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"Não aprendi a hist6ria dos índios
Em bancadas colegiais
Alguma coisa que eu sei
São conhecimentos pessoais
De uma tribo que existe
No Vale do Alto Uruguai"
- Adão Pretto.

I

,

Era apenas o começo do Regional Sul , do CIMI, e tambéfn da pastoral .i ndigenista
da Dioc e se de Chapecó, no Oeste Catarinense, que o Padre Egon Hec k c onheceu·
os
Kaingang do Toldo
Chimbangue e tentou uma primeira , visão geral , da História dessa
co,
munidade ind1gena: "INDIOS SEM TERRA A HISTORIA DOS 1NDIOS KAINGANG
TOLDO IRANI". Era o ano de 197 6. A. intenção nãÜ erá ·de uma public ação - e mais tarde se reconheceu que o texto apresentava muitas lacunas e algumas incorreções :.. mas
aque le relato é o início de · um longo processo que desemboca, hoje, nessa publicação.
'

Nos oito anos que nos separam daquele "prifr1eiro escrito", incontáveis foram as
horas de c onversas, de histórias ouvidas, de detalhes lembrados, de memórias recontadas.
Às vezes . fomos pesquisadores: indagando, buscando compreender melhor certos momen tos históricos, pedindo informações. Muitas outras vezes simplesmente participamos do
rito normal, cotidiano, do ensino tradic ional da história entre os Kaingang: sentamos a es
c utar . os mais velhos, naquilo que julgaram importante transmitir às novas gerações.Quant o c himarrão temos tomado ouvindo a história desse refúgio Kaingang , às margens do Ira- · ·
ni!
Cu stamos a compreender que. a história desse grupo Kaingang é
rias" quase que familiares, repre sentando cada uma as várias migraç ões.
ça Kaingang no Irani antC'rior ao séc ulo .XIX - e tudo indica que houve ,
pesquisa arqueológica - na "memória" do grupo essa história mais antiga
nio da mitologia.

feita de ''mern()...:
Se houve presenfaltando apenas a
passou ao domí-

Registramos a "memória recente ", essa que num período de mais de 100 anos con.:.
serva os detalhes dos c olóquios e das c irc unstâncias particulares de c ada episódio. Pouco
a pouc o enchemos centenas de páginas c om os relatos de u~a história pouco incomum: a
da resistência e luta de Uf!l povo indígena contra a invasão de seu território, que acaba
se transformando em resistência e . luta para manter-se como sociedade diferenciada daquela do colonizador. Finalmente, história da luta pela sobrev_ivência física e cultural, quando a . dominação já chegou ao limite de tomar aos Kaingang toda a terra do Toldo · Chim bangue, ou Toldo Irani.
.

f
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A experifficia de ouvir a história do Toldo Chimbangue· - e registrar boa parte do
que ouvimos - transformou-se em deliberado esforço de compreender todo o processo
a
partir do momento em que a c omunidade indígena passou a reivindic ar a devolução
de
suas terras. Dali em diante, em função do apoio à luta indígena, nos preocupamos
em
proc urar a documentação escrita, as referências bibliogrcticas e os testemunhos
dos
não-Índios que confirmavam a história narrada pelos Kaingang.
A pesquisa documental nos fez sair ·d e Chapecó, nos levando a Palmas, Joaçaba ,
Conc órdia, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Pesquisamos ·
os Arquivos Públicos, Bibliotecas, Museus, Cartórios, Arquivos Dioc esanos e Fóruns. Re-
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colbemos mais algumas centenàs de páginas_ 9e cocumentação,
publicações e relatos.
,Muitos documentos nós remeteram novamente à "memória" Kaingang. Muitas vezes um novo relato dos historiadores indígenas nos devolveu a algum arquivo, cartório ou pu~lica
ção já consultada, ou nos remeteu a outros não visitados.
TrabaJhar todo esse ·acervo, depois_ se tornou outro problema. Sobretudo porque o
trabalho de organizar a · pesquisa e redigir 'um texto-síntese havia de correr paralelo
ao
trabalho direto junto à comunidade indígena, e no. !'nbmento em que a luta dessa comu nidade se intensificava e a omissão e descaso oficiais deixavam antever um confronto direto entre os Kaingang e os ocupantes de suas terras•

.

,.

Mas redigir e publicar es'se· texto-síntese" tornara-se - agora mais do que nunc a uma necessidade, com o objeti'vo de ser um instrumento de apoio à luta indígena pela re cuperação de sua terra.
·
Esse objetivo é que faz, 'também, que esse texto não seja simples o bastante para permitir seu manuseio direto e imediato pelas comunidades indígenas. É preciso · mostrar, com a documentação comproba: tór ia, que o direi to indígena é inques·tionável sobre
as terras do Toldo Chimbangue, e que a história contada pelos Kaingang é verdadeira. É
preciso usar' a linguagem dos "entendidos" para que a sociedade brasileira reconheça
a
história indígena. Isso não significa, no entanto, que a presente publicação cumpre os rigores de uma monografia ci~ntificamente elaborada.Falta, a todos nós que trabalhamos
diretamente nela, o preparo para isso. Tivemos," porém, o cuidado de apresentar bem discriminadas as fontes de cada uma das afirmações que são feitas no corpo do ·texto. Daí
que tenhamos um texto tão repleto de citações. Por outro lado, não hesitamos em atri buir à "memótia" Kaingang o mesmo valor dado à documentaçZo escrita. Julgam_o s
que
um entendimento contrário à esse está
fundado
em preconceitos etnocêntricos e de elas.
,
se.
Ass'im, o resultado · não é, certamente, a mera transçr.ição da "memória" , indíge. na. Tampouco é um trabalt'lo meramente acadêmico. De igual forma, não é apenas histó. ria, mas · também antropologia e etnografia. E, finalmente, não é apenas história
Kaingang, · mas uma sistematização da históri~ regional do Oeste · Catarinense que, sem dúvida,
abrange interesses mais amplos e propõe uma reflexão de questõ~s fundamentais, como o
regime da propriedade da terra e o processo de incorporação da região à produção c api talista.
Por fim, é important~ enfatizar que a posi\:ão do CIMI, co.mo da Diocese de Cha pecó, ao defender os direitos i,ndígenas, jamais negou os direitos dos agricultoFes a uma
terra para sustento de suas famílias. Ao · contrário, sempre defendemos .os agricultores ·
contra o descaso e as · soluções ilusóri~s do Governo· Federal, como as transferências d e
colonos do Sul_para a Arnazônia.
·
,
Cabe à reflexão de todos nós, · membrôs da soc ieçfade . brasileira, sobre o destino
dos ·povos indígenas, tomando por referência imagens sjmples e diretas como os versos
· de Adão Pretto:
,

"Precisamos nos converter
Enquanto nós somos vivo
Depois de morto é tarde
A prestar conta ao jufzo
' Por n~o termos preservado
Os brasileiros · nativo".
Os Kaingang do Tóldo Chimbangue, como de resto os povos . indígenas no Brasil ,
não necessitam de compaixão, nem desejam, em primeiro lugar, a nossa simpatia. O que
eles querem, · o que estão exigindo, · são suas· terras de volta. Terra que é gar~n.tia de sua
sobrevivência e do s~stento de seus filhos, e lugar de .paz dos espíritos 9~ seus mortos.

•
Wilmar da Rocha D'.Angelis·
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1770 - 1856 :

..

OS KAINGANG CONTRA AS FRENTES PASTORIS

.

r

,

OCUPAÇÃO KAINGANG TRADICIONAL
Questão que por muito tempo ocupou os estudiosos dos povos indígenas no Brasil,
e particularmente do Sul, foi a de saber se seriam ou não os Kaingang os descendentes
diretos dos Guaianá, registrados por diversos vi9-jan~es· e autores em pontos os ma'is varia dos do Sul do Brasil. Inúmeros foram os aportes à discussão; .dQS mais renomados autores e pesquisadores. De todo esse debate parece hoje emergir uma certeza na E tnohistór ia do Brasil: a de que os Guaianá (Guananá, Goianá, etc.) meridionais, da bibliografia
colonial, não se trata de um Único povo indígena. No entanto, é fora de dúvida que essa denominação genérica (e não auto-denominação indígena) abarcou muitos grupos Kaingang, particularmente quando atribuída a gr~pos indígenas localizados em região tradicional Kaingang e quando, por informações etnograicas ou linguísticas incluí das no texto, se
pode identificar a cultura em questão.
A extensão original do "território tradicional" Kaingang, no entanto, não é de todo clara e objeto de unanimidade. De quâJquer ""modo, qualquer que tenha sido sua ampli-·
tude, o que é sem dúvida consensual é o fato de que as terra situadas entre os rios I guaçu e Uruguai são parte desse território tradicinal original do povo Kaingang (l).
O Barão do Rio Branco, na exposição brasileira ante o Presidente dos Estados Unidos, árbitro na questão litigiosa entre Brasil e Argentina sobre a região de Palmas, argumenta sobre o assunto baseando-se na toponímia regional:
"Os Caingangs ou Coroados, impropriamente denominados Tupys pelos Jesuítas
doParaguay e pelos espanhois, falam língua muito diferente do .abaneenga,
estão
compreendidos no campo dos Crens ou Guerengs, segundo a classificação de Martius ,
aceita p·o r todos os antropologistas. Isso explica os nomes geográficos da região a
Leste do Pepiry-Guaçu e S. Antonio, desde o Campo Erê até ao lado Oriental do Chopim e . Chapec6" ( 2).

Os nomes geográficos a que se refere o Barão do Rio Branco são mui t_o s dos que
identificou Francisco Schaden em "Denominações Caingang na geografia brasileira", como:
Cacumbangue, Campo _E rê, Chapecp, Covo, Goyo En, Irany, Xanxerê, Xaxim, etc. (3) •

•

•

R~gião

de indiscutível domínio tradicional Kaingang, o Oeste Catarinense desco nheceu qualquer .ocupação espanhola. Mesmo. os padres jesuítas, fundadores das Reduções
Missioneiras na região do médio Uruguai e do baixo. e médio Paraná no século XVII
e
que aí permaneceram até meados do século XVIII, não percorreram a região. Por esse
motivo, inclusive, o r)o Uruguai manteve a denominação de Goio En no seu curso superior até fins do século XIX.
.
.
.
.

,..,

Quanto à penetração portuguesa~ pode-se asse_ve~ar q~e ela praticamente nao,.., acon:
teceu nesse território até meados do seculo XIX. t ind1scut1vel que houve penetraçoes
7
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KAINGANG
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quase tangenc1a1s e aquelas meramente exploratórias, como as de alguns bandeirantes, ou
as partidas demarcatórias de Portugal e Espanha em 1788 pelo rio Uruguai; ou ainda ade
Atanagildo Pinto Martins, por 1815, que tangenc ia os Campos de Palma~ ( 4). A tentativa
de afirmar que houve uma aliança entre bandeirantes paulistas e os Kaingang dessa região, no século · XV I ou XVII, para ataque às Missões Jesuíticas no Sul, não parece tão sustentada quanto pretendeu o Barão do Rio Branco, em esforço ób,vio de argumentação para provar a primazia portuguesa - e por herança brasileira - sobre a região (5).
De qualquer modo a conquista da região para a . eçonomia européia . seria feita pelos brasileiros somente no regime imperial, na sequência da expansão c olonial que
conqui stou os campos de Guarapuava.
A OCUPAÇÃO DE GUAR~PUAVA

.

Fracassada a tentativa de conquist~ da região de Guarapuava por Afonso · Botelho
em 1771, essa conquista passaria à condição de necessidade inadiável na primeira década
do século XIX. Como exped ição exploratória, no entanto, a missão de Afonso Botel ho de
Sampaio e Souza (entré Dezembro de 177 1 e . Janeiro de 1772) cumpriu seus pr incipais
objetivos. O reconheci mento desses cam pos atendia a imediatos ~nteresses estratégicos
- face
apreensão .quanto a penetrações espanholas . - e evidentemente econômicos (reconhec imento das potenc ialidades auríferas) (6).

a

Na primeira déeada do séc ulo XIX, porém, do rec onhecimento já feito passa-se à
necessidade de incorporação dos ditos · campos. O t e rritório das Mi ssões riogranden ses a caba de ser conquistado aos espanhóis (Agosto 1801) e e ra necessár'io c onsolida r a c onquist a ,
dando-lhe um acesso mais dire t o e e conôm ico à fe,ira do gado em Sorocaba,SP. De igual
modo, toda a vasta região a Qeste dos Campos Gerai s de Cur itiba e da Estrada pa ra o
8

a

'

Sul, via Lages, en.contràva-se em "quase total abandono"· (7), o que suscitava preocupa ções de natureza. estratégica, uma que a fronteira entre os domínios de Portugal e Espanha nessa região permanecia indefinida, por falta de acordo entre as metrópoles, apesar
do Tratado de San Ildefonso ( 1777).
A elevação do Br.asil à categoria de Reino Unido, pela transferência da família
real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, colocaria esse e outros assuntos atinentes à ex-colônia na ordem do dia.· Prosseguindo nas linhas mestras da geopolÍtica desse ger Íodo, foram incluídos, num plano de comunicação do Império, a estrada - "estratégica"__;
de São Paulo às Missões e a ligação desta com a Província de Mato Grosso e a estrada
para Corrientes, que visava impor .sinais de ocupação brasileira às margens do Peperi Guaçu.
'

•

Finalmente, a expansão do mercado para o gado muar e vacum, em função
da
indústria extrativa (mineração, em Minas Gerais) e, posteriormente, da lavoura cafeeira
(Rio de Janeiro, Espírito. Santo e Vale do Paraíba,SP.) exigia a expansão dos campos de
criar, o que já não era possível nos estreitos limites da circunvizinhança da estrada pa- .
ra o Rio Grande do Sul (8). I: natural· que, para essa expansãu, a frente pastoril se dirigisse para os Campos de Guarapuava, dos quais se tinha muitas notícias e certo conheci mento.
Decidida_ a ocupação, Dom João VI, Príncipe Regente, assina 'a Carta Régia de 5
de Novembro de 1808 dirigida ao Governador da Capitania de São Paulo, mandando "suspender os efeitos de' humanidade" e, assim, "considerar como principiada a guerra"contra os "indios bugres", habitantes dos "campos gerais de Coritiba e os de Guarapuava; assim como todos os ·terrenos que desaguam no Paraná e formam do outro lado as•
cabeceiras do Uruguai" (9).
A mesma Carta trata, no entanto, rninunciosamente da concessão de sesmarias
nos Campos de Guarapuava e dá orientações sobre o que cultivar na região a conquistar.
Essa Car~~ seria . abrandada com exortações demagógicas de bom tratamento aos
indígenas, por uma nova Carta Régia, . em lQ de Abril d~ 1809. Mantém-se, no entanto ,
as recomendações de concessão de sesmarias, com o acréscimo - possivelmente também
demagógico .- de se •irepartir os terrenos devolutos em proporções pequenas pelos povoadores pobres, poÍs que estes não tem forças para obterem sesmarias" ( 10).

