunidades. E a demarca9ao dos limites das reservas é urna de

las. 
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Aqui é na"ado o conjlito armado que, sucedendo 
as ameafas que só a Funai rejeitou, os caciques vi
nham anunciando. aneo índios mo"eram e ou
tros 14 saíram feridos: eis o saldo desta bata/ha 
em que os parentes agarraram-se a pau e mataram
se co'mo animais. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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ATERRA É TINGIDA DE SANGUE. 
COMO SE IMAGINAVA DESDE JANEIRO 

Reserva indígena da Guarita. Junho de 1983. 

61 



O TEMIVEL CHIQUINHO 

A índia Maria de Fátima ronda o fogo de chao aceso na área coberta 
da casa do cacique Ivo Sales, distribuindo lágrimas e lamúrias. O cacique 
está rodeado pelos índios de seu estado maior , nomeados pela hierarquía 
militar que os eleva a coronéis, majores, capitaes e tenentes. A fuma9a re
tida no ambiente, pelas paredes e teto da pe~a de madeira, provoca irrita
~ªº nos olhos de todos. 

Assim, pode-se chorar a vontade aquí, nesta tribo que convive com 
cinco mortos, depois do tiroteio da última quinta-feira, dia 2 de junho de 
1983, na reserva da Guarita. 

O cacique lvo, de Sao Joao do Irapuá, é o único que tranca a vingan~ 
~a no peito. Fica ali, agarrado na cuia do chimarrao, silencioso, ouvindo'· 
sua tribo chorar. · 

A índia Maria de Fátima repete que perdeu o pai , Sebastiao" Carva
lho, na briga de quinta. Conta que foi o inimigo Amandio Ribeiro quem 
atirou no velho. E diz, convocando o testemunho dos ou tros índios pre
sentes na luta , que após os tiros os inimigos da Guarita enviaram um pelo
tao armado apenas com cassetetes, disposto a acaba.r com o resto de vida 
dos feridos. "Era urna ju diaria", narra ela aos prantos, "mataram até pa
ren tes a pauladas". 

Ouvindo Maria de Fátima os índios deixam a revolta fluir. Acusam 
11ominalmente Amandio, Santo Joaquim, Gabriel Claudino, Roque Claudi
no, Oride Ribeiro, Wilson R.ibeiro e Francisco Ribeiro, o mais odiado, o 
terrível Chiquinho Ribeiro. 

Chiquinho foi brigadiano, dizem em coro, acusando-o de ter orga
nizado toda a estratégia bélica da Guari ta . Con tam assim: 

- Ele ficou atrás de um toco com um Winchester, comandando o 

62 

tiroteio. Deu ordem para os primeiros tiros e espalhou os índios dele de 
tocaianas margens da estrada, por onde se entra para a Guari ta. 

Contam isso, surpresos com o fato de que, sendo mais de 160, nao 
conseguiram vencer aos 60 fudios da Guarita. E voltam a apontar os res
sentimentos contra Chiquinho, que nem sabe falar o dialeto caingangue, 
que nao possui cargo na hierarquía militar na comunidade de Domingos, 
que dá ordem, que participa da reuniao do estado maior e que decide o 
que o cacique deve fazer. 

Chiquinho é um demonio que brinca de esconde-esconde nas chamas 
do fogo de chao, expelindo fuma~a nos olhos dos índios da tribo inimiga. 

"EU MATO OS MEUS, VOCE OS SEUS" 

Ali reunidos em volta do fogo, os bravos de lvo prometem vingan~a, 
se as autoridades nao tomarem providencias nos próximos dias daquela se
mana. Dizem que vao fazer justi~a com as próprias maos. Natálio Bento vai 
matar o tio , Sebastiao Alfaiate Bento, que disparou contra seu primo, Sér
gio Bento matando-o com urna paulada depois: 

"Sei a janela de cada um. Vai ser fácil matar uns tres, numa só noite", 
afirma Natálio. 

Ao seu lado, Luiz Jacinto diz que gostaria de pegar era o Amandio 
Ribeiro, que durante a luta nao poupava tiros, disparando com duas ar
mas e exibindo urna cartucheira repleta de balas. Ao redor do fogo, os 
índios destilam seu ódio, desfiando ameayas de morte. 

O cacique é o único que culpa a Funai. l..embra que no domingo 
que antecedeu a luta, quando houve um incidente no qual seus índios 
foram agredidos ao tentarem reaver criayoes -de porcos e galinhas do ex
capitao da Guarita, Santo Claudino, que bandeara-se para Irapuá, ele, o 
cacique, f oi a Porto Alegre relatar o clima de tensa o bélica em que vivía 

Miraguaí. .. 
"O delegado da Funai, Severino De Toni, me pediu calma. Aí ~~o 

vi que ele nao ia resolver nada pedi para ele ligar o telefone com Bras11ia. 
O presidente da Funai nao estava na chefia. Falei com um tal de coronel 
Guaraní, que nao sei se é nome ou apelido, dizendo que divisao da tribo 
nao dava mais , que ia dar mortes. Que sempre que um ín dio escolhia a 
outra tribo vinha confusao. Pedí para ele recolhcr 3 cot;ude che.fe do pos
to da Funai na Guarita, o Rui Cotrim Guimaraes, que é dominado pelos 
índios do Domingos. O tal de coronel só me disse que ia f alar com o de-
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legado para tomar providencias. Entao, a culpada de tudo é a Funai que 
demorou muito para ver o problema." 

Ivo falou, segunda, día 30 de maio, coro o delegado De Toni. Na 
quarta, quando crescia o ambiente de conturba~ao e revolta entre as duas 
reservas, o outro cacique, Domingos, é que viajou a Porto Alegre em busca 
da interven~ao da Funai. lvo ficou sabendo disso e ligou para a capital, in
terrompendo a reuniao de De Toni coro o cacique rival. Primeiro falou 
com Domingos, exortando-o a castigar os índios que haviam agredido os 
seus, no domingo: "Eu executo os meus, voce executa os seus", disse ele, 
alimentando um diálogo que os dois caciques entabulavam em caingangue 
diante de um abismado De Toni, que revelou mais tarde "ouvir tudo sem 
compreender bulufas". 

Na noite de quarta, um dia antes da batalha, os guerreiros de lvo fo
ram "pesquisar as divisas" nos limites da reserva de Sao Joao do Irapuá 
coro a Guarita, para especular as aberturas que os índios de Domingos vi
nham fazendo nas matas, desde a divisao dos 23 mil hectares desta área, 
em janeiro do mesmo ano. 

Luiz Jacinto e Natálio Bento, que comandavam este estranho grupo 
de observa~ao notuma, contam que viram os comandados de Domingos 
tripulando dois .carros, invadindo a área de Irapuá: "Eles estavam nos pro
vocando e deixando claro que iam invadir nossa reseiva", relata Bento, ex
plicando que os índios nao estavam se acertando na questao dos limites im
postos pela divisao da área, discutindo por metros a mais ou a menos. 

O CONFRONTO. E OS PRIMEIROS TIROS 

Na manha de quinta, dia 2, de acordo coma versao mais aproximada 
da realidade, eliminando-se os exageros dos dois lados, os índios de Irapuá 
tomam a iniciativa de come~ar a guerra. Embarcam em tres carninhoes dis
postos a vencer os 1 O quilometros que separam as sedes das duas reservas. 
Iam armados, exibindo cassetetes que os habitantes de Miraguaí (por onde 
cruzam ao tomar o rumo da Guarita) viram coro apreensao. Nao sao oito 
horas, ainda, quando chegam a Vila Tronqueiras, na entrada da Guarita. Os 
caminhe>es estacionam, amea~adores. Os índios comentam o ódio que sen
tem pelo cacique Domingos, por Chiquinho Ribeiro e pelo chefe branco do 
posto, Rui Guimaraes. 

''Vamos enforcar os tres", repetiam nos longos momentos que ante
cederam a batalha. 
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Logo depois do meio-dia, comandados por Laurindo Emilio, major 
de lvo (que nao compareceu ao combate), os índios de Irapuá resolvem in
vadir a Guarita, seguindo urna esperta estratégia. 

Mandam urna ala de velhos, servindo de escudo para o grupo maior. 
É como se os velhos pudessem funcionar como um escudo de respeito. O 
velho Gumercindo Sales, pai do ausente cacique Ivo, ordena que os outros 
anci5es levantem os br~os, esb~ando o sinal de paz. "A gente só quería 
conversar", jurara o velho depois. 

Ao encontro do major Emílio, chefe das foryas invasoras, vem o co
ronel José Claudino, representando o cacique Domingos. 

É aqui, exatamente, que as versoes se desencontram. 
José Claudino diz que quando foi apertar a mao de Emílio, viu-o sa

car um revólver com o qual disparou dois tiros, errando o alvo a queima
roupa. 

Laurindo Emilio, negando que tenha sacado a pistola, diz que levou 
urna pedrada no preciso momento em que estendeu a mao para Claudino. 

O certo é que tudo comeyou neste momento, ao meio-dia mais 15 
minutos na Guarita. 

Os índios de Ivo, quando questionados sobre o elevado número de 
160 guerreiros que levavam para "apenas conversar", alegam que encena
riam urna "reuniao geral". Mas nao explicam como seria possível tal assem
bléia geral sem a presenya de seu cacique. 

É certo também, como depois contou o capitao da Guarita, Dorvali
no Carvalho, na cama de um hospital em Tenente Portela, que os índios de 
Domingos espalhara-se estrategicamente a beira da estrada de acesso a re
serva, protegendo-se em tocos de áivores, de onde puderam alvejar com fá
cilidade o grupo invasor. 

"ERA TUDO PARENTE, PRA QUE BRIGAR?" 

Dotvalino está murcho na cama do quarto núi:nero 20 do hospital de 
Portela ouvindo a diretora, urna freira, contar divertida que quando os feri
dos chegaram ao estabelecimento as enfermeiras iam jogando todos no 
mesmo quarto. "Depois é que a gente entendeu que havia inimigos na mes
ma sala e tratou de separá-los para a guerra nao continuar dentro do pró
prio hospital" , conta a freira, sorridente como se narrasse urna piada. 