..
•
(

Como interpreta MOREIRA NETO, "o essencial é a conquista e colonização cbs
campos", rnas a Carta Régia de t 809 que torna o empreendimento totalmente oficial, pela criação de uma Expedição às expensas dos cofres públicos (via aumento de impostos
em Soroc.aba), "nada fala de seus motivo s últimos, talvez por razões diplomáticas"
( 1 1) .

A Expedição para conquista de Guarapuava, sob o c omarrdo do Tenente
Coronel
Diogo Pinto de Azevedo Portugal, parte de Santos ainda em 1809, chegando aos campos
de Guarapuava em ' 17 de Junho de 1810.
Feito o reconhecirnento da Expedição que penetrava seus caí(lpos, logo de sua
chegada, os Kaingang da região tentam um grande ataque no intento de impedir sua fixação no local. Os portugueses, bem armados, repelem o ataque causando diversasmortes
aos Kaingang, que praticam outros pequenos ataques à Expedição até que deixam de hostilizá-la_ p- não mais lhe aparecem. Somente em 1812, com a captura - e soltura 5 meses
depois - - do Índio Patly, compareceu espontaneamente para buscar aldear-se com os portugueses um grupo de m_a is de 300 Kaingang ( l 2).

,

•

Estava lançada a base da ocupação dos campos de Guarapuava e de Palmas, com
a submissão de urn grupo Kaingang e com o emprego da clássica técnica colonial de alimentar e explorar as lutas internas dos povos colonizados. Os enf rentamentos passaram a
ser entre os próprios índios, como o demonstram o assassinato de Jacinto Doiangrê e sua
mulher em 1822, a destruição da Atalaia atribuída aos "Dorins" em 1825 (onde morreram
28 "Votorões"), a vingança dos uv otorões" contra os "Dor ins" em 1827, as perseguições pelos aldeados aos indígenas · atacantes de fazendas, etc. No entanto, relatos como o do cacique Arakchó, registrado pôr Telemaco Borba, evidenciam que os conflitos entre os Kaingang já passavam a girar, em grande parte pelo menos, em torno da crucial colocação:
fazer as pazes ou não com os portugueses? (13) .
A ocupação dos campos entre os rios Pinhão e Cavernoso pelas fazendas de portugueses não significa a capitutação dos Kaingang ou, sequer, a submissão de grande parte
deles. Significa a submissão de uma pequena parcela da população Kaingang, que passa a
\
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desempenhar o papel de garantia da permanência . invasora. Essa submissão se dá álgumas
vezes pela derrota no enfrentamento armado; outras vezes se dá pela aliança dos indígenas com os portugueses meJ~or · armadosi buscando corn isso. vantagens nos seus embates com outros grupos.
O fato é, como escreve SILVIO COE.L HO DOS SANTOS, que "em GuarapÜava como em Palmas, outros grupos não se submeteram e n~o deixaram mesmo de ~nfrentar os
"civilizados" e os seus aliados - os Kaingang "mansos" - já em incursões contra
Guarapuava, já em ataques às fazendas, viajantes e tropeiros" (14).

•

Apesar da oposição indígena, a frente pastoril iria .dirigir-se à ocupação dos campos de Palmas.
A CONQUISTA DE PALMAS

•

A procura de ocupação dos Campos· de Palmas pelos criadores de gado é assim
justificada por JOAQUIM JOSÉ PINTO BANDEIRA, na sua "Notícia":
"Achando-se então Guarapuava muito .opulenta, não havendo mais lugar para se
estenderemas fa~endas, e estabeiecimento de novas, deliberaram alguns indivíduos
entrarem pelo campo de Palmas, apesar do perigo a qu~ se expunham, de serem víti~
mas .dos selvagens ali residentes" ( 15).

Essa justificativa, no ·entanto, não. nega o fato de que a ocupação dos campos de
Palmas era intenção · oficial do Governo Provincial de São Paulo. Com efeito, relata
o
mesmo PINTO BANDEIRA que "a Assemb,léia Provincial, pela l'ei de 16 de Março· de
~ 837, tinha criado uma companhia de Municipais Permanentes, para com ela fazer-se
.por . parte do governo a descoberta destes campo~" (16).
O interesse dessa descoberta sem dúvida está relacionado à busca d~ um cam I nho direto às Missões riograndenses. Isso porque, com o desmembramento da Vila de Lages da Província de São Paulo em 1820, e sua anexação à de Santa Catarina, ·a Estrada
para o Sul - rota das tropas de gado riograndense e argentino em direção Çi Sorocaba passa a contar com os registros . de impostos intermediários de Santa Catarina.·

•

Os fazend~iros ' de Palmeira e Guarapuava adiantavam-se, en.t ão, às ações . oficiai~
e. ocupam os ditos campos em .1839, estabelecendo-se uma .contenda entre as duas , b~n
deiras que para lá se dirigiram.· São escolhidos, pelo~ contendores, dois árbítros dentre
os moradores de Curitiba, e a partilha dos campos ocorre em meados de 1840. Informa
PINTO BANDEIRA que o número de pretendentes aos Campos de Palmas chegava a sessenta e, sendo esse número excessivo, "venderam alguns a sua parte, e se estabelece...:
r.am somente trinta e sete fazendas." ( 17).

.

Já em função desse excesso, alguns fazendeiros dirigem-se à ocupação do Campo
Erê, a sudoeste de Palmas, seguindo as informações que lhes davam· os Kaingang do grupo de Condá.
Condá pertencia às hordas Kaingang que haviam aceitado a convivência pacífica
com os fazendeiros em Guarapuava. Seu papel colaboracionista ficará marcado no apoio
à penetração brasileira nos campos de Palmas e, em seguida, de Nonoai, no Rio Grande
do Sul. COELHO DOS SANTOS assim descreve esse processo:
"No Oeste a frente pastoril também fez guerra ao índio. Mas ali a figura
do bugreiro foi rara. Habilmente os integrantes da frente se associaram aos Kaingang de Guarapuava e por meio desses foram limpando os campos dos grupos
hostis,
persuadindo-os ao convívio pacifico ou movendo-lhes campanhas de extermínio. · Os
grupos de Palmas foram neutralizados pelos Kaingang de Guarapuava, enquanto a$ hor...:.
qas de Nonohay foram estimuladas ao contato pacifico com os brancos pelos indrgenas
de Palmas" (18).

Ainda que aquele autor prefira afirmar que no Oeste "a figuradó , bugreiro foi rara", para destacar o método de lançar · a divisão entre os povos indígenas, MOREIRA NETO não .hesita em qualificar de bugreiro ao cacique Vitorino Condá. De igual forma não
deixa de aplicar ·o termo a Virí, um cacique subordinado de Condá e dominaclór do Campo Erê à época da . penetração brasileira na região.
"Em 1843 o chefe Kaingang Vitorino Condá, de Guarapuava, foi estimulado ~- •
lo comandante militar da colônia a atacar os grupos indígenas que se concentravam
na região de Palmas, a pretexto de resgatar crianças brancas que estariam em &eu
10
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...
poder e de forçá-los a vir aldear-se em Guarapuava. Como resultado ' ·final, um grupo
de índios que tentava .escapar ao aldeamento· foi perseguido por uma ·escolta militar
"e vinte e tantos indios de ambos os se-xos, inérmes, sem oporem resistência ativa,
foram assassinados". Vitorino Condá recebeu 220$000 por sua participação e foi romeado comandante dos indios que reduzisse, o que dá à sua condição de bugreiro um
caráter oficial (Relatório Pres. S.Páulo, 1844;p.50)" (19).
'

••

Prossegue MOREIRA NETO: "O relatório já citado de Beaurepaire Rohan informa que o "cacique'' Viri se havia arvorado em chefe do aldeamento de Palmas ,onde ·
continuava suas funções de bugreiro ... dirige-se às autoridades da província, exigindo soldo e distinçoes iguais às que recebe Vitorino Condá, que continuava suas
funç ões de bugreiro no aldeamento de Nonoai ... " (20)
Ademais, a correspondência oficiàl das Províncias demonstra o quanto essa atividade era não .s ó subvencionada, mas ~m todo sentido municiada pelos cofres públicos.
Assim, o ofício do Sub-delegado de Polícia de Palmas, Pedro Ribeiro de Souza, ao Preside nte da Província do Paraná em Março de 1855, onde em nome de Virí pede "algumas
armas de fogo para eles sendo estas tercerolas curtas e alguma munição. Portanto,
sendo do agrado de V. Excia mandar vinte tercerolas para .serem distribuídas entre
eles, bem contentes ficarão ... º _ (21).
Evidenciam, também, de forma bastante clara, a manipulação que faziam os brasileiros das rivalidades internas dos Kaingang, as seguintes considerações do Capitão Herm~enes Carneiro Lobo Ferreira, Comandante do Destacamento em Palmas, ao Presidente
de São Paulo, em Novembro de 1840, isto é, alguns meses após a tomada dos Campos de
Pa lmas:
"No dia 20 de Outubro p.p. chegou o Indio Vitorino que lhe dei o posto de
Capitão em nome do Ilmo Sr Presideqte desta Província, e ele nomeou ao Indio Viri
Tenente, o MathiasAlferes, e Manoel Sargento de sua companhia, que se compõe
de
16 a 20 de armas ... Me dizem os · lndios querem armas de fogo, e munição, assim como
ferramentas para tra~alhar ...
"Lembra-me mais a s e r possível fazer-se reviver a Carta Régia de 5 de Novembro de 1808, revogada pe la lei de 27 de Outubro de 1831 de serem cativos os Indios apanhados em ataque s , tanto pelos índios como pelos brasil e iros; porque tendo
o Vitorino acérrima rivalidade com os Indios do Paiquerê, que cada certo tempo se
atac am, se amarram, e os que um apanha do outro conservam por seus c ativos; é útil
apanhá-los, e será o meio mais favorável de rivalizar o Vitorino com os que
tem
feito grande dano no Campo do Sul des de a Vila do Principe até Missõe~ que de tudo
e l e dá notic ia e pronto para ir bat ê-los para venderem; preciso de V.Excia faculda-de para esta compra, e sua distribui ção e condições" (22).
·

..

CONDÁ

NO

IRANI

Condá era~ assim, pratic amente a peça chave da permanênc ia brasileira nos
Campos de Palmas. Sua ascendênc ia sobre os· diversos grupos Kaingang habitantes
dos
sertões entre o Iguaçu e o Uruguai, e .mesmo da margem esquerda desse Último já.
território riograndense - é atestada por inúmeros autores, desde a "Notícia" de PINTO ·
BANDEIRA. Este, referindo-se à colaboração de Condá com Rocha Loures na abertura
da pic ada de Palmas às Missões (RS), assim expressa: "Ai se reconheceu o império que
o Indio . exercia sobre os mais chefes, que apresentando-se em atitude hostil
nos
c ampo s de Nonohay, sua voz a bem de seu amigo, foi bastante para os desarmar, · e
franquearem-lhe .a pas_sagem" (23).
Sobre o lugar do assentamento de Condá, quando da penetração brasileira
em
Palmas, é ainda PINTÓ BANDEIRA quem informa, quando esclarec e que em fins de 1840
"foi um dos primeiros cuidados do Capitão Hermógenes Carneiro Lobo, marcar o lugar
. em que se devia estabelecer a povoação, e foram preferidos os lageados das Caldeiras e Cachoeira, para onde com boas maneiras pode transferir a tribo de selvagens,
de que já falamos, domandada por Condá, a qual t~ntos receios causava, por
estar
até então estabelecida em uma campina chamada Iranin,· a duas léguas do sertão"(24) .

•

•

As cabeceiras do rio lrani, afluente à direita do rio Uruguai, ocorrem em meio
a campinas que são parte dos Campos de Palmas. Essa campina, situada à altura do Pâ- ·
ralelo 27 e entre 51°45' e 52° · Oeste de Greenwich, de fato oc orre a pouc os quilômetros
'
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das matas que cobr:iam o mesmo lrani nos seus cursos médio e inferior:, assim como
demais pequenos formadores do U~uguai.

os

Que Condá fosse de Guarapuava, o atesta o mesmo PINTO BANDEIRA quando
diz que Rocha Loures, "habitando na sua infância em Guar~puava ... teve ali conhecimento com o Indio Condá, também menino, que depois r ·e traindo-se · aos bosques,
se
tornou formidável e temido entre os seus " ( 25). -Condá, porém, não permanecera em
~uarapuava, conforme o texto c itado esc larece. Confirma o fato
outra expressão do autor da "Notícia", ao ressaltar que os árbitros nomeados pelos fazendeiros, viajando
de
Curitiba para os Campos de Palnias,"passando por Guarâpuava tiveram ( ... ) a fortuna
de aí encontrar o Indib Condá, chefe da principal horda de selvagens, que ocupava
Palmas, e mais dois Indios com suas .famílias, em número de onze pessoas ... " (26).

..

RIESEMBERG, que tamóém informa ter Condá trazi~o "a sua gente da campin.a
do Irani para os arredores do nú'cleo recém"'"fundado" (27), r_elata um episódio em que
duas referências geográficas confirmam a identific ação da Campina do Irani com as cabeceiras do rio homônimo. Baseado em Luiz Daniel Cleve e. Antonio Alceu de Araújo . ,
RIESEMBERG relata uma viagem de Pedro _de Siqueira Cortes "para o Rio Grande
do
Sul, a comprar animais, quando à altura de Curitibanos, foi a sua comitiva atacada
por uma horda de índios". No ataque, Cortes feriu - c om o cano de sua pistola - a face de um dos Índios assaltantes. Esse índio era Vitorino Condá, que confessaria o fato, e
que segundo o referido Antonio Alceu de Araújo, "se preparava no Xanxerê para vingarse" quando foi sur.p reendido por um ataque de Pedro Siqueira Cortes a c ompanhado
de
Índios ditos "mansos" (28). ·o fato, pelas indicações dos textos, deu-se antes de 1839.

.

Os locais menc ionados são, portanto, Curitibanos - onde oc orreu o assalto e
Xanxerê - onde Condá preparava a vingança. As cabeceiras d9 Irani (e, portanto, a Campina do Irani) enc ontram-se praticamente a meio caminho entr-e a Campina do Xanxerê
e Curitibanos.
O que, por fim, confirma o fato de que a "Campina chamada Iranin" de que fala PJNTO BANDEIRA é a campin·a que ·existe nas c abec eiras do Rio Irani, é a topo nímia
Kaingang do lugar. Segundo os Kaingang, Irani é c orruptela portuguesa de RênT, q~e s1gn1f icac "no campo", "no. gramado", ou "na c ampina" (29).
de
E sobre o domínio inconté ste Kaingang de sta vasta região, e a a scendênc ia
Co_n dá ·entre. esses Kaingang, vale ainda reproduz ir as palavras de Riesemberg: "Er~ realmente impressionante a ascendênc ia de Condá entre os dema.is c aciques, tanto em Palmas, como no Iranin_, como no Nonohai" ( 30).
AS COMUNICAÇÕES

COM AS

MISSÕES

E

CORRIENTES

Consolidado o povoamento de Palmas, a Presidênc ia da Província de São Paulo
incumbe o Alferes Franc isco Ferreira da Rocha ·L oures "de abrir un picadão que partindo
da Fre guezia de Ponta Grossa, passando pelos c ampos de Palmas em .direçãoà Vila de
Cruz Alta, comunicasse esta Província com a do Rio Grande do Sul"(31). O trabalho
é realizado em 1845, contando Rocha Loures com a indispensável colaboração de Vitorino Condá, conforme a referência antes transcrita, de PINTO BANDEIRA.
A tradição oral Kaingang da atual área in~Ígena do Xapec ó conserva o relato em
det.alhes da abertura desta picada, na qual seus antigos tiveram part~. O relato informa
com precisão c ada acide nte geográfico do trajeto e sua nominação pelos Kaingang, anotada pelo "Diretor", ora em português, ora na própria língua indígena. Por sua vez·, da tradição oral dos J\aingang de Nonoai temos a segu inte referência: ·

r

"O índio Condá e le morava aqui (em Chapecó). Quem era ·mesmo -dono de Nonoai
era o Nonowõyn. O Nonowõyn não se dava com os brancos, sempre brigava, sempre bri. gava . O índio Condá · foi lá dizer prá ele: vamos parar, va~o s acalmar. Então ele parou" (32).
A picada de Rocha Loures, cruzando os rios Chapecó e Chapecozinho, passa pela
Campina do Xanxerê, pela Serrra do Tigre, Passo Ferreira, Passo do Carneiro, e Goyo En
(Uruguai). Atravessando' esse rio, cruza os campos de Nor\oai e segue para Cruz Alta, onde se .liga à estrada que dá nas Missões, vindo de Vacaria.
Na sequê ncia da abertura dessa e strada é criado aldeame nto ·de Nonoai, pelo Governo da Provínc ia do R. G. do Sul, junto aos t o ldos Kaingang situados na queles campos ,
sob a liderança do c a c ique do ·mesmo no me.
12

•

· . Por outra parte, o trânsito de tropas para o qúal a picada foi aberta intensi·ficava-se dia a diá e, por sua grande impor.tâncià já nos anos seguintes, entre 1854 e 1857 a
estrada é inspecionada, com vistas a melhoramento's, nada menos que três vezes por engenheiros do Império (Beaurepaire Rohan, Gengembre e Hégréville). O primeiro deles, ·em
relatório de seus trabalhos ao Presidente da Província do Paraná - desmembrada de São
Paulo em 1853 - esclarece as vantagens da nova estrada:
"Todas essas v .i as de comunicação, que tem relação com a questão., estão compreendidas entre a margem esque rda do Yguassú e a direita do Uruguay. Elas perten-cem às estrada geral qu.e do município de Castro _ se dirige, porGuarapuava,ao território das Missões, no Rio Grande do· Su 1, estrada de muita importância, porque tem sobre a do Rio-Negro, a vantagem de encurtar de muitas dezenas de léguas a distância
que percorrem as tropas, no ·seu trajeto para a feira de Sorocaba, e a outra não menor, que é a de n ã o atravessar o município de Làges, livrando, d'estarte, o comérc io dos impostos ali estabelecidos, por conta da Província de Santa Catarina" (33) .
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. , ~e a ~strada Palmas-Mi~sões incorporou aos domínios do Impé rio vasta
região do
terr1tor10 Katngang, entre os rios Iguaçu e Uruguai, essa incorporação ficou restrita. até
a instalação da Colônia Militar do Xapecó em 1882, aos seguintes pontos:
•

•

- Fazendas de criação nos Campos de Palmas e no Campo Erê .
As fazendas instaladas no Campo dePalmas, até a data me ncio11ada, pra ticame nte não e xcediam, , ao Sul, a margem direita do rio Chapecoz inho (is to é, ficavam a Norte
deste) .
- Pousos ao longo da estrada, como os que foram se form ando no Passo do · Xapecó, de vido à agênc ia de impostos ali -.instalada (onde hoje se localiza Abe lardo
Luz); no Xanxerê, no Passo do Carneiro (hoje Passo Bormann) e no Goio En.
O sertão c irc undante aos rios Cha pec ó, Chapecoz inho e Irani (cursos médio e infe. rior), be m co mo as serras adjacentes não foram palmilhados e, muito menos, 'ocupados
13

,

por brasileiros. Permaneciam terri~ório livre Kaingang, assim como as matas marginais do
. Uruguai. A economia madei~eira ainda não se inic'~ara ·no lado brasileiro, e o que ·se ocupou na região além de pastagens e um caminho mais direto às Missões, foram os ervais,
que já se encontravam na rota do mesmo caminho. Como se verá adiante, outros ervais,
nas marg~ns do Uruguai, ~eriam posteriormente frequentados por argentinos, que manti nham as sede s de sua industria ervateira em Corrientes e Entre Rios.
De qualquer modo, ja nesse período (meados do século XIX) os interesses argentinos na região aumentavam, exatamente devido à e xplor~ção madeireira que iniciavam ·· usando o · curso do Rio Uruguai e à explo~açã> erva te ira, então em franc a expansão. '- Daí
reacender-se nesse momento o litígio ·sobre os limites internacionais naquela zona, reivindicando a Argentina o .t e rritório de Missiones (disputado ao Paraguai) e as t e rras situa das. a Oeste dos rios Chapecó e :Chopim (disputadas ao Brasil).'
.
a
A oc upação efetiva do território tornava-se, então, que stão e stratégic a para
geopolítica do Império. Nesse c ontexto é que a abertura da estrada ·de Palmas a
Corrientes tornava-se inadiá vel. Os planos bras ile iros previam, certamente , estabe lecer uma
situação de fato que lhe favorec esse na dec isão do litígio, e prepara r a oc upação definitiva (com povoaç êés), quando essa decisão ocorresse.
De outro lado, confluíam para. tornar inadiátel a abertura dessa · nova c omunic ação
os interesses brasileiros do comércio de muares, abastecedores da lavoura cafeeira que se
expan.dia em São Paulo. Uma vez que os princ ipai s centros produtores desses muare s si - ·
tuavam-se em Corrientes e Entre Rios, na Argentina, e que pela rota vigente, para ganhar os Campos Gerais de Curitiba - onde se fazia a engorda antes de seguir a Soroc aba
- prec isavam ingressar no Brasil pelas Missões rio-grande nses,' o produto chegava à lavoura cafeeira por demais encarec ido. Mais uma razão que de terminava a abertura da referida via (34).

E. interessante notar que a abertura dessa e strada suscitava o debate entre os
povoadores da região, debate e sse bem desc rito por MANOEL DUARTE BOGIA DO VALLE:
"uns ·dizem que é para libertar o importantíssimo comér c io de besta s da imposição do
Rio Grande do Sul. Outros que os Coirientinos, com notícia da navegabilidade do alto Uruguai ( ... )procuram se assenhorear dos me lhores erva.i s que e xistem nas proxi midades daqueles rios. E outros, que el~ tem por fim fa c ilitar os meio s da criação
decolônias e outros e s tabele c iment~s para quando se proceder o reconh e~ imento · dos
limite s do I mpério por aquele lado, mostrarem ·um direito de posse" (35).
A e strada é aberta sob a direção de Manoe l Marcondes de Sá, em 1864, e , com
a participação de mão de obra , indígena, incluindo a presença de Vitorino Condá, que vai
encontrar no território argentino toldos Kaingang que supôs ser da gente do Cacique Fa-·
cran, antigo catecúmeno de Guarapuava · (3~)
OS KAINGANG NO ALTO URUGUAI EM MEADOS DO SÉCULO XIX
1

Em meados do século XIX a situação dos grupos Kaingang nas Provínc ias de São
Paulo e .Rio Grande do Sul, nas regiões próximas ao rio Uruguai e Iguaçu, era de trans formações rápidas e violentas, em vista da incorporação desses seus territórios à e cono mia do Império pela expansão das frentes pastoril e extrativista.
As situações de cada grupo em· particular não eram, absolutamente,
de equilíbrio, mas d e real insegurança face ao expan~ionismo brasileiro sobre o seu território · · e,
mesmo no c aso de alguns grupos que já haviam a c eitado o convívio com os estrangeiros,
a situação éra de risco "de sobre vivênc ia.
Em 1847 Vitorino Condá já a ssentara-se com um grupo dos-.seu.s em Nonoai, onde
desenvolvia suas atividades de "bugreiro oficial", isto é, a soldo da Província
do Rio
Grande çio Sul (37). Condá permaneceria no Rio Grande do Sul até 1856, ,quando retornaria à margem direita do rio Uruguai por razões que adiante. se apresentam.
Data da mesma época ( 1847 /48) a tentativa do Governo do Rio Grande do Sul de
reunir em Nonoai a população indígena Kaingang da Província, o que buscou executar pelas transferências compulsórias de grupos loc alizados em outros pontos do t e rritório
(38).
A intenção de ~iberar o maior núme ro de . terras para a c oloni zação por imigran tes parece evidente, tanto ma is que as prime iras leva s deles já ocupavam o Vale do Rio
dos Sinos e a inte nsificação da ~migr ação da va mostras e estava assegurada pelo interes•
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se do Império. Entretanto, como · veremos adiante, os planos oficiais esbarraram na obstinada resistência de diversos grupos Kaingang, alguns dos quais reagiriam com suas armas, e pelas · i.lrmas - mais eficientes dos Imperiais - seriam. derrotados e, alguns exter minados.
Ern 1848. ou 1849, já se haviam aldeado r;o Pontão (rio das Antas) grupos
Kaingang lider ados pelo cacique Doble (39).

de

Em 18 50 o Cacique Braga e os seus aJdeados no Campo do Meio. No entanto, um
pequeno grupo dissidente dele, .sob direção do Cacique Nicuó (João Grande) permanece
na mata, hostil aos. invasores
de seu território (40).
Em 1851 os caciques Condá, Nicafin e Manoel Coqueia compar ecem em Porto Alegre, juntamente com o jesuíta Padre Parés, com o fim de solici tar ajuda material, oportunidade em que dirigem uma car t a ao Presidente da Provínc ia, "agradecidos a tanta
generosidade ", e onde af irm0:_m que, "r econhecendo as vantagens de es tar debaixo de
um Governo tão .paternal como o de S.M. Imperial, procuraremos dedicar-nos ao trababalho, obedecer aos nossos Diretores e atrair aos nossos Irmãos a mesma su jeição
e obediência, para não ser gravos,os ou incômodos a tão bom governo" (41) .