Doivalino ouve a religiosa sem alterar a expressao. Ele f oi ferido com 
dois tiros nos pés, desferidos por Ernesto Fongue. Está deitado, vestindo 
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terno e com os pés enfaixados. Quer sair do hospital, correr para a reserva, 
mas o médico o impede, argumentando que os ferimentos podem infeccio
nar. Lá sabe Dorvalino o que é infecyao? Dorvalino acha que lugar de capi
tao como ele é na Guarita, ao lado do cacique Domingos. "Só uns 15 do 
nosso lado é que brigaram mesmo, mas só isso já deu para vencer. Eles vie
ram amontoadinhos e nós estávamos espalhados, cuidando eles de binóculo, 
desde que estacionaram na entrada da nossa reserva", relata ele. 

No quarto ao lado do seu, no número 19, está estirado na cama um 
inimigo, o menino de 17 anos Jorge Amaral. Jorge foi trazido para o hospi
tal por um soldado da Brigada Militar que o encontrou caído na estayao ro
doviária de Portela, agarrado a urna passagem de ónibus. Jorge estava com 
a cabeya aberta de onde jorrava um fio de sangue que escorregava para o 
seu rosto inchado. Ele viu o brigadiano, quis fugir, mas nao teve f oryas. 
"Tu nao é bicho para andar assim", penalizou-se o soldado. 

Jorge chegou ao hospital, na manha de sábado, para ser contabiliza· 
do como o 14<? ferido da batalha dos caingangues. Disse seu nome e reve· 
lou que mora em Irapuá, sendo, portanto, guerreiro de Ivo Sales. "Eu fui 
sem arma na Guarita porque me disseram que a gente ia só conversar com 
os outros índios. Era tudo parente, como.ia dar guerra? Quando ouvi os 
tiros tentei fugir. Aí uns índios me cercaram e me deram pauladas por to
do o corpo. Acho que pensaram que eu tinha morrido quando caí, com o 
sangue saindo da minha cabeya. Aí fugi para o mato. Fiquei escondido até 
a noite de sexta-feira no meio das áIVores. Sábado de manha fui na rodo
viária, comprei urna passagem para voltar a Irapuá. Entao o soldado me 
pegou". 

... E A FUNAI NAO ACREDITA EM VIOLtNCIA 

Ao final da rápida batalha encerrada com a fuga dos índios de Irapuá, 
quatro mortos marcavam o campo de luta e outros feridos gemiam, contor
cendo-se na terra. Rastros de sangue, apontando para o mato, mostravam 
que havia mais feridos pela tragédia. 

Ao ser avisado que o sangue tingia as terras da Guarita, o delegado da 
Funai, Severino De Toni, em Porto Alegre, abalou-se com a violencia de
sencadeada entre os próprios caingangues. Só no dia seguinte a luta, trava
da ao meio-dia de quinta, é que De Toni chegou no chamado palco dos 
acontecimentos. Chegou tripulando urna confortável Veraneio, e antes de 
falar com seus tutelados foi ao encontro do comandante da Brigada Militar 
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de Tres Passos, o coronel Carlos Henrique Bressan . Depois, encontrou-se 
com o prefeito de Miraguaí, Jorge Porolnick dos Santos, um pedessista que 
passa os sábados no CTG da cidade, tocando gaita, tomando ceiveja e jo
gando bocha. De Toni ainda falou com os agentes da Polícia Federal deslo
cados para a área, antes de ouvir o cacique Domingos Ribeiro chorar, rela
tando a batalha onde morreram ''irmaos". Nesta sexta-feira, Vicente Fon
gue já era contado como o quinto morto: ele tinha sucumbido na cama de 
um hospital em Santo Ángelo. 

A noite, De Toni falou com o sumido cacique Ivo Sales, que reapare
cera explicando que tivera problemas com o motor de seu Passat, na estra
da que liga Irapuá a Santo Ángelo, para onde teria ido em busca da Polícia 
Federal, antes da batalha. 

No sábado pela manha, enquanto lvo jurava vinganya, De Toni refu
giou-se na casa do inteiventor de Tenente Portela, Adalberto Motta, pro
movendo urna reuniao secreta com os prefeitos da regiao. Estava anotando 
subsídios para um dossie especial que enviarla ao entao presidente da Fu
nai, Paulo Moreira Leal, pedindo a intervenyio federal na área - como 
admitiu para os jomalistas que encontraram seu esconderijo, ao meio-dia 
de sábado. 

Os repórteres pareciam afoitos comas interrogayóes que despejavam 
sobre o pacato, amável De Toni. "Delegado, os índios de Irapuá estao pro-
9)etendo vinganya. Pode haver mais mortes", sentenciou um jornalista. Mas 
De Toni com urna calma olímpica, mostrou incrível desprezo pelas amea-. ' 
yas indígenas: "Olha, meu filho, certa vez eles me ligaram exigindo um 
aviao em Miraguaí para levá-los a Brasília, senao botariam fogo na reseiva", 
respondeu ele, rindo. "Outra vez prenderam o chefe do posto, exigindo 
urna visita de urna comissao especial da Funai de Brasilia a reseiva. Conver
sei .~ eles recuaram, soltando o chef e", disse o delegado, justificando a falta 
de crenya no palavreado da aldeia de Ivo. 

Mas nao foram só os repórteres de jomais de todo o país , presentes 
na área, que ficaram desiludidos com as omissas atitudes de De Toni. O 
prefeito Porolnick, por exemplo, saiu da reuniao dizendo que o delegado 
n~o tinha foiya alguma "para decidir com ~rapidez e eficiencia". O presi
dente da Associ~ao Nacional de Apoio ao Indio (Ana¡'), Júlio Gaiger, acu
sou a Funai de "incompetencia total e completa", bem na cara do delegado. 

"O arrendamento das terras é ilegal, contraria a legislayao do próprio 
Estatuto dos indios, que a Funai segue ou deveria seguir. Por que a Funai 
nao termina com esse problema que origina tudo, a corrupyao da minoria 
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que domina os índios?", indagou Gaiger ao delegado silencioso. 
" Por que, em vez de agir com violencia, como costuma atuar em ou

tros estados, a Funai nao age com decisao aqui na Guarita, declarando o 
fim dos arrendamentos e desarmando os índios?" 

DAR ARMAS PARA RECEBER TERRAS 

Ah! A questao das armas! É possível que De Toni matute nisso en
quanto Gaiger deixa jorrar violentas críticas contra o órgao, na sala de visi
tas do interventor de Tenente Portela. 

Em Miraguaí, 15 homens armados da Brigada Militar, instalados em 
cada urna das reservas, tenta mantera paz. Mas os índios ainda estao arma
dos, todos sabem. Todos sabem também que os índios f oram armados pe-
los "portugueses", que é como el_es chamam os colonos brancos. _ 

Os portugueses que desrespeitam o artigo 18 do Estatuto do Indio, 
alugando suas terras, e que desprezam a legisla9ao do IBDF comprando 
madeira das reservas indígenas, armaram os índios parR continuar desfru
tando das regalías ofertadas por essas ilegalidades. 

Armaram as minorías económicas, os líderes, para que eles se man
tenham no poder, corrompidos pelo ganho fácil de dinheiro, com a indes
mentível conivencia dos chef es dos postos da Funai. 

Nao sao só os caciques que amealham vis metais, naturalmente. 
Os caciques permitem que membros de seu estado-maior se benefi

ciem dos mesmos ganhos, sustentando-se no cargo máximo gr~as a essa 
cumplicidade. Mas as vezes os tiros saem pela culatra - uns 15 dias antes 
desse conflito, lvo Sales conviveu coma revolta de seu major Luiz Jacinto~ 
que armou um pequeno grupo para derrubá-lo do trono. Ambicionando lu
cro~ maiores e invejando Domingos, um simples capitao que virou cacique, 
Jacinto achou que tinha condi9oes de expurgar Ivo do seu posto. Mas se 
deu mal: Ivo descobriu tudo a tempo e expulsou seu cobi9oso e infiel major. 

Os portugueses, no entanto, sempre negam que influenciam as deci
soes indígenas. 

Neste sábado, entretanto, Domingos Ribeiro acusa nominalmente o 
branco Alceu Meira de apoiar os índios de Ivo, durante a batalha, levando
os em seu caminhao até a entrada da Guarita. 

Por sua vez, Ivo culpa o agricultor Armando Tilone por ter fomecido 
cinco Winchesters, 50 revólveres e 30 quilos de muniyao aos índios da 
Guari ta. 
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Os jornalistas correm para ouvir os dois portugueses, esperan9osos de 
obter a prova da corru~ao branca. 

Meira defende-se dizendo que alugou seu caminhao para que os ín
dios fizessem urna mudanya. "Desde a divisao da área as mudan9as dos ín
dios sao muito comuns", garante ele. 

Tilono, um colono de uns 50 anos que arrenda cerca de 80 hectares 
na reserva indígena, pagando Cr $ 15 mil por hectare que ocupa com soja, 
nega que tenha fomecido as armas. E alega que arrenda terras porque ou
tros "mil vizinhos fazem o mesmo", além do que o próprio cacique Domin
gos, mais o chefe do posto da Funai, na Guarita, Rui Guimaraes, oficiali
zam os contratos celebrados entre índios e arrendatários. "Como é que é 
ilegal o arrendamento se a Funai participa junto?" indaga ele. 

O QUE SONHA E OS QUE CHORAM 

De Toni pode matutar a vontade, incursionando neste tema. Sabe 
que a Polícia Federal abrirá inquérito e que as armas simplesmente desapa
recerao misteriosamente, sem que se descubra com precisao suas origens. 

Ele prefere pensar na intervenyao que aconselhará a Funai a promo
ver na área, despachando o pepino para a esfera federal . Chega a imaginar 
a chégada de um emissário de Brastlia, como sucedeu quando o Govemo 
despachou para o acampamento de colonos sem terras de Ronda Alta, no 
Rio Grande do Sul, o famoso coronel Sebastiao Curió. Quando isso acon
tecer, a paz voltará definitivamente a Guarita e a Irapuá, entusiasma-se o 
delegado, com as feiy()es iluminadas por essa descoberta interior que tanto 
o agrada. 