•

A situaçib dos Kaingang do Norte-Nordeste rio-granden se a essa época demonstra
a coerção cada vez maior exercida pela soc iedade brasile ira para que os diversos grupos
abandonassern suas extensas áreas de ocupação e aceitassem o Aldeamento, isto é, a sedentarização. Em outras palavras, l iberassern seus territórios à ocupação pela economia
do lrnpério. O nú mero de estradas que .começam a rasgar esses territórios, ao mesmo
temp9 em que são ponto de apoio da ocupação agrícola-pastoril, também são elemento
de coe rção sobre o indígena. O objetivo dos aldeamentos não ~ an abso l uto, especializar o
K aingang como agr icultor ou na atividade pastoril. O Império já se decidira pela colon ização por imigr antes europeus! O objetivo era, Única e simplesmente, retirar os Kaingang
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de seus territórios para entregá-los aos colonizadores. E se em Nonoai, onde o Governo
.
da . Província pensou reunir todos os Kainga[lg, o território ori~inalmente previsto aos in-

dígenas era bastante amplo· (entre os rios Passo Fundo, dà Varzea e Uruguai), não demorou a que surgissem f~zendeiros dispostos a invadir e negociar os campos destinados
aos mes'mos. E nos campos vizinhos, de Erexim, em pouco tempo ocorreriam fatos violentos, fruto do prócesso acelerado de ·valorização das terras nessa região exatamer-lte
por volta de 1850.
·
,

.
significado

E fundamental apreender, entretanto, o
do termo "aldeamento",
se contrapõe aos termos aldeia e toldo.
esclarece é MOREIRA NETO:
- Quem
.

'

,

que

"Em qualquer periodo da história do Brasil, a atitude oficial em
relação
aos grupos indígenas b~seia-se numa premi~sa fundamental: antes de qualquer outra
providênci~ era indispensável extinguir a existência desse grupo como entidades
autônomas e auto~suficientes. O processo de dominação sobre esses grupos iniciavase, via de regra, pelo "descimento", isto é, pela transferência de homens ou
mulheres válidos, ou de todo grupo, para regiões mais próximas dos centros controladores. Esta precaução pre 1 iminar representava, de um lado, o afas tamente dos índios
de seus territórios traâicionais, que, assim, eram abertos à ocupação colonial e ,
poroutro, à submissão inelutável aos mecanismos de controle econômico, social
e
armado que lhe era imposta. O que se chama "aldeamento" na documentação indigenista ~rasileira dos séculos XVIII e XIX é sempre esta ocupação secundária e não es pontânea, imposta aos indios pela sociedade dominante" (42).

•
à

/

Para os Kaingang na parte meridional da Província de São Paulo - a essa época
- praticamente caracterizavam-se duas grandes situações:
- a dos grupos hostis aos brasileiros
- a dos grupos já no convívio com .a sociedade brasileira.
Os primeiros ainda encontravam refúgio nas "matas da margem direita
do rio
Uruguai" (43) e, embora com seu território substancialmente diminuído pela penetração
pastori l nos Campos de Palmas e pela rota da estrada para o Sul, conservavam as condições mínimas para manu.tenção de seu modo tradicional de vida. Isso era possível por
não estarem ainda ameaçados e pressionados pela premência de terras para a coloniza ção agrícola por imigrantes. Esta avançava pelo Sul, ainda dentro dos limites da Província de São Pedro, penetrando no Planalto rio-grandense; a Leste encontrava-se também
distante, na Provínc ia de Santa Catarina, entrando pelo Vale do Itajaí, onde avançava
sobre o território Xokleng.
Quanto aos grupos já aldeados, em convívio com os brasileiros, quem nos informa
o quadro pouco antes de 1850 é ainda PINTO BANDEIRA, em sua "Notícia":
"Já houve plano de se mudarem os Indio s (nota: de Palmas) e de aldea-los em

Guarapuava,cujos campos eram habitados por bugres. destta mesma nação; más nem eles
quizeramaceder a isto, e nem convinha aos fazendeiros de ambos os lugares; porquanto os de Palmas, ficariam sem aquele auxilio para sua segurança contra
os outros
se 1vagens; e os de Guarapuava ficavam expostos a contarem com mais es.tes inimigos,
que sendo cons'trangidos, entrariam para o sertão, donde os
poderiam impunemente
11
hostilizar, acobertados com o nome de outros selvagens ... (44)

Claro estava que, para os fazendeiros de Guarapuava, os Kaingang "mansos" já
não eram necessáries na tarefa de protegê-los de ataques de outros grupos hostis. Desse
modo, o melhor era que também esses Kaingang, que aceitaram o convívio pacífico com
os invasores, se mantivessem longe.
As palavras do Presidente de São Paulo, J.T. Nabuco de Araújo, perante a Assembléia Provincial em 1852, dão
.. um quadro bastante nítido da situação dos Kaingang .
aldeados:
"Sabei s, senhores, a história ominosa dos aldeamentos de Guarapuava e Pal'
mas que se dissolveram e extinguiram sucessivamente
em razão de terem sido os índio~ a eles pertence ntes ~arbaramente trucidados e espoliados das terras que
por
sesmaria lhes foram doadas em Guarapuava; a reivindicação dessas terras usurpadas,
e o restabelecimento do aldeamento de Palmas, · cujas vantagens são manifestas em razão de sua posição topográfica nas margens do Iguaçu, parecem ser empresas d i f i ceis ,
porque para a primeira é ~reciso dinheiro a fim se intentarem as ações judicia i s
competentes, para a segunda convém com muito tento e perseverança des vanecer ad es confiança de qu e os índios daquelas paragens estão dominados e m razão dos fatos qu=
ali ocorreram ... (Nabuco de Araújo, 1852: 31)" (45) .
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•

Ilustram as palavras do Presid~nte de São Paulo o seguinte trecho de um of Ício
do Diretor dos Índios da Província em Agosto de 1848:. " ... alguma co isa houve no aldeamento do campo de Palmas, segundo( ... ) o Capitão Hermógenes Lobo Carneiro ,
pos que o destacamento dali, apossando-se violentame~te das ro ças dos índios, deu
causa a que estes abandonassem o aldeamento" (46).
,

E ainda MOREIRA NETO . que esc larece: ·"As garantias oferecidas aos remanescentes indígenas e os esforços oficiais, visando ao se u aldeam~nto e paulatina integração na sociedade nacional, não passaram, entretanto, de propósitos inócuos ,
subordinados como estavam à política de expansão agrícola ou pastoril" (47)
Essa, em . rápidas palavras, a situação desses grupos Kaingang quando do advento
de Lei de t~rras de 1850.
A LEI
'

DE

TERRAS

DE 1850

A l ei · nº 601, de 18 de Setembro de 1850, conhecida como "Lei de Terras", alte rou radicalmente o regime regulador da posse e da propriedade de terrras no Brasil.
Sobr e o conteúdo dessa lei, informa JOSÉ MAR~A DE PA ULA que ela foi promulgada
"di s pondo sobre · a s terras devolut'as do Império e acer ca das possuídas por tit.ulos
de sesmaria sem preenchimento das condiçõe,s legais, bem como, simplesme nte, a titulo oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias nacionai s e de estrangeiros, e autorizando o governo a promover a co lonização
estrangeira" (48)

•

Sobre o que -tencionava o Governo Imperial com essa lei e sobre suas consequências quem inforrna é JOSt HONÓRIO RODRIGUES: "A Le_i de Terras, de 1850, não visou a reformular o problema da ter~a pari os nacionais; mas antes dispor s9bre _as
terras devolutas e sobre o estabelecimento de colônias e à promoção da colonização
estra ng~ira.
Canudos, Contestado, as lutas sertanejas tem s~a origem remota
ai,
n a obstinada resistência à reforma agrária" (48)
O que vale ressaltar, nesse momento, é que a Lei de Terras vem alterar de forma substancial· o regime das terras no Brasil, permitindo o processo da acumulação es peculativa no momento da intensif icação da imigração estrangeira para a colonização ,
particularmente no Sul do país. Nesse processo, evidentemente, o que nos preocupa compreender é que efeitos a "Lei de Terras" teria sobre as populações indígenas.
Cremos
que bastam, sobre isso, duas af irmaçqes de MOREIRA NETO:
"A lei de _terras de 18?0 representa elemento de extrema periculosidade para a conservação das poucas áreas ainda ocupadas efetivamente por grupos indígenas
no pais" (50). ·

I sso porque, segundo Moreira Neto, os interesses da "classe dominante de polit icos e gra ndes ~azendei.ros exprimem- se diretamente nos dispositivos da Le.i d e Terras de 18~0 que, ~o mesmo tempo que garantia a grande propriedade fundiár ia e ex- ·
cluía do acesso ou da continuidade ·da posse tradiciona l da terra pe quenos agricultores, ser tanejos e índios, abri.a caminho aos grandes negócios relacionados com os
intentos da colonização estrangeira. Submetendo a aquis ição e a garantia da continuidade da posse de terras a operações monetárias e a complicados proced imentos de
natureza burocrática e legal, a Lei de .. Terras é, antes de mais nada, um obstáculo
intransponível ao aces so à terra pe la grande massa, socia l e econ omicament e desfalida. Neste sent ido, este do c umento b ásico da legi s la ção agrária do Império
foi
umdos mais efic azes instrumentos para a espo liação do patrimôn io territorial
de
sertanejos e, principalmente, de índios" (51).

•

•

A consequência direta e imediata do novo regime de terras fo i a sistemática extinção de aldeamentos indígenas e a transferência de suas terras ao patrimônio. público.
Pouco depois, passa-se a declarar devolutas as terras tomadas desse s aldeamentos, o que
"p ropiciava obviamente um processamento mais rápido e fácil da transferê ncia des'sas terras, a título definitivo, para o poder de agricultor es e proprietá rios
da
região " (52). Criam-se " comissões de medição de terras pública s que, com o propósi to d e dirimir co nflito s e eliminar áreas de atrito entr~ índio s e a população
nacional, c onstitui-se no ma is eficaz instrumento de liquidação do patrimônio indígena. até então criado pelo go v e rno imperial" (53). O L est e e o Nordeste serão,- então, varridos de aldeamentos indígenas. Há instruções, posterior mente, para que se proc eda a distribuição de " lotes de t err as" aos Índios remane scentes e se verifiq uem
"os
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terrenos pertencentes aos respct!vos patrimônios" para fim de dar-lhes outra destinação
(54).
,
É fruto da mesma política agrária - que já introduzia levas de imigrant~s estrangeiros no Rio Grande do Sul desde 1824 - o projeto pr0vincial de reunir todos · os indígenas do Rio Grande do Sul num Único aldeamento, em Nonoai.
Nã> demorariam a intensificar-se os conflitos entre os interesses especulativos e
colonizadores e os indígenas Kaingang. Em 1852, pelo avanço da colonização alemã, um
grupo Kaingang liderado por João Grande ataca a colônia Mundo Novo, no Rio Grande do
Sul, levando prisioneiras duas mulheres e três crianças. A "ação civilizatória" não foi das
mais incomuns aos padrões da época: Doble foi encarregado da missão (já que o cacique
Pedro Nicafin a recusara), e em Março de 1853 retorna cqm quatro dos · prisioneiros, tendo aniquilado o pequeno grupo de João Grande (este incluído), matando 22 Kaingang (55).
Essa solução do caso "deu resultado a tranquilidade de que atualmente goza a Vacaria",
diria no mesmo ano o Presidente da Pro.v íncia (56).

•

Ainda em 1853, Joaquim Antonio de Moraes Outra - que, segundo MABILDE, em
1850 era Administrador das Obras do Quartel do Pontão (57) - estava provocando o abandono do aldeamento de Caseros pelos Índios (58).
Em 30 de Janeiro de 1854 era dado à Lei de Terras de 1850 o seu regulamento ,
baixado· pelo Decreto nQ 1318. Apesar das ressalvas legais aos direitos de ocupação e posse indígena, estavam de fato criadas as condções para os m'a iores esbulhos, que se consumariam sobre as terras indígenas.
Em Março de 1854, o Índio Capitão Antonio, do campo de Erexim dirige-se a Por- ·
to Alegre, a avistar-se com o Presidente da Província, acompanhado da mulher
e dois
companheiros a queixar-se contra a insistência do Diretor de Nonoai, que para lá queria
levá-los e para onde não desejam ir, "porque dizem que estão arranchados' plantam e
fazem erva, e que com o produto de la se mantém" ( 59). Mais que isso, vão queixar-se
de Clementino Pacheco e Antonio Joaquim, a quem acusam de ter-lhes tomado seus campos, "correndo eles para fora" (60).
Talvez outros documentos ainda venham a ser conhecidos que identifiquem melhor
o referido Capitão Antonio. Certo está que ele pertencia aos Kaingang do Campo do Erexim, aos quais vai representar em sua reclamação ao Governo Provincial. Isso faz
dele
membro do grupo a que pertenciam a gente do cacique Nonoai - falecido em meados de
1853 - Vitorino Condá, Pedro Nicafin e Votouro, identificados como um grupo .
só no
Rela~Ório do Presidente da Província do Rio Grande do Sul em 1854. A relação da gente de Votouro com o Campo de Erexim também se depreende do que escreye TESCHAUER: "o velho Votouro, chefe que tin~a seu toldo em campo rodeado de imensos bosques, cinco léguas a leste de Nonoai, ao outro lado ao Rio Passo Fundo" (61).
'

No mesmo ano de 1854 a Aldeia de Çuarita é referida como extinta, e os
Kaingang -dali, capitaneados por Fongue, já haviam s.ido transferidos para Nonoai, dentro do
plano de ali concentrar a população Kaingang ('62).
,,
Por fim, ainda no Rio Grande do Sul, ·nos Campos de Erexim, em Outubro
de
1854 ocorreriam conflitos diretos dos Índios contra o fazendeiro Clementino Pacheco, em
revide a suas agressões e na tentativa de retomar os campos por ele invadidos.
Desses
fatos trataremos adiante.
Na recém-criada Província do Paraná - desmembrada de São Paulo em 1853 - a
situação também indica agravantes. O aldeamento de Palmas encontra-se sem Diretor em
1853 (63). Escreve MOREIRA NETO que "o relatório do primeiro presidente do Paraná,
Zacarias de Goes e Vasconcelos, em 1854, dá a medida dos conflitos que se acumulavam na área Kaingang. O Presidente refere-se a milhares de índios "selvagens" que
ameaçavam os pontos mais expostos da região de Guarapuava. Todos os índios aldeados haviamsido expulsos desta vila, iµclusive o "cacique" Viri e seu grupo,apesar
de sereste um individuo a serviço dos fazendeiros da área, que o usavam para ataques a outros bandos ou segmento~ Ka i ngang" ( 64) .
No Relatório de 15 de Julho de l.8 54, ~ Presidente Zacarias de Goes· e Vasconce llos ·descreve em poucas palavras a situaç~o:
"O aldeamento daFreguesia de Palmas, vítima de clamorosas injustiças, que o
fizera sairde Guarapuava, onde primeiramente esteve, para aque l e distrit o, achavase r e duzido à miséria de não ter terrenos suficientes que cu ltive nem os r ecu r sos
mais indispensáve is à ex is tênc ia" ( 65) .
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,

Esse fato n.ã> era nada invulgar. A análise de tantas · situações semelhantes permite a conclusão de que "a presença do índio era cónsiderada indesejável nas regiões
predominantemente agri.co las ou mesmo nas áreas pastor is dos sertões, ap6s a completa fixação da-s fazendas de cri~r" (66).

•

·Rocha Loures, em Relatório de Agosto de 18.55, informa a situação dos Ka.ingang
submissos em Guarapuava, "a maior par·te mestiços", apresentando um plano de melho ria, para o quai propõe o uso de terras do .rocio da Vila de Guarapuava, e vêainda "necessário marcar mais algum · terreno ~o sertão em lugar apropriado". O fá to era, pois,
que os Índios ali não tinham terra alguma. Sobre o Aldeamento de Palmas o panorama
não é melhor: "convém que quanto antes se aldeie a eles debaixo de uma Diretoria
em um lugar apropriado( ... ) o ·lugar que eu ac~o mais próprio para esse fim é
o
Chagu" (67).
Sobre Palmas diz com mais c lareza . o Relatório do Presidente do Par"aná · à Assembl éia Provincial em Fevereiro de l855: "falta-lhe ·ainda -o que mais importa à prosperidade dos . indios, porquanto não há. ali missionário, nem eres possuem terras para cultivar, e vivem por isso expost'os à extrema indigência" (68).
O panorama geral da situação dos grupos Kaingang da região em foco na década
de 1850, com o aparecimento da ~ ei de Terras, é pois de r ápido agravamento dos conflitos com as frentes brasileiras de penetração, o que será ainda mais ev idente e violen to no R~o Grande do Sul, por dois motivos:
- a colonização estrangeira já marchava para o Planalto;
- a frente pastoril ainda não espoliara os Kaingang da total idade dos campos,
parte do seu território.
No caso da Província de. São Paulo - a partir de 1853, Paraná - o primeiro
aspecto estava ainda longe de ocorrer, e o segundo já ocorrera há muito com a espoliação
dos grupos de Guarapuava e Palmas.

CONFLITOS COM OS KAINGANG NO CAMPO DO EREXIM

•

. Já mencionamos, anteriormente,- os conflitos surgidos pela invasão dos campos de
Erexim pór fazendeiros c riadore s de gado na década de 1850. Como esses confl itos vão
gerar migrações importantes de grupos Kaingang para a banda ·Norte do Rio Urugua~j"ul
gamos i mportante detalhá- los um pouco mai s.
1

Como já dito, em Março de 1854 · segue para Porto A l egr e, a avistar-se
com o
Presidente da Província, "o Indio C~cique Antonio e mais dois outros, e sua China",
sendo um dos motivos o fato do "D iretor José Joaq.u im d 'Oliveira ·insistir com eles
para que vão para o aldeamento de Nonoai, e que não querem, porque dizem que estão
arranchados, plantam e fazem erva; e que com o produto dela se mantém" (69). A outra r azão, não menos iniportante, é revelàda também pelo Diretor Ge.ral dos Índios, qual
seja a de "queixaram-se do Clementina Pacheco que dizem eles tem tomado um pedaço
de campo, e · Antonio Joaquim o outro pedaço, correndo eles para fora " (70).
\

Sem providê ncias da parte das autoridades provinciais, em Outubro os Kaingang
resolvem indicar com mais clare za sua opos ição à ocupação dos campos de Erexim pelos
brasileiros. Informa o próprio fazendeiro Clement ino Pac heco:
"Os indios mo~ivado s pelos conselhos de quem sei a mui to se acha informado,
· poi_s que não sa ti sfeitos com os · incômodo·s e prejuízos que me . tenhão causado.., como
bem ao fato estará, sucede que agora há poucos dias foram ao Campo do Irichim desmanch·a ram-me a mangueira e queimaram a casa , atropelaram o·s animais que eu ali tinha inve rnado s, matando alguns,' e taparam a entrada para aquele campo na saida do
lado de cá com cerca de tronqueiras falq u ejadas, e ainda fizeram uma derrubada no
caminho ... " (7l).

•

Of cio do Diretor _do Aldeamento de Nonoai .ao Diretor Geral dos Índios, encaminhando a queixa de Pacheco, busca a tr ibu ir ·os fatos a um instigador com interesses na
compra dos ditos campos, mas de passagern deixa entender que os mesmos seriam de fato dos Índios (razão porque alguém desejava comprar deles), e indica que seu çacique é
Pedro N icaf in:
"Remeto ... para que sua Excia haja de providenciar c onve niente visto como
repute esse atentado um dos r es ultados dos manejes e intriga s d e todos que procuram
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impedir o desenvolvimento do aldeamento de Nonoai. V. Excia estará lembrado que o
ex dignoDiretor dessa aldei~, Pad~e Bernardo Parés, sofreu uma violenta acusação
perante o Governo; o motivo foi . por esse Padre se opor aos manejas do seu acusador
que induzia os Índios do cacique Pedro Nicafin a não consentirem que semelhante
campo 'fosse ocupado por Clementina (porque com vistas ambiciosas e interesseiras
esse acusador do Padre Bernardo, queria comprá-lo aos índios)" (72).
Em Junho de 1855 nova viagem a Porto Alegre. Desta vez segue o Capitão
gostinho Rodrigues, que se ·queixou do "esbulho de campos" (73).

A-

Um mês após são mortos o fazendeiro Joaquim de. Macedo, um genro, um filho e
um camarada. O fato é atribuído aos Índios .Maráu, Thomé, Salvador e lJuiz;
Os três
primeiros filhos de João Grande, e o Último irmão do Cacique Pedro Nicafin (74).
A atitude do Sub-delegado de Polícia de Passo Fundo foi fazer entrar no rnato
13 Índios, capitaneados por Luiz Portela e seu irmão · Manoel Portela, sendo o resultado
dessa diligência "a morte dos quatro indios malfeitores .. Estes índios malfeitores
eram restos da já extinta tribo de João Grande" (75). Segundo o então Diretor do Aldeamento de Nonoai, Padre Antonio d' Almeida Penteado, ocorreu que "os indiciados
réus foram alcançados nas matas e tiranicamente mortos e que suas mulheres
foram
conduzidas presas ... " (76).
A consequfficia imediata do fato, a informa o Diretor Geral dos Índios do
Grande do Sul ao Vice-Presidente da Província em Setembro de 1855:

R'io

"Comunica-me o Diretor da Aldeia de Nonoai em data de 23 do passado
mês,
que o " indio Agostinho e quatro companheiros, forarri ao ranchq do índio Luiz Portela
e o assassinaram, ~ que Bernardo Castanho fora quem emprestara a pistola
para
consumação desse crime" (77). O Índio Agostinho, acusado do fato, é filho de Manoel
Grande, do grupo de Nicafin e será remetido pre~o a Cruz Alta (78)
Os fatos de 1854 e 1855, no e~tanto, não convenceram as autoridades a intervir
no caso, mas seu distanciamento deixa evidente sua posição no conflito surgido entre os
direitos indígenas e interesses de. expansão dos fazendeiros.
Em Janeiro de 1856 ocorreria o ataque à Fazenda Três Serros, que acabou· sendo ~
o. pretexto para unia longa perseguição a · diversos grupos de Kaingang do Norte e Nor deste do Rio Grande do Sul e, principalmente, pretexto para a perseguição a todo o grupo do cacique Pedro Nicafin e sua expulsão dos campos de Erexim, com o assassinato de
seus l Íderes.
O . ataque é assim des.crito por um sobr~nho do fazendeiro Clementino Pacheco e
irmão de José Pacheco de Carvalho, doi.s dos mortos pelos Kaingang:

•

'

•

•

•

"A nascente fazenda ·d os Três Serras, · situada à margem direita do Rio Pas.so
Fundo, nas imediações do Aldeamento de Nonoai, de propriedade do finado Clementina
dos Santos Pacheco, dista da Fazenda dos 4 Irmãos, três léguas mais ou menos, esta
e a outra a cargo do mesmo finado, e estão entre o Pontão do Mat'o Castelhano, e o
riodito. Clementina, e seu sobrinho José Pacheco de Carvalho, haviam chegado aos
4 Irmãos com suas tropas de bestas, e depois de acomodá-las, foram de passeio aos
Três Serras, ali chegaram no dia 5 de Janeiro p.p. a tarde. O capataz lhes fez ver
que há dias Manoei' Grande com um grupo se conservavam escondidos
perto da casa,
sem se deixar ver, e sim algumas mulheres. Joaquim Manoel (indio que ali vivia · há
anos com suas duas mulheres) dizia que em verdade Manoel Grande ali
havia estado
andando à caça mas que já se ti:nha. retirado. Clementina que tinha inteira confian'
ça em todos os indios, não só porque estes sempre se mostraram amigos como porque
aindahá pouco se havia empenhado e obtido a soltura dos indio Agostinho, · filho de
ManoelGrande que se achava preso na Cruz Alfa, por ter a~sassinado
o Índio Luiz
Portela, desprezando as observações do capataz ali pos~u. No · dia 6 às 9 horas dá
manhã quando estavam à mesa almoçando, apresentar.a ro-se 9 indios ao mando de Manoel
Grande, todos da tribo de Pedro Nicafin, e com eles Joaquim Manoel. Depois
das
fingidas cordiais suadações, foram todos. convidados a comer. Os irifelizes ~ssassi
nados andavam apenas com suas facas, e estas haviam dado aos · Índios para
cortar
carne. No sossego da mesa e · quando cada um dos que deviam morrer estava com seu
algoz ao lado, houve um sinal,e foi o do assalto; seis infelizes ali tombaram tr~ns
passados de inúmeros golpes, e no conflito puderam escapar ao punhal monstro a mulher do capa.t ·az, três criolinhos menores, e um negro criado" (79).
O Índio Joaquim Manoel, participante do ataque, foi pre~o por volta do dia 10 de
Janeiro, quando espionava (na · função de "bombeiro") o acampamento do cacique Major
•
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Prudente, em Nonoai (80). Com ele foi preso outro ·"bombeiro", de nome Antonio Crespo
(8l), e ambos confes~ara.m a localizºaçã'o de Nicafin e suas intenções. Pedro Nicafin
enco~trava-se "na boca da picada do Sarandy", emboscado, e segundo Manoel Pacheco de
Carvalho, o cacique Prudente "então já sabia que Pedy:_o era o gerente principal · de to-

do o trama carnifero, e ( ... ) aqueles caciques e todos os habitantes daquelas paragens .se achavam em perigo de serem batidos por Pedro, coadjuvados pelos índios
de Nonoai" ( 82) .
Como se vê, Manoel Pacheco de Carvalho indentifica o cacique Nica fin como
responsável, em Útlima análise, pelo ataque à Fazenda Três Serros, executado por
índios de Manoel Grande. É também o que diz o Diretor Geral dos Índios do Rio Grande
do Sul, José Joaquim d'Andrade Neves, em ofício ao Presidente da Provínc ia: "funestas

..

ocorrências que tiveram lugar naquela parte, praticadas pelos brugres da Tribo de
Nicaphin, de Manoel Grande, de cujos atentados foram vitimas o infeliz Clementino
dos Santos Pacheco, e c inco de se.µs companheiros ... " (83).
O mesmo Diretor indentifica, em outro of Ício, os autores desse ataque com
os
responsáveis pela morte do fazendeiro Macedo, em 1855, e menciona a questão envolver.do o Campo do Erexim:

"O primeiro ato sangrento foi o assassinato perpetrado por índios em Antonio José Macedoe tres pessoas de sua casa, e o óltimo o da fazenda dos Três Ser•
ros, onde sucumbiram à faca traicoeira dos mesmos índios o infeliz. Clementino dos
Santos Pacheco, um filho, um sobrinho, seu capataz com um filho e um escravo, proveniente da jntrigaapresentada sobre a figura da Usurpação do campo de nominado Eraxim (sic), onde outrora foi acampamento de errantes tribos" (84).
.