O repórter do jornal O Estado de Siío Paulo, Francisco de Oliveira, 
que tem enviado textos e fotografias do conflito também para o paulista 
Jornal da Tarde, nao se contém diante de De Toni: "O senhor me desculpe, 

mas que inoperancia!'', diz o jornalista com seu linguajar ligeiramente per
nóstico. De Toni enrub.esce e responde, humilde, que nao é fácil lidar com 
a problemática indigenista. 

De Toni passará dias tensos, metralhados por críticas e sem assistir a 
tao sonhada intervenyao. Assistirá apenas o deslocamento do agente da Po
lícia Federal e folclorista Telmo de lima Freitas para a reserva de Irapuá 
em urna espécie de assessoria para o chefe do posto indígena, Lídio de La 
Betta. Acabará, mais tarde, perdendo seu emprego de delegado e voltando 
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ao cargo de tuncionário público que desfrutava antes de ser representante 
da Funai no Estado. 

Agora, no entanto, neste sábado que ainda cheira a pólvora e sangue, 
De Toni usufrui do conforto da sala de estar na casa do interventor Motta. 
Como o menino Jorge Amaral, Dorvalino Carvalho, capitao de Domingos, 
instalado na cama do hospital, fixa o olhar no teto branco, sem alterar a 
expressao. 

Amaral igualmente nao chora <liante dos estranhos. O capitao Dorva
lino lembra a morte mais sentida da batalha: seu pai, Sebastiao Carvalho, 
que lutou ao lado dos inimigos, ao lado dos guerreiros de Ivo. "Ele acredi
tou nas mentiras do lvo", diz o capitao Dorvalino, deixando enfim que ro
le urna lágrima, contida rapidamente pelo punho sujo de seu terno. 

Mal sabe Dorvalino que sua irma, a índia Maria de Fátima, também 
chora, carregando sua lamúria constante ao redor do fogo de chao da casa 
de Ivo. E que, vergada pelo peso dador, a índia Maria de Fátima clama por 
vingan9a contra a tribo do próprio irmao. 
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Caí a máscara do "clima de paz" que niío esconde 
a embriagues, a miséria e a explorariío do indígena 
nos pampas. Apresenta-se Kanheró, o bravo que 
murcha em uma rese.nJa nao-oficial. E se conta · 
aqui que apesar das gue"as e das pronzessas de 
cumprir a lei, zndios e brancas negociam o aluguel 
das te"as. 
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UM ANO DEPOIS DA GUERRA, 
O 1-NDIO AINDA ALUGA A RESERVA 

Como o ano de 1984 apanha as reserv.as. 
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Depois da guerra, os índios fumaram o cachimbo da paz, <liante da 
camara de televisao. 

O prefeito de Tres Passos é que inventou a gaiatice, mandando bus
car em casa um cachimbo estilizado, com um longo cabo colorido, para os 
caciques fumarem no auditório da prefeitura, onde se reuniram em outu
bro, para celebrar a paz. 

O prefeito morreu de rir vendo os índios tragando para os mo9os da 
teve filmarem. Depois ele mesmo chupou no bocal, junto comos brancos 
da Funai que participavam do ato. 

Naquele encontro, promovido pelo prefeito Re nato Oppenmeir, 
acertou-se que dalia um ano nao haveria mais arrendamentos ilegais de ter
ras nas reservas de Irapuá e da Guarita, acabando-se pois com um dos mo
tivos que tinham provocado o enfrentamento bélico de junho. 

Com o testemunho dos caciques de ou tras reservas oficia is, dos pre
feitos da regia o, dos dirigentes da Funai (de Brasilia foi enviado o corone] 
Guaraní para garatujar a assinatura do órgao tutor do documento da paz), 
lvo Sales e Domingos Ribeiro comprometeram-se a nao alugar mais suas 
terras para os brancos. Também nao permitiriam mais a retirada de precio
sas madeiras de suas matas, a nao ser que fosse para f azer casas para a tribo. 

Poucos realmente acreditaram em toda aquela encena9ao. Mas, de 
rodo modo, momentaneamente contribuía-se para acalmar os animas exal
tados como conflito de junho. 

Na verdade, esse conflito tinha atraído muita aten9ao para a regiao 
de Miraguaí, Tenente Portela, Redentora, provocando investiga9oes que 
nao interessavam aos fazendeiros, comerciantes, madeireiros, prefeitos e 
autoridades civis e policiais da área. 
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Descobrira-se, por exemplo, o envolvimento do prefeito de Redento
ra, José Murilo Cossetin em contrabando de madeira. E o prefeito acusou 
um dos chefes de posto da Funai em Irapuá, Lídio Della Betta, como 
" <loador" das toras de madeiras encontradas na serraría de seu pai. 

Ninguém acusara do mesmo crime os prefeitos Lúcio Adalberto Mot
ta, interventor de Tenente Portela, nem Jorge Porolnick dos Santos, de Mi
raguaí. Mas quando presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Miraguaí, Adao Pretto, publicou um livro de trovas, Queremos reforma 
agrária, aludindo a roubalheira de árvores na regiao, os dois prcfeitos anun
ciariam que iriam processá-lo. 

Adao Pretto ficou perplexo porque nao acusou nenhum dos dois. 
"Eu só joguei o chapéu para cima. Se serviu neles é outro problema ... ", 
defendeu-se Adao, cantarolando os malditos versinhos: 

A partir desse momento, come9ou a vergonheira 
Se atracaram feíto bicho, numa baita roubalheira, 
Nem a polícia impedía a roubada de madeira, 

A roubalheira foi assunto, até pro povo lá de [ora 
Foi manchete de jornal, o povo nfío ignoro 
Até caminhiío de prefeito foi preso cheio de tora. 

Na chamada reuniao da paz, promulgada em Tres Passos com seu 
caráter de campo neutro, estava claro que um ano depois da guerra, quan
do se fosse conferir o cumprimento do documente> ali assinado, haveria 
muitos interesses em jogo interferindo na situa9ao. 

Sem conseguir acabar com os arrendamentos ilegais, em agosto de 
1984, o delegado que substituí De Toni, Gilberto Antonio Borges, também 
caiu sem ter completado um ano no cargo. 

Constatava-se que o gesto de fumar um cachimbo da paz, consagrado 
pelos índios americanos dos filmes de cowboy , nao passava mesmo de urna 
rala imita9ao da fantasía. 

AS CACHIMBADAS DA MENTIRA 

Exatos 365 dias depois da batalha da Guarita ainda indaga-se se have
rá mais guerra nesta terra. 

A 2 de junho de 1984 os caciques Ivo Sales e Domingos Ribeiro 
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mandam os documentos que assinaram, prometendo acabar com os arren
damentos, as favas. Terminando os arrendamentos, que envolvem as cor
rompidas autoridades indígenas, acabarla a mamata do dinheiro fácil no 
bolso. 

Cacique é bobo de matar sua galinha de ovos dourados? 
O prefeito de Miraguaí, Jorge Porolnick dos Santos, apóia os caci

ques contra os alertas da Associa~ao Nacional de Apoio ao Índio (Ana{) 
que tem lan~ado manifestos pedindo o cumprimento da le.i. Porolnick sabe 
que com o fim dos arrendamentos, os brancos deixam de plantar soja e a 
administra~ao municipal deixa de arrecadar impostas. Mas, indo contra a 

lei .do Estatuto do Indio, o prefeito entrincheira-se em um argumento ba
nhado no aspecto social. Remete a questao para a situa~ao em que ficariam 
os colonos pobres, os chamados agregados, meeiros, bóias frias que traba
lham para os arrendatários das terras indígenas. Aqueta arraia miúda que 
faz o trabalho duro para o patrao branco que paga o aluguel da terra as cu
pulas indígenas. 

O prefeito propóe, porém, que de agora em diante a ilegalidade seja 
menos cruel. Isto é, que os arrendatários nao mais explorem aterra como 
sempre fizeram, usando e abusando dos solos, arrasando com a fertilidade 
do território, onde depois nem vinga mais milho e feijao. Que os cruéis 
arrendatários cuidem da terra, prega o prefeito, assim repentinamente 
colhido por inesperados sentimentos indigenistas. 

O prefeito interventor de Tenente Portela, Lúcio Adalberto Motta , 
exibe urna opiniao diferente , um ano depois do conflito. Diz que sente 
urna espécie de azia quando ouve falar em Domingos ou Ivo. 

Lembrando o documento que assinou junto com os índios, com o 
compromisso dos arrendamentos acabarem, Motta sustenta que nao acre
dita em palavra de índio. "Nunca mais-dou ouvidos a índio algum", jura 
ele. 

Domingos já avisou que nao cumprirá nenhuma determin~ao da 
Funai, nesta conversa de terminar arrendamento. Anuncia que já existem 
mais de 100 contratos feítos e renovados para o ano agrícola seguin te. 

"Eu prendo o chefe do posto e nao deixo nem o presidente da Fu
nai entrar na reserva", ame~a Domingos. 

A mulher de Domingos observa o marido falar com aquele seu in
contido sorriso matreiro, que permite o brilho do dente dourado: Joana 
está faceira coma eloqüencia do seu cacique. 

"Sou metido como agulha em pano velho", gaba-se Domingos, con-
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tando que vai a Brasilia tratar com caciques maiores, desprezando o dele
gado regional que substituiu De Toni, Gilberto Borges, no seu canto. 
"Funai nao cumpriu sua promessa também, de botar projeto na reserva 
para índio trabalhar ele mesmo com agricultura. Indio tava doente,'mor
rendo. Foi ver era fome mesmo. Aí apelamos de novo para o dinheiro do 
arrendamento que compra remédio, roupa, comida para índio." 

Domingos faz muxoxo para essa verbazinha mixuruca de CrS 700 
mil que a Funai envía todo mes para a reserva: "Cade tratores, sementes, 
junta de boí que prometeram? Cadé agrónomo? Tem índío sem terra aquí 
sim. Mas culpa nao é minha, é dos caciques de antes de mim, do Sebastillo 
Alfaiate, que deu 100 hectares só para o filho dele de nome Felipe. É cul
pa do Ivo, do próprio lvo, antes da nossa guerra, que já tinha determinado 
terra só para alguns índios". 

Domingos acha gr~a da Funai agora posar de moralista, ordenar 
o final dos arrendamentos. As vezes, para se divertir, ele vai conversar 
com o chefe do posto, o branco Jerónimo Braz, para indagar se ele se re
corda da época em que organizava os arrendamentos da reserva, anotando 
tudo direitinho em um cademo. 

"Jerónimo, lembra daquele día que te vi contando dinheiro do arren
damento para mandar para dire~ao da Funai, lembra?", pergunta, com um 
riso derramado no olhar. 

Ivo, que tem fama de mais esperto ainda, nao utiliza sutilezas quan
do quer constranger as autoridades da Funai. Como se nao bastasse o chefe 
do posto de Irapuá, Lídío Della Betta, já ter sido processado por contra
bando de madeira, o cacique sempre leva em su gorda cartería um certifi
cado de arrendamento oficializado pela própria Funai em 1977. Quando 
exibe o documento de Cadastro de Arrendamentos e Parceiros, (datado de 
9 de fevereiro de 1977 em nome do agricultor branco Alzido Abegg) o ca
cique sempre lembra que pelo Estatuto do fudio, de 1973, o arrendamento 
já era ilegal. 

Entao Ivo finge que nao entende como a Funai fazia ato ilegal an· 
tes e agora nao quer mais renegar a lei que nunca respeitou. 

VERGONHA DE SER KEMB~ 

Neste día, 2 de junho de 1984, nas reservas de lrapuá e da Guarita, 
pouco f ala-se da tragédia do ano passado. 

Na Guari ta, boje, Alcides vai casar com Geneci. 
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Alcides Ribeiro está enfiado em um temo folgado, comprado em 
parceria com um irmao mais corpulento, prontinho para desposar a cain
gangue Geneci de Freitas. 

Na hora de tirar fotografia, Alcides posa com bra~os largados rente 
ao corpo, sern saber onde colocar as ma'.os, com a gola da camisa sobre a 
!apela do paletó e com a barra das cal~as, muito compridas, encobrindo 
todo o par de sapatos. Geneci enverga um vestidinho branco, igual m~oila 
casadoura da cidade de Miraguaí. 

Onde estao as pinturas coloridas, os cocares, as can~oes, a música 
alegre de um legítimo casamento indígena? 

Os índios nao se lembram mais de seu passado. 
Domingos é um caso raro - ainda se lembra do nome que recebeu 

ao nascer. "~ um bichinho do mato, Kernbe", diz, apressado, mudando de 
assunto. 

"Mas que bichinho do mato, Domingos?" 
Domingos Ribeiro, cacique da Guarita, crava os olhos no chao, er

gue o rosto corn vagar e enviesa o olhar, condenando os risos que adivinha 
aflorar nos lábios dos outros índios. Entao confessa contrariado: ''Kernbe 
é veado, que é noine feio na cidade, nao é?" 

Os índios troceiros trocam olhares cúrnplices, mas contem o riso, 
enquanto Kernbe, passado o momento da vergonha, segue a conversa ru
rnando para outros mares. 

Kembe recorda do nome que lhe deram quando nasceu, mas sao ra
ros os índios que nao deixaram se esvair na rnemória, corno os ou tros tra-
9os de sua cultura, as significativas expressoes indígenas com que erarn 
brindados ao vir ao mundo. Coro exceyao de escassas palavras que trocarn 
entre si, no dialeto caingangue, nada mais resta a estes índios de suas ori
gens. 

Aquí na Guarita, no Irapuá ou em qualquer reserva indígena gaúcha, 
o índio nasce, cresce, vive, casa e morre igualzinho branco pobre morador 
de vila. 

"Tern coisa melhor para enganar fome e esquecer tristeza do que a 
cacha9a?", pergunta um índio velho, José Fernandez, de 76 anos, camba
leando sua embriagues na entrada de urna reserva como costumam fazer os 
índios em sua triste ociosidade nos postos da Funai. 
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O DIGNO KANHERÓ, DEFINHANDO EM PEI-KÁR 

Os índios que nfo habitam reservas oficiais - como os de Pei -Kár 
urna área localizada perto de Liberato Salzano e Rodeio Bonito - sonham' , 
entretanto, em ver suas terras institucionalizadas soba tutela da Funai. 

Em Pei-Kár, em meados de 1984, a bravura da tribo parecia murchar 
com o corpo de Kanheró. 

Kanheró, o cacique centenário que sempre dirigiu a dignidade des
ta.s 22 f~ílias de caingangues que se refugiarn na mata, protegidos pelo 
~o ~a V~rzea, mal consegue se erguer da cama. Passa a maior parte do 
dia ali, e~tirado co~o um velhinho caduco, quem sabe lá remoendo o pas
sado glonoso que vislumbra em meio a cegueira nas chamas do f ogo a ceso 
no chao batido do sempé que o aloja. 

Nem este casebre é seu. Perdidas as for~as que davam significado ao 
seu nome - Cerca de Madeira - Kanheró depende da sobrinha Laurinda 
a ~arteira ~a aldeia, para alimentar-se e até mesmo para erguer-se quand~ 
Pe1-Kár ass1st~ com reverencia o velho cacique passear por alguns metros, 
arrastando os unenos pés escurecidos pela terra avermelhada do lugar. 

Mas esta é urna cena rara. Comum é ver o capitao Leopoldo Coió 
atento aoque diz o jovem sargento Wilmar Moreira, de 24 anos, recitando 
o mesmo rosário de queixas que a aldeia entoa. 

Dizem que Pei-Kár, situada dentro de urna reserva florestal do Es
tado, .na úea frm,iteira a Nonoai, nasceu de um antigo cemiterio quando 
FrancISco Kanhero recusou-se a sair dali para urna reserva oficial. Kanheró 
bateu pé pela demarca~io do lugar, rebatendo o desejo das autoridades da 
Funai, de instalar os rebeldes caingangues no PI Nonoai. 

Os índios mais velhos parecem fiéis ao pensamento de Kanheró . . , 
~as os mm JOVens, como o sargento Moreira, sentem a angústia da misé-
na, da forne e das doen~as que castigam Pei-Kár. 

Escola alisó existe agora gr~as a Anaí, que nao é um órgao públi
co. Todos os dias da semana, as 12h30min, o pequeno barqueiro Wilson 
de 14 anos, estaciona sua canoa do outro lado do Río da Vánea para apa: 
nhar a professora Helena que vem de Rodeio Bonito dar aulas para os ín
dios. Wilson vai a escola, agora, pela primeira vez na vida. 

O Rio da V árzea nfo dá mais peixes e é proibido ca~ar na reserva flo
restal que sedia Pei-Kár. Também é proibido retirar madeira da floresta 
para comercializar com os brancas. Só resta plantar, esperar urna boa safra 
e escoar a produ~ao a través do caíco para Rodeio ou, quando encher 0 
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rio, na época de cheias, puxar o milho de carr~a por oito quilómetros de 
mato até a estrada que vai para Liberato Salzano. 

Como a maioria dos caingangues, os índios de Pei-Kár também só 
produzem artesanato com muita insistencia - e por encomenda. 

Como os outros índios da mesma na~ao, enterram seus mortos igual 
branco. Se podem, levam o corpo até urna igreja católica na cidade mais 
perto, para que o bravo guerreiro chegue ao céu ouvindo a ladainha cristi. 

(lvo Sales, porém, na sua ambi~ao de concentrar todo o poder em 
Sao Jo!o do Irapuá, também é a autoridade religiosa máxima da tribo que 
dirige, se transformando em pregador da Assembléia de Deus nos cultos 
dominicais da igreja ). 

Em Pei-Kár, só o velho cacique serve de referencia para um passado 
digno, sem a corru~io das chefias indígenas e sem o patemalismo da Fu
.nai. Kanheró, porém, tem seus dias contados e os mais jovens, com certeza, 
conduzirfo a tribo para a extin~o que as aguarda na acultur~lo com os 
brancos, como acontece na Guarita e em Sao Joao do Irapuá. 

Agora, meados de 1984, Kanheró tira um retrato que talvez seja a 
última imagem da decadente bravura de Pei-Kár. 

l.aurinda, a sobrinha-parteira, nao deixa que o f otografem dentro 
do casebre. Pede que o capitao erga o velho cacique, ao qual a contagem 
indígena atribuí 135 anos. Envolto em trapos levanta-se o "tronco velho", 
como dizem os índios. Murmura palavras caingangues que ninguém enten
de, sem saber o que está acontecendo quando o trazem para a rua. 

Os índios o observam com respeito: eis o bravo cacique que definha 
indigente e triste entre os trapos e a miséria de Pei-Kár. 

Os índios exibem Kanheró como um troféu dos seus restos de dig
nidade. Mas o velhinho, caduco e castigado, nao consegue controlar suas 
necessidades fisiológicas. E para tristeza dos velhos e diversao dos mais 
novos, no histórico momento da fotografia, deixa escorrer a urina man
chando a cal~a velha com que cobre o corpo murcho. 

Observa~io -: Em agosto de 1985, o delegado da Funai, lrani Cunha, 
preocupado com sua iminente substitu~ao no cargo que 
coube ao Partido da Frente liberal, na partilha estabele
cida pelo govemo da chamada Nova República, revelava 
que já tinha deslocado um funcionário do órglo para 
Pei-Kár. E que estava negociando com o Estado a demar
ca~ao de urna área, na reserva florestal, específica para os 
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índios. Kanheró morreu em setembro de 1984, de velhice, 
com seus anunciados 135 anos. Domingos Ribeiro e Ivo 
Sales continuariam protagonizando cenas conhecidas e 
prosseguianr; sobretudo, alugando suas terras para os 
brancos plantar. 

Um novo episódio em Siio Joiio do Irapuá: agora, 
nao se aceita mais a presenfa dos missionários lu
teranos. Eles sao expulsos, com estardalhafo e 
auculencia: Ivo Sales refoTfa a sua autoridade na 
reserva. Para continuar no poder. 