,

Clara está a intençã:> do próprio Diretor Geral dos Índios de descarac terizar
permanência indígena nos citados campos até os dias do conflito.

a

O Íldio Joaquim Manoel, preso com Antonio Crespo, informou quem foram
os
Índios atacantes, relação que o referido sobrinho de Clementino Pacheco dá a conhecer
ao diretor Geral dos Índios da Província, juntamente com a relação dos mortos no ata que:

"Re lação dos assassinados na Fazenda dos Tres Serros
- Clementina dos Santos Pacheco
- Manoel Pacheco dos Santos C.filho do primeiro)
- José Pacheco de Carvalho (sobrinho do primeiro)
- José Antnio de Oliveira
Capataz
- Victorino
menor
Filho do Capataz
.
- João
escravo
"Índios que assaltaram
- Manoel Grande
- Joaquim Manoel
- Agostinho - filho de Manoel Grande
- Pedro - filho Manoel Grande
- José Crespo
- Salvador
Chimbangue
- Ignacio
- Caetano
•
Vicente
- Bitta
- Maria - mulher de Manoel Grande
- Maria - mulher de Crespo
- Aninha Portuguero e Brandinha - mulher~s de Joaquim Manoel.
"Presume-se que lhes tem ·agrupado mais ~lguns Índios que andavam dispersos
com suas mulheres" (85).

.

As diligfficias tomadas, em perseguição aos Índios atacantes foram, de início, aviso do Padre Antonio Leite Penteado - Diretor da Aldeia de Nonoai - ao cacique Major
Prudente para reunir sua tribo (86). ·Logo da prisão dos "bombeiros" de Nicafin pela gente de Prudente, e das notícias que deram, · o mesmo Padre Penteado obteve do Coman dante da Guarda Nacional uma esc:::olta de. 30 praças, que marchou para Nonoai sob ordens do Tenente João Schell. Segundo o Sub-delegado de Polícia de Passo Fundo, Diogo
José de Moura, essa escolta seguia " com o fim não só de pr~nder os c rim inosos e todos

os cúmplices, a cuja categoria pertence toda a horda Nícafin, como pro teg er aos Ín22

•

•

..
•
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dios e i vi 1 izadOs ao mando dos cac.iques Prudente e Fortgue, que se achavam ameaçados,
bem como os habitante.s daquelas paragens".
E para auxiliar o Tenente Schell,
pouco
prático, foi comissionado um irmão de Francisco Rocha Loüres, morador em Nonoai (87).•

N icafin permanecia à entrada do matÓ. do Sarandy nó dia 14 de Janeiro, quando
·ali o avistou o· citado sobrinho de Clementina Pacheco que, no entanto, não foi rnolestado por não ser. conhecjdo (88).
Segundo o Tenente João Schell, no dia 16, reunida a es·colta da GUarda · Nacional
aos homens de Antonio Prudente, dirigiram-se a prender. Nicafin '. e os seus, entrando os
Índios de Prudente pelo mato. Foram presos "trinta indigeq.as sendo sete .menores,
treze indias e dez indios, entrando neste número o próprio cacique Pedro".
Houve
resistência dos Kaíngang de Nicafin à prisão, "o que resultou a mo'rte de três dele; e
escaparam-se o resto" (89)
Já o relato do sobrinho de ·Clementino Pacheco informa, que Nícaf in foi atràído
ao Toldo, onde avistou-se com o Cacique Fongue, "desafiando-o e declarando-lhe que
a ninguém temia·m ".
Na conversa que tiveram os. dois càciques, "Pedro declarou
que
e.ram seus fins 1 igar-se a eles· para fazer-nos guerra", nas palavras do mencionado
Manoel Pacheco de Carvalho.· Segundo o mesmo relato, Fongue iludiu a Nicafin e o convenceu a acompanhá-lo à casa de Joã~Cipryano da Rocha Loures, a .r~ceber uma carta.
Nicafi.n aceitou e lá foi preso pela Guarda Nacional, que ali se achava oculta.
Nesse
mC'10 tempo, Prudente e Fongue "com os seus tentavam prender os demais, foram repe1 idos por forte resi~tência, o que deu lugar a morte de três; sendo presos 16 inclusive o chefe, e conseguiram evadir-se cinco; foram presas igualmente as
famílias. Prudente fez toda a diligência de prender os fugitivos porém sêm resul~ado"
( 90).

É o Tenente João Schell que informa, então, que em consulta entre ele, Antonio
Prudente, Fongue e Rocha Loures, no dia 18 de Janeiro, decidiram a composição de "uma
escolta de 20 praças bem armados e·municiados da gente de Viturino Condá ao mando
do mesmo Vi turino, para ent.ràr no mato como entrou a seguir e prender a Manoe 1
Grande e filhos ·assassinos de Clementina e sua comitiva, e . aos que se escapara da
hórda de Pedro, para cujo fim foi debaixo de prisão o indígena Joaquim Manoel para mostrar onde estão acoitados" (91).

-
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•

Manoel Pacheco de Carvalho - que diz terem sido os organizadores dessa escolta
de 23 homens, ele e João· Cipriano - assim fala dos seus resultados:

''A esta escolta entieguei o índio preso e asiassino dos Três Serras,

Joaquim Manoel, por me assegurar'. que levaria ao lugar onde se achavam escondidos, e de .
fato · a levou, porém momentos .antes do assalto deixaram escapar~ importarite guia,
este ·av.i sou aos companheiros, e unido a eles escaparam, deix~ndo a bagagem. Tenho
razões para crer que esta fuga foi autorizada pelo mesmo Vitorino, ou algum
dos
seus" (92).
,

Já o Sub-del~gado de Polícia de Passo Fundo, Diogo José de Moura, que- assegura
ter sido sob sua influência que organizou-se a referida escolta - para a qual também dá
o número de 23 homens, "sendo 7 indios e 16 nossos ao mando do Velho Cacique Victorino Condá" .- informa· a quem a escolta perseguiria: "seguirão ao alcance dos 10
assassinos, que pu por muitq carregados com o grande saque dos 3 Serres, ou por faltj de noticias do que por cá se p·a ssava a respeito deles, não se achavam muito
distantes" . . Também ele informa que Joaquim Manoel foi entregue a estã, escolta
e
que a mesma alcançou· o ponto onde achava-se oculto Manoel Grande e es seus, "porém
nada mais fizeram do que tomar-lhes grande parte da bagagem e deixar escapar o importante ~ guia ... que foi levar o . aviso aos seus pares" (93).

·-

.

.

•
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No dia 19 de Janeiro, .segundo informa o Tenente Schell, marchou ele com sua
força, mais Antonio Prudente com 14 Índios a levar a Passo Fundo os prisioneiros
do
grupo de Nicafin - incluindo este - mais Antonio Crespo, do mesmo· grupo e que fora
preso junto com Jo.aquim Manoel. Segundo o relato do oficial, por temerem algum ataque do grupo de Manoel Grande talvez já r~unidos aos da turma de Nicafin que fugiram
à prisão, decidiram que "o Major Antonio Prudente com quatorze indios se.us tomasse
conta dos quatro presos mais atrevidos, sendo estes Pedro Nicaf i n, Antonio Crespo,
Netto e mais um irmão de P~~ ro, e eu tomei.conta de vinte e dois indigertas
presos." ( 94) Os trágicos fatos ocorridos nessa marcha, no entanto, são narrados com verdadeira singeleza pelo refe~ido Ténente:·

Z3

•

"Ao aproximar da restinga do Paudo o Major Antonio Prudente separou-se de
sua força ficando no comando dela seu subordinado o Indígena Tenente Portela,
e
veio combinar comigo a melhor man~ira de passar-se a dita restingaestando nõs
nesta consulta ouvimos um tiro na canhada imediata a nossa retaguarda,por cujo motivo aceleramos a marcha para o lugar~ então encontramos mortos os quatro
presos
jánomeados, informando-nos do . Tenente Portela do acontecido r es pondeu que oi ditos quatro pre~o s havendo tomado as armas de alguns de seus guardas em vez de tegtarem fugir acometeram a escolta e do conflito resultou suas mort es , porque a
es co lta era superior" (95).

..

Vale notar que, segundo o Sub-delegado de Polícia de Passo Fundo - que co m ligeiras diferenças corrobora a versão da morte de Nicafin e· seus três companheiros
"estes ind ios vinham algemados" ( 96).
~

Nesse exato momento, a posição· do Diretor Geral dos lndios da Província do Rio
Grande do Sul com relação ao grupo de Nicafin e aos Campos de Nonoai e Erexim era
assim expressa:
.

.

"Junto o oficio do Diretor do Aldeamento de Nonoai, por ele V.Excia verá
a( .. . ?) dos índi os da Tribo Nicafin, e cumpre-me juntar, esclarecendo que este é
índio de má índole, e que cometendo assassinatos, buscou uma vingança contra o infeliz Clementina, abastado fazendeiro de Passo Fundo, por causa
de um pedaço d.e
campo, que aquele queria chamar-se a posse e que este provou que era seu( ... ) Neste estado de coisas eu suponho de palpitante ne c~ssi dade o castigar-se
com todo
rigor das Leis, a esses assassinos , porque a impunidade os irá acoroçoando,
at~
que por fim em Nonoai e suas imediações as vidas não terão garantia alguma. Julgo
e repito que é da maior neces sidade aumentar-se o número da Companhia de Ped est re s
e também é tempo de ir fazendo retirar para distantes pont os os indios
maus
que se acham ali aldeados " (97).
,

Mortos Nicafin e seus principais companheiros, e presa boa parte de seu grupo, a
perseguição concentrou-se nos fugitivos atacantes da Fazenda dos Três Serros, prova velmente já unidos aos fugitivos da turma de Nicaf in. O relato de Manoel Pacheco de Carvalho retrata bem a intensidade da perseguição:

"Com o regresso da primei ra esco l~a segui u outra de indios ao mando do Velho Cacique Cap. Fongue, voltou passados poucos dias sem nada fazer, em
razão de
um sinistrohavido en tre dois índios seus. Mais três foram engajadas,uma de Índios
e duas de Patrícios; duas operações no PontãÕ do Mato Castelhano,e uma foi a Vacaria por haver quase cer teza que o' Grupo Manoel Grande lá estava, porém nada se
adiantou com isso. Atualmente acha-se empenhado e em pe~soa o Major Prudente... Da
horda do malvado Pedro Nicafin, só estiveram na matança os dez que menciono na r e lação que já refe ri inclusive o silirato JoaquimManoel que vivia di s perso, mas é
fora de toda dúvida que todos e ram ':lns mandatários e outros sabedores" (98).

•

NO · TAS

(1) Segundo Loureiro Fernades, ao tratar dos Kaíngang de Palmas, "o primitivo habitat dessas tribos,
à luz da tradição indígena, foi o território c~reendido entre os rios Iguaçu e Uruguai e sua im~
gração para o norte do primeiro desses r ios só se deu após o êxodo dos guaranis" (Os cainguangues
'de Palmas, in "Arquivo do Museu Paranaense, vol. I. writiba, 1941. p. 162). Para Romário Martins ''o país dos caingangues era toda a terra · que ia do Piquiri até ao Uruguai dos nossos dias''
("Paiquerê - mitos e lendas, visões e aspectos". Curitiba, 1940. p. 17). Sílvio Coelho dos Santos , tratando da prinEira netade do século XVII, escreve: "Os Kaingang, ( ... ) segundo tudo indica,
ocupavam nessa época o território formado entre os rios Uruguai e Iguaçu" ("A integração do índio na
sociedade regional - a função dos postos indígenas em Santa Catarina". Florianópolis, UFSC, 1970.
p. 24). Car l'os de Araújo Moreira Neto assim resure a questão iooigeaa em Santa Catarina no
século XIX: "Nesta província, os pr~blemas indígenas mais graves e frequentes durante o Império ocorriam no vale do Itajaí, opondo colonos alemães e índios Xokleng ( ... ), na região servida pela estrada de Lages, que ligava S.Paulo e o Parná ao R.G.S. e , finalmente, no oeste catarinense , área de
pinheirais tradicionalmente ocupada por. ·grupos Kaingang" (Alguns dados para a história recente dos indios Kaingang, in GRUNBERG, Georg, coord. ''La situación del indígena en 1\rrerica del Sur". t-bntevi deo, Tierra Nueva, 1972. p. 392-393).