RELIGIOSOS, JORNALISTAS, TODO 
MUNDO PRESO. É A ORDEM DO CACIQUE 

1985, més de marfo: essa é a '1ei do índio'~ 
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A paz jamais esquentou banco na reserva indígena de Sao Joao do 
Irapuá. Os escassos momentos de tranqüilidade que a comunidade cain
gangue vive sao enganosos. Para ficar no poder, o cacique Ivo Sales precisa 
manter os índios na "linha", com mao de ferro. E ele faz isto com extrema 
competencia. Como provou em mar~o de 1985. Nesta época, ele ordenou 
a _prisa o e a expulsa o da reserva dos pastores luteranos e seus técnicos, que 
ha 25 anos trabalhavam com os indígenas, porque Sales entendeu que eles 
estavam contestando a sua autoridade. O maior crime que alguém pode co
meter no Irapuá . 

Esta história é decorada com lances de violencia, proporcionados 
por Sales e seus grupos de guerra. Ela come9a na manha do día 22, quando 
chega a área urna equipe de reportagem do jornal Zero Hora , de Porto Ale
gre, com a missao de verificar em que condi96es os religiosos estavam pre
sos. A notícia que corría no Río Grande do Sul era de que há tres días os 
luteranos estavam aprisionados na missao , que fica há 10 quilómetros da 
sede da reserva, sob forte guarda armada dos índios. Sales negava isto. Di
zia que eles estavam livres. "T.udo nao passa de mal entendido." 

Sales estava mentindo. Na realidade, os religiosos estavam sendo 
mentidos presos em suas residencias e em suas portas haviam grupos de 
guerra, a mando do cacique, com a missao de "nao deixar ninguém entrar 
ou sair". Esta ordem incluía jomalistas. A equipe de ZH tentou chegar aos 
religiosos e foi presa. " Agora voces vao conhecer a leí dos índios" , gritou 
Louren90 Bento , o delegado da polícia indígena , na hora da prisao dos jor
nalistas. 

. . O cacique havia avisado que nao quería "ninguém" por perto dos re
ligiosos. E este seu desejo era urna leí dentro do Irapuá. Quando recebeu 

88 

a equipe de jornalistas ele disse: "Eu avisei". O que passasse pela cabe~a de 
Sales seria o destino das pessoas que havia prendido por estarem tentando 
f alar com os religiosos. De modo espalhafatoso, a equipe foi exibida para 
a tribo como urna espécie de " troféu de guerra". Natalino Sales, major 
do cacique, contou urna história para os prisioneiros: "Certa vez os antigos 
prenderam uns brancos que estavam tentando esculhambar um baile nos
so. Eles comeyaram a gritar dentro da cadeia. Um dos índios queria dormir 
e n!o podia por causa do barulho. Daí veio aquí fora e bum". O major 
mostrou a gengivas, em um largo sorriso. 

Por cino horas, Sales e seus comandados divertiram-se com os jor
nalistas presos. Parecía que lhes dava prazer nao dizer aos prisioneiros qual 
seria o seu destino. Sales nao escondía de ninguém o desejo de "aplicar um 
corretivo exemplar". Lembrava-se que há "muito voces vem falando que 
eu arrendo terra de índio para os brancos e que vendo madeira. Diz isto 
agora que eu quero ver", desafiava ele o repórter da equipe. 

Mas nao conseguiu satisfazer o seu desejo porque se assustou quando 
recebeu a notícia de que o carro da equipe de ZH, que os seus comandados 
haviam desapropriado, tinha capotado. Sales caiu no blefe dos jornalistas, 
que alegararn a existencia de equiparnentos de grande valor no veículo e, 
que isto levaría até tropas federais para dentro da reserva. Sales ficou com 
medo. Ele tem 1 metro e 90 centírnetros de altura, pesa 120 quilos e tre
mía de medo. 

SALES EN CONTRA OS "INIMIGOS" 

Por que os pastores f orarn expulsos por Sales? 
O principal motivo que levou o truculento cacique Sales a expulsar 

os religiosos foi político. E estarla relacionado com a postura que os pasto
res vinham adotando, nos últimos oito anos, em suas preg~<5es. Eles pas
saram de um discurso puramente religioso para a pregayao comprometida 
com a realidade social, económica e ideológica da comunidade onde vivem 
os seus fiéis. 

No Irapuá também houve esta transformayao, que se acentuou nos 
dois últimos anos. ''Por muitos anos, a atitude da nossa missao em rel~~o 
a estes indígenas foi de paternalismo. Isto eu reconheyo. E nao estou cul
pando ninguém. Creio que se trata apenas de um fato histórico. Mas, de 
uns tempos para cá, nós mudamos este relacionamento e ele passou a ser 
mais conseqüente", analisou o pastor Erno Felden, responsável pela Con-
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grega9ao Luterana na regiao de Miraguaí, que fica no Alto Uruguai. 
Mas o que significou para a comunidade caingangue este relaciona

men to mais conseqüente, colocado em prática pelos luteranos? 
Na realidade, a discussao entre luteranos e índios sobre a verdade 

social, política e económica da reserva do Irapuá significou a forma~ao de 
urna espécie de movimento de resistencia contra Sales. O antes pacífico 
Conselho de Lideran9as Indígenas, o órgáo máximo de decisao da tribo, 
que sempre concordou com o pensamento e as atitudes do cacique na con
du9ao dos negócios dos caingangues, com~ou, no princípio de 1984, a 
colocar dúvidas em algumas decisoes dele. Como a de continuar arrendan
do terras de forma clandestina para brancas plantarem soja. 

Sales nao é trouxa. Percebeu que a sua autoridade estava sendo mi
nada. E, com auxílio dos funcionários da Funai, que trabalhavam na reser
va, detectou que as contesta~oes vinham, principalmente, de parte de lide
ran9as ligadas as 60 famílias que moravam ao redor da missao. Ele nao po
dia deixar espalhar entre os seus 1200 comandados as dúvidas a respeito 
da sua competencia como administrador, levantadas pelos índios que ti
nham maior contato com os missionários. Em abril de 1984 tomou a pri
meira medida para resolver o problema. 

Chamou a sede da reserva o seu representante no setor da missao: 
Raul Rosa. E mandou avisar o pastor chef e dos missionários, Lucio Sch
wingel, que a partir daquela data o Conselho de Administra9ao da Coope
rativa iria mudar. A cooperativa foi formada no final da década passada pa
ra vender a produyáo de 25 hectares de soja plantada em sociedade entre 
índios e religiosos, e o dinheiro era usado para aplicar em benfeitorias no 
lrapuá. Ela era dirigida por um Conselho formado por dois pastores e 
cinco índios, indicados pela comunidade caingangue. Sales queria que os 
cinco indígenas fossem substituídos por um único representante seu, que 
ele indicarla. 

UM SINAL PELAS MULHERES. E A EXPULSÁO 

Pela primeira vez Sales foi derrotado em urna proposta no conselho 
das Lideran~as Indígenas. Ele sugeriu a modifica~ao do Conselho da Coo
perativa e nao foi atendido. Em conseqüencia disto, lembrou Schwingel, 
em Tres Passos, que fica a 40 quil0metros de Miraguaí, 48 horas depois de 
ser expulso da reserva, ele rompeu rela~oes com o pessoal da missao. Nao 
comparecía mais sequer aos atos oficiais que exigiam sua presen~a. "Man-
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dava representantes." Dois meses depois, aconteceu um outro litígio entre 
Sales e os luteranos. 

Existia urna pequena casa construída no meio da reserva. O~ pastores 
queriam trazé-la para a missao, para aumentar a capacidade da sua escola, 
que atendía 108 alunos. Sales negou: a residencia ficaria onde estava por
que tinha planos de colocar nela urna familia indígena. O assunto foi para 
a decis!o do Conselho das Uderanyas Indígenas e ficou sem urna soluyao 
por mais de oito meses. Neste tempo todo a casa permaceceu vazia. 

No fmal de 1984, Sales as&nou um documento favorável ao asfalta
mento da estrada entre a cidade de Tenente Portela e Redentora, cujo 
trayado previa a passagem por dentro da reserva. Os pastores luteranos, 
através de candentes pronunc~iamentos nas rádios da regiao, posicionaram
se contra a decisáo do cacique. Eles diziam que a construyao desta obra 
traria sérios prejuízos culturais e económicos para a tribo. Também apro
veitaram a oportunidade para denunciar, publicamente, os arrendamentos 
clandestinos que existiam na área. Pela primeira vez, os atritos entre os re
ligiosos e Sales chegavam aos conhecimentos da opiniao pública. 

E em virtude do posicionamento dos pastores, contrário a constru
yáo do asfalto, Schwingel f oi procurado pelas lideranyas políticas interes
sadas na feitura da obra, que argumentaram com ele, que, na realidade , a 
estrada já existía há mais de 50 anos e o que iria acontecer era só o seu as
faltamento. ''No final da conversa, eles deixaram um recado claro de que 
era para nós nos preocuparmos unicamente com a alma dos índios e deixar 
os negócios com eles", lembrou o pastor. 

Os luteranos nao recuaram da sua posiyáo contrária ao asfalto. Isto 
fez com que Sales ganhasse valiosos aliados brancos, importantes homens 
de negócio da regiáo, para livrar-se dos pastores. Os sinais de que a expul
do dos religiosos e seus técnicos da missáo era iminente comeyaram a 
aparecer nas reuniOes que Ingrid, companheira de Schwingel, e Iara Horile, 
enfermeira da missáo, tinham semanalmente com as mullieres caingangues. 
"De modo geral, a mulher do índio é urna pessoa submissa ao marido. Ela 
tem duas preocupaye>es: a saúde das crianyas e a alimen tayao da família. 
Fugindo a este comportamento, no final de 84, durante as reuniOes, elas 
comeyaram a falar a respeito da nossa seguranya na área", contou Iara. Es
te sinal nao foi considerado pelos religiosos, que apenas conversaram de 
modo vago a respeito do assunto. 

A preocupaltáo das índias com a seguranya dos missionários devia-se 
ao fato de que Sales, segundo denúncia de urna das suas lideranyas indíge-
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nas mudou de tática para tratar o problema que os luteranos lhe criavam .. 
' . 

Agora, ele nao ia mais ao Conselho da Tribo discutir o assunto. Press1ona-
va as lideranyas com os seus grupos de guerra - cada um é constituído de 
seis fudios. Arbitrariamente apoiado pelos funcionários da Funai na área, 
e por brancos da regifo, ele tomou a questao da missao em suas maos. 

E, no princípio de maryo de 1985, proibiu as crianyas de freqüen
tarem a escola dos luteranos. Os pastores conseguiram negociar a volta dos 
alunos ao colégio. Porém, perderam a casa que estavam disputando com 
Sales no Conselho há oito meses. E o cacique colocou urna família de in
dígenas para morar na residencia que os luteranos pretendiam transformar 
em mais urna sala de aula. 

Na segunda quinzena de maryo, Sales acusou os pastores de estarem 
vendendo para os índios roupas que eles ganhavam para distribuir gratuita
mente. Segundo o pastor Schwingel, nada era dado para os índios. "Isto 
foi urna decisao tomada pelo Conselho de Administrayáo da Missao, que 
era constituído de dois caingangues e um luterano'', lernbrou o pastor. As 
vestes eram vendidas e o dinheiro ia para urna caixinha que se destinava a 
custear viagens de indígenas para venda de artesanato e para comprar ví
veres. 

Mas a realidade nao interessa a Sales. Ele tem o poder, o apoio dos 
brancos e da Funai. E nao foi difíéil expulsar os rnissionários. Usando a 
desculpa de que estavam roubando os índios, rnandou prender Schwingel 
e sua companheira. Posteriormente, todo o pessoal da rnissao ficou preso 
dentro dos prédios. Em documento de 12 ítens, assinado por todas as li
deranyas indígenas, ele oficializou a expulsao dos luteranos e requereu in
deniz~áo pelos "25 anos de roubo dos alemaes". Este documento, se
gundo opiniao de Schwingel e do pastor Felden, foi urna grosseira fraude, 
porque nao refletiu a vontade da comunidade caingangue. 

O documento, segundo os religiosos, trazia evidencias claras de que 
foi preparado pelos funcionários da Funai, como esta: "Que todas as ben
feitorias existentes deverao permanecer no setor, sem qualquer indeniza
yao por parte da Funai". 
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Agosto de 1985, situa9ao nas reservas: "tudo cal
mo': segundo a voz oficial. Mas tudo pode explo
dir de novo, de uma hora para outra. Até quando? 
Esse é o nosso epl1ogo, apenas por contingencia. 
É que a histório. continua.· como ficaríío os cain
gangues, no futuro ? 



DEPOIS DAS TERRAS E DA MADEIRA, 
A VEZ DAS PEORAS PRECIOSAS? 

Uma suspeita do delegado da P1.4nai: que existam 
pedras na área indz'gena. 
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A saga do sofrimento do povo caingangue ainda nao tenninou no 
t:_rritório gaúcho. Fustigados pela doen~a trazida pela misé ria, pela ambi-
9ao dos brancos que avan~am sobre suas terras, e pelo descaso das autori
dades federais, os caingangues ainda perambulam pelas estradas do Río 
Grande do Sul como pessoas mutiladas. 

Na metade do ano de 1985, seu maior problema no estado era a fal
ta de assistencia médica e hospitalar. For~ados a abandonar sua medicina 
tribal, os indígenas foram jogados pelos brancos no moderno tratamento 
de saúde ~a s~iedade bra~il~ira. O resultado foi desastroso: porque para 
dar reméd1os, lettos e hosp1ta1s o branco cobra dinheiro. E a cobertura fi
na~ceir~ que os índios tinham, dada pela Funai e pelo Funrural, hoje nao 
mais existe. Nao há recursos. E o corpo do índio está acostumado demais 
comos antibióticos, para voltar a ser tratado com ervas do mato. 

Por isso, os índios precisam conseguir dinheiro "por fora". Ou se
ja: o arrendamento de terras caingangues para brancos plantarem soja, 
e a venda de madeira, ilegal, jamais estiveram tao intensificadas em todas as 
r~servas como em 1985. E as autoridades também jamais fizeram tantas 
vistas grossas como esta o fazendo nos dias atuais. A té o con trole sobre a 
vida dos indígenas a Funai está perdendo. Irani Cunha, o delegado da 
Fun?a~~~ .no Rio Grande do Sul, confessava, em agosto, que os proces
sos JUd1c1a1s a respeito de mortes de índios em conflitos nas reservas de 
Sao Joao de Irapuá, Miraguaí, Guarita e Tenente Portela ainda estavam 
trancados na Polícia Federal, em Tres Passos. Inclusive os processos de 
corru~ao na área indígena. Essas mortes aconteceram há dois anos. 

Cunha tinha outras queixas a respeito da Polícia Federal: "eles es
tao in teressados em apurar quem é o corruptor, e a nós também interessa 
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saber quem é que corrompe os índios. Porque no meu entender só pegando 
essa pessoa é que nós acabaremos de urna vez por todas com essa história 
de indígena ser aponta.do como causador das coisas, e nao como vítima". 

Cinco meses depois que a Nova República foi implantada no Brasil, 
a situa9ao da Delegacia da Funai no Rio Grande do Sul nao estava defini
da. lrani Cunha, que assumiu no governo passado, ainda fazia malabaris
mos para se man ter no cargo. "Eu nao sei o meu futuro. Pico aqui até 
quando o presidente da Funai achar necessário". Pela divisao de cargos 
no estado, entre o PMDB e o PFL - partidos que apóiam o Governo Fede
ral, a delegacia da Funai ficou com o PFL. Cunha se diz "um técnico". 

Mas ele estava sendo modesto quando afirmava que "nao se mete 
em política". Na verdade, jamais trabalhou tanto quando depois que o 

novo governo assumiu a dir~ao do País. Em meados de 85, ele ainda que
ría mexer nos pontos críticos da tribo dos caingangues no Rio Grande do 
Sul, como a demarca9ao das áreas indígenas. A come9ar por Nonoai. Os 
limites das terras caingangues, nesta regiao, ainda nao esta-o muito claros. 
Comparando os mapas antigos, da Secretaria da Agricultura, comos atuais, 
ve-se que é necessário medir novamente os domínios indígenas. "Eu sus
peito que tenha pedra semi-preciosa naquelas terras. E por isso estao em
purrando para dentro as cercas dos índios", dizia Irani. 

Em Iraí, os caingangues também estao com problemas de demarca-
9ao de sua área. Lá, as suas terras chegaram a ser consideradas pelo Gover
no Federal como passíveis de urna Reforma Agrária. 

O atual quadro político e económico da comunidade caingangue, 
no Rio Grande do -Sul, fortaJece a autoridade de caciques corruptos como 
Ivo Sales, do lrapuá. Sales está envolvido em arrendamentos clandestinos 
e venda ilegal de madeira. E, para pessoas como o pastor luterano Lúcio 
Schwingel, que foi expulso do Irapuá em mar90 de 85 por Sales, com urna 
comitiva de missionários que prestava servi90 aos índios há 25 anos, o am
biente atual nao é animador. Schwingel, em agosto, depois de sua expulsao 
da área indígena, ainda nao havia sido designado pela sua igreja a urna nova 
comunidade onde pudesse trabalhar. Contentava-se em entrar clandestina
mente, urna vez por semana, na área indígena, para rezar e conversar com 
os caingangues. O pastor faz parte de um pequen o contingente de pessoas, 
no Rio Grande do Sul, que se preocupa com o destino da tribo dos cain
gangues. 

Nas reservas, em agosto, o clima era de calma, segundo as informa
~oes oficiais. De novidade, apenas urna: a tentativa de volta do cacique 
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Xangre, líder da revolta contra os brancas em Nonoai, e que havia se re
fugiado em Chapecó, entre os seus. Kanheró , em Pei-Kár , havia marrido, 
mas sua comunidade ainda aguardava a regularizayao da área da reserva. 
Sebastiao Alfaiate, primeiro chefe corrupto da Guarita, tinha destino igno
rado. 

PS: 

No final do primeiro semestre de 8 6 reacendeu-se o ódio entre os ca in· 
gangues com o "aparecimento" no Tribunal Federal de Recursos (TFR), 
em Brasilia, onde era julgada a competencia para desenvolver o processo 
entre as justiyas gaúcha e da Uniao, de um inquérito de setecentas páginas 
feito pela Polícia Federal de Santo Ángelo responsabilizando o cacique Ivo 
Ribeiro e o funcionário da Funai, Lídio Della Betta , pela articula~o polí
tica, montagem da estratégia de combate e por terem tido urna participa-
9ao ostensiva no conflito que aconteceu em 2 de junho de 1983 entre os 
guerreiros de Ivo e os do seu colega e rival Domingos Ribeiro , que resultou 
em cinco mortos e treze feridos gravemente. 

Os mortos foram : José Leopoldino , Ramao Bento , Sebastiao Carva
lho , Sérgio Ben to e Vicente Fongue , todos guerreiros do Ivo . A Polícia Fe
deral nao usa meias palavras para culpar Ivo e Della Beta pelo combate. O 
inquérito diz que aconteceu no dia primeiro de junho de 83 urna reuniao 
na casa de Ivo onde Della Beta participou. Nesta reuniao foi montada a es
tratégia de combate. Della Beta alegou para os federais que nao entendeu 
nada do que foi tratado neste encontro porque os índios falaram "durante 
todo o tempo em caingangue". Posteriormente os policiais esclareceram 

que ele fala e entende o caingangue. 
O estopim para esta revolta, segundo este inquérito , foi urna propos-

ta que a empresa de ljuí, Stum, fez a Ivo . Os responsáveis pela Stum 
queriarr1 comprar madeira dele e propunham um contrato no valor de. Cr $ 

60 milhoes mais a constru~ao de oitenta casas para os t'ndios como paga
mento. Ivo nao tinha a madeira porque durante a guerra que aconteceu no 
princípio de 83 entre ele e o Domingos, que resultou na divisao da tribo e 
suas terras, ele perdeu a parte da reserva que tem árvores. Este fa to aliado 
a sua vontade de voltar a ser o cacique único dos caingangues o leW>u a 

este conflito. 
No inquérito a Federal tenta estabelecer quem matou quem. Tem 

pouco sucesso. Só consegue indicar que o ex-<;acique Sebastiao Alfaiate, 
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que foi derrubado por Ivo, lutou a favor de Domingos, e matou o {ndio 
Sérgio Bento. Também nao esclarece o destino das armas de fogo usadas, 
que foram mais de cinqüenta. Apenas elucida que Della Beta ficou como 
revólver do índio Natalino Bento , que havia participado do combate. 
Della Betta continua no mesmo posto que estava em 83: chef e ci.o escritó
rio da Funai na reserva do Ivo, diz que a divulga~o <leste inquérito " é 
intriga contra mim". Os dois caciques dizem que "isto é coisa do passado" 
e nao comentam o assunto, pelo menos em público. A Funai mudou a sua 
delegacia de Porto Alegre para Passo Fundo. Irani Cunha foi substituído 
pelo Lourinaldo Rodrigues Veloso que foi derrubado do cargo pelo Ivo e 
assumiu em seu lugar o Francisco Eugénio dos Santos, que nao toca no 
assunto porque "nao tivemos acesso ao inquérito" . 