(2) ''Exposição que a; Estados Unidos do Brazil apresentam ao Presidente dos Estados Unidos da Arrerica co24
r

•

...

árbitro - segundo as estipulações do tratado de 7 de. Setenbro de 1889, concluído entre O Brazil
e a Republica Argentina". New York, [Governo dos Estados Uniios do Brasil), 1894. Volure II.
p. 212.
Obs.: Atualizanus a grafia ae todos os textos e doc\.ll"Entos citados, à exceção dos notes geográficos e de pessoas oo grupos iooigenas. Desse IllXlo, no correr do texto usanus grafar Kaingang,
confonre as convenções vigentes ~ antropologia brasileira G:sando K e não fazendo plural. Ex: ''nuitos gru')()s Kaingang"). Nas citações de ootros autores e doc~ntos, por~, essa deilooµ.nação apa- .
recerá grafada de outras formas: Caingang, -Caingangues, etc.
m::>

f

Denaninações caingang na gecgrafia brasileira, in "Revista do Arquivo ltuú.cipal", XLIII. São Paulo, P.=-e feitura de &1o Paulo, 1938. pp 25-27. A denaninaçào Irany encontrase à p., 27·~ caro nate de "localidade do município de Palmas", no Paraná e, tanbém, de "afluente_ do
Rio Uruguai", em Santa Catarina. Sobre' a origem Kaingang da palavra Irani veja-se o Apêdice I.

(3) SOIAIEN, Francisco S.G.

(4) Escreve Mauricio Vinhas de Q..ieiroz: "Nem os jesu~tas nem os primeirós band~i~antes preadores de . escravos, nem os militares e aventureiros espanhóis deixaram vestígios de importância. Não vinham .para
ficar, estavam de passagem" ('~ssianisnn e conflito social". 2a. ed. São Paulo, Atica, 1977. p.21).
,

.

(5) Escreveu Rio Branco, na Exposição brasileira sobre a questão de Palmas: "Os índios Caingangs ou Coroados, que habitavam esse território e os extensos bosques ao Sul do Uruguay, ao oriente do Salto
Grande, eram inimigos irreconcíliáv.eis dos Guaranis,
. e não permitiam que estes e os Jesuítas espa-.
nhóis se aproximassem, ao passo que deixavam franco o caminho para os Paulistas e até os auxiliavam
em seus ataques contra as missões" (''Exposição que os Estados Unidos do Brazil apresentam ao Presi ~ente ao Presidente dos Estados Unidos da AnÉrica ... " cit. à not8: (2). Vol. II, p. 212) .
•

(6)

•

Ilustram bem essas preocupações estratégicas e interesses econânicos o seguinte trecho de tllla Informação histórica de n.tarte da Ponte· Ribeiro: "em consequência da Representação do Coronel Francisco
Pinto do Rego, do Capitão Mor da Vila de Sorocaba, José d'Almeida Leme, e demais principais p7ssoas
da cidade de S.Paulo, para penetrarem os sertões de Guarapuava, onde esperavam encontrar
minerais
preciosos, escreveu o Conde de Oeiras em 26 de Janeiro . de 1765, ao Governador e Capitão General da
Capitania de S.Paulo, permitisse essas explorações, porém de modó que não suscitasse a cobiça
dos
vizinhos espanhóis que, para evitá-la, tinham sido proibidas.
"Com data de 17 de Setembro do mesmo ano de 1765 respondeu O. Luís Antonio de Souza ao Condeüe.i.ras que estando esta ordem em contradição com as instruções que lhe tinha dado "de impedir inflexivelmente descobrimentos de Minas" para o lado da Cordilheira que se prende à Serra Apucarana, fronteira às Missões Espanholas, julgava dever. consultar de· novq S.Excia ajuntando um mapa que tinha feito para dar a conhecer o sítio em que ficava a Serra Apucarana, ·as Missões Esp.anholas, o Rio Grande
do Registo (sic) (Iguassú), as ribeiras do Tabagy e o Coritiba ( ... )
"rendo o Capitão General autorizado a fazer aqueles descobrimentos de acordo com o Vice-Rei para
lhe prestar os meios encarregou das explorações ao Tenenete Coronel Affonso Botelh de Sampaio
que
gastou nelas mais de dois anos acompanhado dos capitães Estevão Ribeiro Bayão, Bruno da Costa eFr~
cisco Nunes Pereira ...
"Em ofício de 5 de Fevereiro de 1772 ao Ministro Martinho de ·Mello Castro , deu por conclu~da a
exploração dos campos de Guarapuava e remeteu o Mapa dos trabalhos feitos até Janeiro de 1772" ("Informação sobre história das lªs explorações na Provincia do Paraná" -Ofício de Iharte da Ponte _Ribeiro ao Tenente Coronel Pedro Torquato Xavier de Britto, em 19.07. 1871 - Arquivo Histórico do Ita ~
maraty: Arquivos Particulares - Lata 249,. Maço 2, Pasta 7) .

..

(7) Carta Régia de 5 de Novenbro de 1808, do Principe Regente JXm João VI ao Governador e Capitão Gene ral da Capitania de São Paulo, Antonio Joseph F. e Horta.Publicada por MllliIRA NEio, op. cit. nota
(1), p. 40~.
(8) A Estrada para o Sul, por caminho aberto no segundo quartel do século XVIII tinha o seguinte trajeto:
Sorocaba - Faxina - Castro -Lapa - Lages - Vacaria - Cruz Alta - Missões~ Vale dizer que as pastagens sulinas (incluídas as dos castelhanos) aportaram à mineração b~icé:llente .IIEios de transporte,
-isto é, nuares. PraticanEnte em fins do século XVIII é que a carne dp gado vacum passará a pesar na
balança de vendas do Rio Grande . do Sul, can a introdução das técnicas de charquear. Até então, a exportação do boi em pé sofria a grande concorrência das criações mais próximas da mineração, no Vale
do São Francisco e Nordeste. O autor de ''Tropas e Tropeiros na fonnação do Brasil" descreve que "ao
iniciar-se a mineração e até, digamos, meados do século XVIII, a carência de animais de carga ,
de
tração e mesmo de sela era quase absoluta não só nas regiões( ... ) das Minas Gerais como também em
São Paulo" (CUJLÂRI', José Alipio. ''Tropas e Tropeiros na formação do Brasil". Rio de Janeiro, Conquista, 1961. p. 28). A descoberta das Minas dera-se nos ültim::>s anos do século XVII, e entre 1705 e
1750 teriam passado de Portugal à Colônia (para as Minas) aproxirmdarente 800 mil pessoas (id. p.23).
Consagrado o novo tipo de transporte, seu principal efeito será "a crescente importância de que se
vai revestir · a atividade criatória, não apenas nas zonas tradicionais (as do sertão), mas também na
zona pl3tina: a parte ocupada por espanhóis, os núcleos de Buenos Aires, Banda Oriental, Entre Rios,
Corrientes, farão confluir para as Minas Gerais o comércio de muares antes orientado para as minas
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de Potosi, agora em ciecàdência" · (''História nova do Brasil".· •Vários autores.

·1965.

Vol. I, p. 182-83).

São
. Paulo, Brasiliense,

(9) MH:IRA NF:IO, C-arlos de Araújo. Op.cit. nota (1). pp. ~.
(10) e.arta Régia .de lQ de Abril de 1809, do Príncipe Regente Dan João VI ao Q:wernador e Capitão General
da c.apitania de São Paulo. Publicàda por t-OREIRA NE'IO. op. cit. p. ~ 412.

(11) M:m:IRA NF:IO, C.A. op. cit. p. 383. Sobre a c~sição da Real ExPedição o próprio texto da Carta
Régia de 1809 esclarece: "vos ordeno que façais remeter para os Campos de Guarapuava todos os cri-

minosos que forem sentenciados a degredo ... "

•

MemSria 'sobre o. descobrinEnto e colonia de Guara~a, ''Re·vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", N, nQ 13. Rio de Janeiro, 1842, pp. 46 47, 62. -

(12) Confrontar LIMA, Francisco das Olagas.

.

(13) A narrativa de Arakchó inicia-se na história de Carbró que, nas -palavras do Kaingang, era "pai do
pai da mãe de meu pai". Carbró era chefe guerrreiro Kaingang, e "já sabia que os brancos (Fong) tinham machados e facas (Kefé) que cortavam melhor que os deles 11 • Assaltam uma IIl)radia portuguesa, mas
ap retornar encontram o aldeanento arrasado por ataque de outros indígenas. AD rresm::> tanpo, os portugueses reunindo "os · índios aliados" saem em perseguição aos Kaingang de .Carbró. Arrasan por · segunda vez o aldeé.l'!Ento e leyam ll11. dos filhos de Carbró, sendo que o pai acaba IIl)rto quando busca
libertá-lo. Tandó, o filho, é criado entre ·OS brancos até que foge para a mata, "sugestionado por
sua mãe que lhe dizia que devia vingar a morte_Çeseu paiN. Tandó vai reunir-se a sua gente,orl:de seu
imão . c.ohi fora criado. Tarxió toma-se chefe, e em certo t~ dirige un ataque
. a Guarapuava, quando sua IIUlher cai prisioneira (o ataque fôra ao "toldo dos í~dios mansos" - p,ossivel.nEnte o ataque .
".IX>t·in" de 182?). fuis anos.depois · 11 0 capitão dos brancos mandou a mulher de Tandó, 'com presentes ,
convidá-lo a fazer pazes e viver com ele". Novanente os Kaingang se colocam ante a decisão de fazer
pazes ou não cem os brancos, e novarente a decisão resulta em divisão do grupo. Tandó e grande parte dos seus decide-se pela paz, enquanto c.ohi penranece na mata, IIl)Strando-se sem confiança
nos
Kaingang colaboracionistas, os ditos "índios mansos". . O resultado é ·que Tandó é assassinado
por
esses indios aldeados no rreSIIl) dia em que apresentou-se em Guarap..iava, e nuitos dos seus internaram
-se novarente na mata, onde pennaneceran "em contínua guerra contra os brancos e índios mansos"
(Confrontar BORBA, Telemaco. "Atualidade Indígena!'. Curitiba, ~ressora Paranaense, 1908. pp. 28 33).

(14) SANTOS, S.C. "Os grupos

~ê

em Santa Catarina - projeto de pegquisa".

,

Florianópolis, UFSC, 1963.

p. 22.
(15) BANDEIRA, Joaquim José Pinto. Noticia da descoberta do Campo de Palmas, in "Revista do Instituto
Histórico e Geográfico do Brasil", 3a. série, (4), 49 trim. Rio de Janeiro, 1851. p.427.

•

(16) Id.Ib. p. 430.

( 17) Id. Ib . p. 429 .

,

(18) SANTOS, S.C. ''A integração do indiona sociedade regional - a função dos postos indígenas em
Catarina". Florianópolis, UFSC, 1970. p. 34.

San~a

(19) MJREIRA NE'ID, C.A. op . cit. p. 389-390. O massacre referido por r-t>reira Neto é, ao que tudo indica, aquele descrito em detalhe por JOÃO HENRI~ EU..IOIH, em sua novela "Aricó e Caocochée".
Segtildo relato de EU.Iam, enviado pelo Cc.tnandante Hemúgenes Carneiro lDbo Ferreira, o. cacique .Condá
realiza una expedição a grupos Kaingang"arredios", "trazendo consigo alem de algumas crianças brasileiras de ambos os sexos, duas tribos de índios com suas mulheres e famílias, que tinham deliberado deixar a vida errante e aldear-se, juntamente com os mais, nos campos de Palmas" ("Aricó e
c.aocochée" - Supl€'11Ento da "Ilustraçao Paranaense". Edição fac-similar. CurÍtiba, Secretaria
de
Estado da Cultura e do Esporte, 1980. p.6-7). Esses Kaingang são recebidos em Palmas e, pcuco depois, o Capitão Hemúgenes demite-se de seu cargo, fl.cando em seu lugar Pedro de Siqueira Cortes ,
seu rival: Hemúgenes segue· para São Paulo, "levando consigo Condá, e seus protegidos resgatados do
mato: a ausência de tal protetor foi funestíssima ~ fatal aos Indios. Pessoas mal intencionadas começaram a espalhar boatos, que os Indígenas premeditavam· um ataque contra a povoaçao; e,ou porque o
tomandante realmente acreditasse em tais boatQs, ou (o que é mais provável} porque desejasse neutralizar todos os planos
de seu rival, ( ... )o certo é que não perdeu tempo em deprecar força armada ,
.
como que se esta, tendo de vir de distâncias, pudesse obviar esse fantástico e sonhado ataque. Com
a chegada deste auxílio organizou uma escolta sob pretexto de ir ao mato buscar os !ndios , que se
entretinham em suas inocentes caçadas, e os conduzir para a povoação; mas sua fixa intenção er~ de
assassiná-los, porque em lugar de entregar à disposição de uma pessoa de humanidade, honradez e inteligência, escolheu para comandante um ignorant~ e brutal fanático,bem conhecido por sua ferocidade e malvadez. Dadas as instruções a este digno instrumento, que as devia executar, não era necessário- ser profeta para antecipar as consequências e prever o desastroso futuro, que estava eminente

•

..