Júlio Geiger, presidente da Anai, está estudando atentamente os de
poimentos que fazem parte desse relato da polícia para tirar o melhor pro
veito político da situa~o. 

A rodovia que liga Tenente Portela a Redentora , dentro das áreas 
indígenas, foi asfaltada. Isto valorizou muito as terras na regiao. No final 
do primeiro semestre de 86, nenhuma das pessoas envolvidas com a 
questao indígena no Río Grande do Sul atreve.se a dizer o que poderá 
acontecer entre Ivo e Domingos. Os luteranos e outros religiosos que ten1 
contato com os índios dizem que a publica9ao <leste inquérito reativou os 
ódios. Esta reativa~o dos ódios, pela morte de parentes e amigos, sornado 
com a pressao que os brancos continuam fazendo na comunidade cain -

ganguc, devidos aos arrendamentos de terra e á venda ilegal de madeira, 

direciona estes indígenas para um destino perigoso. 
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ANEXO 1 

DA LENDA QUE O CACIQUE ARAKXÓ 
OUVIU DA MÁ.E DE SUA MÁ.E 

Em tempos imemoráveis, deu-se um dilúvio que cobriu a terra intei
ra, habitada de nossos antepassados. Somente o cume da serra Krinjinjimbé 
sobressaía das águas diluviais. 

Os kaingang, kaiurucré e kamé nadavam na dire9ao dela, cada um 
com um luminoso tiyao entre os dentes. 

Os kaiurucré e kamé cansaram, afundaram-se e pereceram; suas almas· 
foram habitar o interior da montanha. Os kaingang e uns poucos curutons 
atingiram com dificuldade o cume da serra Krinjinjimbé, onde pennanece
ram uns no chao, outros nos ramos das árvores. Lá passaram días sem que 
as águas decaíssem e sem alimento. 

Já esperavam a morte, quando ouviram o canto das saracuras, que 
traziam cestinhos de terra, que deitavam na água; estas comeyavam a re
cuar devagar. 

Os kaingang clamavam as saracuras que se apressassem; estas redobra
vam suas vozes e convidavam os patos que as ajudassem. Em pouco tempo 
conseguiram formar urna planície espa9osa no monte, que dava bastante 
campo aos kaingang, com exce9ao daqueles que se tinham refugiado as ár
vores; estes foram transformados em monitós ou macacos e os curutons 
em caroias, macacos urradores. 

As saracuras tinham come9ado o seu trabalho do lado onde sai o sol; 
é a razao por que os nossos rios e arroios tomam seu curso na costa e de
sem bocam no grande Paraná. 

Desaparecida a grande inundw;ao , os kaingang estabeleceram-se nas 
proximidades da sena do Mar( ... ) 
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ANEXO 2 

REFLEXÁ.O DE UM TERENA SOBRE A POLITICA 
SOCIAL INDIGENA 

Desculpem-me os leitores a ousadia de um índio terena, hoje acultu
rado, como diriam os "grandes sertanistas", em analisar a evoluyao da po
lítica social da raya indígena brasileira. 

É urna análise de reflexao, que considero como somente minha 
' 

mas que poderla ser dos outros mais ou menos 219 .999 índios ainda exis-
tentes, ou en tao dos quase 5 .000.000 de índios de urna época nao muito 
distante, ou quem sabe do próprio nativista que existe dentro de voce mes
mo. 

Poderíamos comeyar pela pró,pria cidade de Bras11ia, mas voltemos 
aos nossos antepassados. Antepassados nao muito distantes, do tempo dos 

, 
meus avos. 

Caros leitores, essa idéia de libertayao surgiu já há muito tempo, con
tra os maus administradores, que se propunham a conduzir com mao de 
ferro os destinos de um povo, cerceando a sua liberdade e nao respeitando 
a sua cultura. Nem mesmo a participayao dos índios kadiwéus, terenas, 
caingangs e outros mais, na Guerra do Paraguai, onde famílias ficaram dila
ceradas, nao sensibilizaram esses senhores, que insistiram em mante-los em 
cativeiro. 

Ora, ltu-Ku-Oviti também deu inteligencia aos silvícolas, assim como 
o raciocínio. E a través dessa dádiva divina alguns comeyaram a lu tar, des
pertando contra esses arbitrários senhores. 

Quantos desses bravos guerreiros se sacrificaram? Patrício, Uli, Le~o 
ainda vivos. Maryal Guaraní, quem nao se lembra dele discursando para Su~ 
Santidade, o Papa? Angel o Creta, valoroso cacique ha-ha-hae pataxós, além 
de outros, todos barbaramente assassinados. 

Muito sangue dos meus irmaos será derramado, até conseguirmos 
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nossa liberdade. 
Até que Itu-Ku-Óviti, com sua mao poderosa, levou tres índios até 

Brast1ia. Bras11ia esfuziante, deslumbrante, centro do poder. E mesmo vis
lumbrados, Marcos Terena, cacique Mário Juruna e Megaron, nunca esque
ceram dos ensinamentos do seu povo. Mesmo enfrentando as vicissitudes, 
conseguiram com suas lu tas, humildade e coragem, alcan9ar aquilo que os 
nossos antepassados almejavam, índios no poder. 

Sempre soubemos que um índio incomodava os coronéis da Funai, 
dois incomodavam mais, tres incomodavam muito mais, o que nao dizer de 
urna política social indígena?~ evidente que incomoda até demais. 

Por que esses "país véios" nao gritaram, nao choraram, nao lastima
ram, quando tiraram os delegados regionais indígenas Joel de Oliveira e 
Itatuitim Ruas dos seus cargos, como se tiram objetos de seus lugares? 

Por que nao se manifestaram, quando das primeiras mortandades 
infantis, pelas invasoes de terras e o quase holocausto indígena? 

Por isso, dentre tantas razoes, nao concordo com esses pseudos "país 
véios", que choram e lamentam por falsos ideais. 

Por isso, respeitem o próprio nome que ostentam ter, "país véios". 
Se nao, respeitem a vontade de Rondon, este sim, legítimo e único paí véio. 

Essas cadeiras serao ocupadas por voces, mas no futuro elas serao dos 
meus filhos. 
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Evódio Vargas 
Engenheiro civil, responsável 

pelo Projeto Pró-Taba. 

ANEXO 3 

CONCLUSÓES DA COMISSÁO DE INDIGENAS DO RIO 
GRANDE DO SUL SOBRE O CONVeNIO FUNAJ.GOVERNO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Nao precisamos de ajuda. A ajuda que nós precisamos é devolver as 
terras que foram tiradas de nós. . . . 

Nosso plano que nós achamos quando conversamos no nosso 1d1oma, 
a ajuda que nós queremos é que devolvam aquelas terras que os governos 
tomaram de nós até 63. O nosso plano é esse. Depois nós vamos pensar em 
ou tras a judas. 

A popul~ao indígena está crescendo. Queremos terras aonde que foi 
encontrado índios no Brasil de Sul a Norte. Primeiro lugar que nós vamos 
pedir de ajutório para o Governo dq Estado é terra que t~maram de n?~· 

Nós nao estamos criticando os governos de 63 para ca. Estamos cntl
cando os anteriores. 

Esse convenio nós deixava fora . Primeira coisa que queremos é as 
terras porque a nossa popula9ao indígena kaingang está bastante crescida. 

Pretendemos dentro de 40 dias fazer o resto do trabalho consultando 
os índios mais velhos e os demaís post os indígenas sobre as terras que fo
ram tiradas até 1963. 

O que a Comissao achou um absurdo foi de achar os maus intuitos 
dos antigo órgao que cuidava do índio brasileiro. Porque deram de mao em 
tudo 0 que era das comunidades indígenas no País e hoje v~m. a ser culpa
do - por in termédio do Convenio Funai com o Estado - o indio. Mas ago
ra pedimos aínda encontrarao um contrato de arrendamento de terras ou 
também um contrato de venda de pinheiros, ou seja de madeira de lei de 
urna comunidade indígena e que seja feíto por um índio. Porque nós pre
tendemos conhecer esse índio. E também seus documentos legais. Porque 
para fazer estes tipos de negócio tem que ser um índio muito bem docu
mentado e autorizado pela comunidade. E nao é só o índio, é em todas as 
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na9oes. Porque venda de madeira e arrendamento de terras foi em quase 
todo Rio Grande do Sul, posto por posto. 

Seriam talvez esses os índios que fizt:>ram contratos de venda de ma
deira: Joao Lopes Veloso de Oliveira, Lourinaldo Wanderleis Veloso, Eroí
des Teixeira, Renier Gasparoto. 
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José Lopes, Adelino Lopes, Niré, 
Doiangré, Rinbag, Roican, Andfei. 

(Comissao de Indígenas Kaingang de Votouro e Nonoa.i) · 

ANEX04 

A PRECEDO IÑDIO, LIDA ANTES DO 
RELATÓRIO 81/82 DA ANAf-POA 

ó Grande Espírito 
Cuja voz escuto no vento, 
E cujo sopro dá vida a Tudo neste mundo, 
Escutai-me! Eu sou pequeno e fraco , necessito 

Tua f o~a e sabedoria. 
Permita-me caminhar com perfeü;ao 
E f a9a com que meus olhos sempre contemplem 

O vermelho e purpúreo do por de sol. 
Torna-me sábio, para que possa compreender as coisas 
Que ensinaste a meu povo. 
Deixa-me aprender as li9oes que Tu ocultaste em 

Cada folha e cada rocha. 
Eu procuro fo~as, nao para ser maior do que meu irmao, 
Mas sim para lutar contra meu maior inimigo: Eu próprio. 
F~a com que eu esteja sempre pronto para 

Chegar a ti com maos limpas e olhos claros Gustos). 
Assim , quando findar a vida, como finda o pór do sol, 

Meu espírito possa ~hegar a ti, sem envergonhar-se. 
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ANEXO 5 

(transcri~o de documento) 

DE~ISÁO UNÁNIME TOMADA EM REUNIÁO PELA LIDERAN
<;A IND~GENA DO POSTO INDIGENA SÁO JOÁO DO IRAPUÁ REFE
RENTE A SA(DA DO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL dsAEC) 
TENDO S~A SUBSIDIÁRIA O CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTEN~ 
Cl"\L INDIGENA (~EAI) , DA ÁREA INDÍGENA SÁO JOAO DO IRA
PUA (SETOR MISSAO). 

O Cacique indígena IVO RIBEIRO, juntamente com sua lideran9a 
e121 reu~iao realiza?ª na data de 21.03.1985, na sede do Posto Indígena 
Sao Jo~o do Ira,pua, resolveram por unaninúdade e em caráter irrevogável 
det:rm1~ar ,ª sa1da do Centro Educacional e Assistencial Indígena (CEAI), 
da area 1nd1gena Sao Joao do Irapuá, em razao de acontecimentos que vém 
ocorrendo, n~quela institui9ao ao longo de vários anos, que vem prejudi
c~ndo os 1nd1os daquele Setor. Onde foram ouvidos várias autoridades in
d1genas, as quais, insatisfeitas, conjuntamente tomaram a seguinte decisao 
que levam através do presente documento ao conhecimento da entidad~ 
acima referida e Funda9ao Nacional do Indio para as providencias que 0 
caso requer: 

, . 1) Que sejam desocupadas as dependencias da Missao pelos funcio-
nanos que atuam nos diversos Setores (CEAI); -

2) Que a desocupa9ao deverá ser feita num prazo de 04 ·dias, a contar 
da data <leste documento· 

' 
:- ~) Que os bens_ pertencentes a ISAEC, desde que comprovados, só 

serao ~iberados a partu da assinatura de um documento de responsabilida
de assinado pelo Coordenador da CEAI, onde se compromete cumprir a 
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referida sol icita9ao; 
4) Que os pertences e movimenta9ao do pessoal só serao permitid os 

após a assinatura do tern10 de compronlisso 1nencionado no ítem 3; 
5) Que será feito um levantamento do patrimonio que pertence a 

Comunidade indígena do Setor Missao, que deverá ser entregue sob a res
ponsabilidade do Chefe do Posto Indígena, senda que comprovados ser da 
Comunidade, estes deverao permanecer no sentido de prestar se1vi9os aos 
índios do Setor Missao , como garantía da continuidade dos trabalhos agrí
colas, saúde e educa9ao; 

6) Que todas as benfeitorias existentes deverao permanecer no Setor, 
sem qualquer indeniza9ao por parte da FUNAI ; 

7) Que toda e qualquer atividade do CEAI no Setor Missao deverá 
ser paralizada , a partir desta data: 

8) Que a Funda9ao Nacional do fndio, através do Chefe do Posta 
Indígena, deverá providenciar dentro das possibilidades de pessoal e eco
nómica suprir as necessidades imediatas nos setores de saúde, educa9ao e 
agricultura; 

9) Que as roupas usadas e os artesanatos continuarao embargados; 
1 O) Que a Comunidade Indígena do Setor Missao nao se responsabi

lizará por débitos contraídos pela Missao, em fun9ao do trabalho e suas 
atividades daquele Setor; 

11) Que a Missao num prazo razoável deverá prestar con tas junto a 
lideran9a indígena, sobre o saldo existente em caixa a té esta data, e1n fa ce 
de vendas de produtos estocadas e movimento da Cooperativa; 

12) Que os termos acima deverao ser obedecidos, sob pena da lide
can9a indígena ora reunida mantero embargo indefinitivamente. 

Pos to Indígena Sao Joao do Irapuá. 2 J /03/ I 985. 

Lideran9as lndfgenas: 

lvo Ribeiro - Cacique indíg.; Natalino Sales - Major indíg. ; Joao 
Maria Ribeiro - Capitao geral indígena; Antonio Sales - Capitao sede; 
Fioravante Amaral - Capitao Setor Miraguaí; Raul da Rosa - Capitao do 
Setor Missao; Lourenc;o Bento - Delegado da polícia indígena; Luiz Ja
cinto - Tenente da Sede; Joao Melo - Tenente do interior; Valdomiro 
Moreira - Tenente do Setor Missao; Antoninho Sales - Sargento do Setor 
Miraguaí; Daniel Claudino - Sargento da Sede; Joao Cipriano - Sargento 
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do interior; Osear de Souza - Colaborador; Armando Amaro - Colabora
dor; Poli Emílio - Colaborador; Laurindo Emílio - Colaborador. 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

(transcri~o de documento) 

A FUNAI e as áreas indígenas do Rio Grande do Sul 

1. Nonoai: cerca de 2.000 ha em maos da Agropecuária Alto Uruguai, 
dos Irmaos Dall' Asta: sem providencias da FUNAI. 

2. Rio da Várzea (Pei-Kar, mun. Rodeio Bonito) : área nao reconhe
cida pela FUNAI, sem providencia. 

3. Iraí: área nao reconhecida pela FUNAI, sem providencia. 
4. Cacique Doble: na iminéncia de perder de 72 a 95 ha, na área For

quilha, caso seja construída a barragem de Paim Filho: sem providencia. 
5. Inhacorá: 1.750 ha em maos do Governo do Estado, que instalou 

a Esta9ao Experimental (invadida no ano passado pelos agricultores sem
terra): sem providencia. 

6. ligeiro: na iminencia de perder 320 a 336 ha, caso seja construída 
a barragem de Barracao: sem providencia. 

7. Guarita: dispensa comentários. Além do problema endémico dos 
arrendamentos, há, mais recentemente, o episódio do asfaltamento da RS· 
330, que tomará a Reserva out ros 24 ,594 ha. Mais do que of ícios ao 
DAER, a FUNAI nada fez para garantir o cumprimento do Estatuto do 
Indio. Atualmente, as obras na estrada estao continuando, e a FUNAI nada 
faz. 

Além disso, em todas as áreas (inclusive nas nao mencionadas), sao 
graves os problemas de subsistencia, dada a intromissao das culturas de ex
porta9ao (principalmente soja), doen9as (verminoses, tuberculoses, proble
mas dentários) e educa9ao (deficiencia de monitores bilíngües). Comerci-
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antes e arrendatários, ou mesmo exploradores de madeira, tem entrada li
vre, enquanto a ANAf nao ... Com poucas exce9oes, os chefes de posto 
exercem um papel cerceador da autodetermina9ao indígena. Nos últimos 
meses de 1984, buscando mostrar trabalho para melhor "vender-se" ao no
vo governo, a FUNAI criou comissóes a pretexto de estudar a demarca9ao 
das áreas de Iraí e Pei-Kar, e de área para os mbyá-guaranis. Sem ser pos
sível oferecer a mínima certeza da con tinuidade do trabalho, a FUNAI 
buscou iludir os índios com a promessa destas demarca96es. Sucederam-se 
tres delegados regionais (Severino de Toni, Gilbert o Borges e, agora, Irani 
Cunha da Silva), e sucederam-se, também, as promessas e divulgayao de in
tern~~oes nunca concretizadas. Há muito tempo, é claro, que esta situa9ao 
somente se resolvería com a total transforma9ao da FUNAI , incluindo aí 
urna profunda revisao no seu pessoal, excessivamente viciado por 17 anos 
de autoritarismo. Pioneiramente,em 14 de mar90 de 1983 (ver ZH 15 .03.83), 
a ANAf divulgava nota em que exigía a substitui9ao da FUNAI por um ór
gao de direito público interno, desvinculado de qualquer ministério, con
duzido por um conselho de cientistas sociais e índios, indicados pelas res
pectivas organiza96es, fiscal izável pelo Tribunal de Con tas e cujo or9amen
to nao mais inclua o dízimo da renda líquida anual do patrimonio indíge
na. 

Ao ensejo da Nova República, estas postula96es tem sido retomadas 
a nível mais amplo. 

O documento final do simpósio Os indios e o Estado, encaminhado 
ao ent:ao candidato Tancredo Neves, em 28 de novembro de 1984 por urna 
comissao de lideran9as indígenas e de representantes de entidades indige
nistas - inclusive a ANAf - propunha a vincula9ao do órgao indigenista 
diretamente a Presidencia da República, dirigida por um colegiado, com 
permanente consulta as comunidades indígenas , institui9oes indigenistas e 
científicas, cujo pessoal fosse selecionado por critérios técnicos e de com
promisso com a questao indígena. Naquela ocasiao , o candidato prometeu 
"a reformula9ao de toda a política indigenista do país, com base em con
tatos permanentes com as diversas comunidades indígenas ... ", e a "manu
ten9ao das populas;oes indígenas no seu território de origem ... e a demar
ca9ao das terras dos índios" . A situa9ao existente no Rio Grande do Sul 
evidencia a urgencia de serem concretizadas tais propostas. A FUNAI pre
cisa urna reformula9ao radical, pois esta é a única forma de devolver as 
comunidades indígenas pelo menos a esperan9a da solu9ao de problemas 
antigos, nunca resolvidos. 
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Porto Alegre, 23 de mar90 de 1985. 

Júlio M. G. Gaiger 
Presidente . 
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