.

26

,

Chegada a escolta ao lugar onde estavam os índios abarracados, lhes foi intimada a ordem do coinandante para seguirem à povoação.
"Os s~lvagens obedeceram submissamente, nunca suspeitando o infernal trama que estava contraeles
surdido. Marcharam pois, seguindo a escolta e no dia da viagem, na saída de LJna pequena campina( •.. ).
por um sinal dado, os Indios foram de súbito acometidos, e ferozmente assassinados( ... ) una .segunda
escolta foi então mandada em busca de. algumas famílias que andavam dispersas
do grosso da
.
. Indiana, e
como era de esperar, a mesma tragédia foi repetida, e as mesmas atrocidades perpetradas ( •.. )Depois
.
destes gloriosos feitos de armas, as mulheres e crianças que tinham escapado da car~ificina foram.conduzidas, como em triunfo, para a povoação; as chinas e alguns de seus filhos ainda pequenos entregues
aos índios aldeados, e os mais vendidos, como escravos, àqueles que mais ofereceram"·. (Aricó e Cacr
cochée - ou Una voz no deserto - in "O Jasmin", nQ 8. Curitiba, 8.11.1857. p. 1-2. :Edição Fac-similar. Curitiba, Secretaria de Estado da Cltura e do Esporte, 1980). Na versão ~icada pela ·"Ilustração Paranaense" (já citada), EILIOIB afirma terem sido 106 os rrortos do massacre (p. 14) ~e ocorreu no C.arnpo do Olapecó ( p. 13) .
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1856 - 1900 :
,

REFÚGIO KAINGANG NO RIO

IRANI

"

•

RETIRADA KAINGANG PARA A BANDA NóRTE DO URUGUAI

-•

A perseguição continuada à gente de Manoe1 Grande, a morte de Nicafin e prisão de sua gente e, finalmente, a expulsão dos Kaingang do campo do Erexim tornou irreconciliável· a divisão existente entre os Kaingand de Nonoai. De um lado, permaneceria
o grupo ligado a Antonio Prudente e Fongue, incondicionalmente
prestativos aos interes..
ses dos brasileir.os e aproveitando-se da confiança e apoio desses nas suas rivalidades com
outros Kaingang. Esses dois caciques e sua gente pertenciam à extinta aldeia de Guarita
e foram transferidos a Nonoai -por decisão do Governo Provincial. De outro lado a gente
do falec·ido cacique Nonoat., do falecido Votouro e de Canhefé,. juntos com a gente de
Condá ( 1). Estes Últimos, embora tendo aceito o convívio com os brancos - e, no caso
de Condá, até colaborando em ações de repressão a · seus irmãos Kaingang - parecem estar percebendo, naquele momento particularmente violento do processo de incorporação
de seus territórios à economia do Império, que a paz com os brancos não apresentava
realmente vantagens. Condá conhecia as dificuldades por que passavam seus irm~os alde.ados em Guarapuava e Palmas, e via agora como rapidamente se deterioravam as con ...
dições ,no aldeamento de Nonoai - criado há somente uma dEÍ:ada - assim como de
que
forma eles mesmos eram usados para garantir aos brancos a limpeza dos terr.itórios da
sua própria gente (como acabava de ocorrer com os Campos de Erexim). Ademais, Condá sem dúvida se desgostava pelos atrasos de alguns anos no recebimento dos seus soldos (2).
'
Essa dissençfu profunda entre a geQte de Condá -: aliada à de Non~ai, Votouro é
Canhafé - e a gente de Prudente e Fongue, mais a própria disposição dos fazendeiros da
região e das autoridades, faz com que Condá retire-se para o Paraná, no que é ·seguido
por muitos Kaingang. Ao informar o fato ao Presidente da Província, o Diretór
Geral
dos Índios, José Joaquim Andrade Neves, revela· mais um !emento fundamental
para
confirmação da aliança' entre Condá ·e Nicafin: seu parentesco:

-

"Pedro Nicafin, cabeça desses atentàdos foi morto e seus companheiros, por
' antigo deles que era
índios do mesmo Aldeame~to que lhes são desafetos, e o chefe
Vitorino Condá, sogro de Pedro Nicafín, escandalizando-se com a morte de genro,retirou-se para a Província· do Paraná, aonde continua a tecer o mal e a dis ç:órdia"
(3).

. A retirada de Condá para o Paraná pode ser precisada como ocorri da nos Últi . mos. dias de MarÇo e/ou primeiros dias de Abril de:; 1856, conforme a informação do então ex-diretor do Aldeamento de Nonoaí, José Joaquim de Oliveira, escrevendo de Guarita ao Diretor Geral dos Índios:
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'

· "Hoje aqui passou um sujeito vindo da Província do Paraná · por Palmas; dis,se-me ter encontrado no meio- do Sertão com Victorino Condá com mais de cincoenta
Índios, de vários sexos e idades, que iam de mudança para · Palmas,· por motivos
de
opressões de quem os Governava em Nonoai, ·e que breve iriam maior número; contand.o
-me igualmente que a In.d iada que outrora foram da tribo do finado velho Nonoai ,. se
haviam emb·renhado nas ma tas pelos mesmos motivos' ( 4).

. .
José Joaquim de Oliveira fora diretor ' do Aldeamento de Nonoai por nove anos,
até 1855, substituído então pelo Padre Antonio Leite Penteado (5). Isso fazia dele
um
bom conhecedor dos Kaingang ali aldeados. No ofício cita~ó, _em que relata a retira de
Condá, acrescenta ele um co.n selho ao Direto~ Geral dos lndios: "Não é com rigor, e com

'

"

e~se c~ntingente

de fdrçade Permanentes de Linha que se mudará a face das coisas
em Nonoai, antes, pelo contrário, essa força trará a desconfiança entre os Índios
... ". Em novo ofício, no dia seguinte (9 de Abril) José Joaquim de 0-liveira parece
sentir · a necesdidade de repetir o conselho ao citado Diretor . Geral: "Torno a
repetir
que a presença de força de 1ª Linha em Nonoai é um sinal de rebate para os Índios
daquelaaldeia que ainda ficaram a se embrenharem nas matas; pois desconfiados
e
'
temerosos pelos fatos ocorridos, temerão novas calamidades" (6).

Quando reassume a Aldeia de Nonoai, ainda em Abril de 1856, José Joaquim de
Oliveira praticamente assistirá ali aos Kaingang transferidos de Guarita. Escreve ele, em
Junho de 1856: "Quando resolvi aceitar este em·p rego, não · previ as funestas
consequências que
conservado a
n.ão fora por
ta Aldeia de
s a . . . 11. ( 7) .

•

devia resultar da direção do ingrato Padre; entretanto aqui me tenho
dois meses, e só desgraças tenho colhido d'os meus sacrifícios, e se
acompanhar a V.Excia, e não de'samparar a estes ·pobres Índios da extinGuarita (aos quais amo como filhos queridos) eu desistiria da empre-

Os documentos revelam que os Kaingang da gente de ·N o.noai . e da gente de Con- ..
dá se haviam re~lmente re't irado do Aldeamento, 11 embrenhando-se nas matas", e que restara em Nonoai a gente de Prudente e Fongue, transferidos da Guarita. Por sua vez, os ,,
fugitivos atacantes da Fazenda dos. Três Serros e os foragidos do grupo de Nicafin
não
são encontrados, embora sigam sendo perseguidos, conforme o atesta of Ício do Diretor do
Aldeamento dê Nonoai em Junho de 1856:
.no cacique Victor ino Condá e sua gente sedu~ida ~elo Diretor Geral dos Índios da Província do Paraná,Francisco Ferreira da
Rocha Loures, e desgostoso pela perseg~ição que se está fazendo a Manoel Frande e
seus companheiros tem se .passado para a aldeia de Pálmas naquela . Província" ( 8).

A localização de Condá, no entanto, é conhecida melhor · por uma Portaria de Rocha Loures ao Índio Jacinto Mocá. Essa Portaria foi apreendida pelo Diretor do Aldea mento de Nonoai e enviada a seus superiores como prova das intenções de Rocha Loures
de seduzir os Índios de Nonoai a passarem . para Palmas. Diz o documento:
. "Segue para Goio-En, Província do Rio Grande do Sul, o Índio Jacinto Mocá,
na intençãode ali dispor d~ alguma coisa que tem . e no depois vir reunir-se ao Capitão Victorino Condá, a cuja tribo pertence ... "

A

portaria é assim datada:

'

' ~Chapec,oz. inho, 28 de Maio de 1856"{.9).

De fato, em Julho de 1857 o Engenheiro Hégréville inspecionará a estrada· para as
Missões, passando pelos rios Chapecó e Chapecozinho, e anotará em seu Relatório: · "A 2
do corrente passando eu pelas proximidades do aldeamento do Xapecó, comandado hoje
pelo cacique -Victorino, e ~chando-me acompan~ádo do cacique Viri· que comanda os ab o r i gene s de P a 1~as , e t c . . • " ( l O) .
"'

As palavras de H~réville demonstram que o aldeamento do Xapecó era conhecido anteriormente, e que não fora iniciado pela gente vinda corn Victorino Condá. Por outra parte, escla.rece também que o Aldeamento de Palmas· segue existindo, dirigido
por
Virí.
.

.
O Relatório do · Presidente do Paraná em 1859. Ífldica também que o aldeamento
do Xapecó, ,como
o de P~lmas, eram reconhecidos pelo Governo Pro'v incial, e dá· impor .
tantes esta t1st1cas:
'

"Na Freguesia de Palmas, sob o comando do cacique Vi ri, há 215, sendo do sexo masculino e maiores de 16 'anos, 102; do feminino 68; e menores de ambos .os sexos· 45 .
. · "Na mesma Freguesia, residindo no Xapecó, sob o comando de Vict·oríno Condá,
existem 48; ~estes; lOdo sexo m~sculino, 15 do feminino e 13 menores de um e outro sexo" (11).

-.
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.

•
.Condá estabelecia"-se então, no Xapecó; ao retirar-se de Nonoai (12). Retomava,
pois , a liderança dos Kaingang da região de Palmas, dividida com Virí, que permanecia
na aldeia próxima à~uela vila. Porém, ficando mais ao Sul, localizado entre o Chapecó
e Chápecozinho, Condá exercia sua ascend~ncia sobre :todo o território entre os
rios
Chapecó e Uruguai, incluída aí portanto a região do rio Irani., "
OS KAINGANG CHEGAM

AO

IRANI

I

No Rio Grande do Sul, a situação já caracterizada é a de perseguição violenta e
sem trégua aos Kaingang insubmissos, isto é, aos grupos Kaingang que desejavam manter
guerra aos brancos, co~o os de Nicafin e Manoe1 Grande na região Norte, e João Grande (Nicuó) na região Nordeste (13).
A estreita ligação entre os _grupos do Norte e os do Nordeste é atestada pelos
fatos ocorridos em Julho de 1855, referidos anteriormente, quando é morto o fazendeir.o
Macedo por três. filhos de João Grande e um irmão de Nicafin (14). Também o atesta
MABlLDE, que escreveu: "os três caciques - Nonoai, Cundá (sic) . e Nicofé - viviam
sem hostilizar-se" (15).
Pressionados em intensidade cada vez maior, e praticamente exterminados
e nquanto · grupos distintos (16), os sobreviventes Kaingang dessas hordas insubmissas viam .>e ameaçados de desaparecimento caso perman,ecess.em no Rio Grande do Sul, onde não
cessariam de acossá-los a Companhia de Pedestres estabelec ida em Nonoai (17) ou os c.aciques Antonio Prudente e Fongue, ou ainda, a Nordeste, o cacique Doble, também aldeado e que prestava serviços desse t ·i po ao Governo da Província (18).
Resta a esses grupos migrar para a banda Norte do Uruguai, também território
tradicional Kaingang e onde, nos sertões não penetrados, · poderiam ainda viver em refúgiQ. Ademais, é evidente que sendo aliados do cacique Vitorino Condá, e tendo .esse retornado à Província do Paraná, busc:assem refúgio no território em que Condá exercia
seu domínio.
'
No entanto, a condição de foragidos - dos companheiros de Manoel Grande e dos
sobreviventes da turma de Nicafin - não lhes permite apresentar-se em um AldeameQto
reconhecido pelo Governo. Isso porque ali seriam conhecidos e estariam sujeitos à prisão
e responsabilização pelas ações realizadas nos seus campos ·de Erexim. Isso é evidenciado pela cor
ê ncia do Diretor dos Índios
que
, respond_
. de Palmas, P~dro Ribeiro de Souza,
do Xapeco escreve:
''Sobre a vinda de Antonio .Joaquim paia esta Freguezia disse-me ele que foi
chamadodo Sub-delegado sobre uma Precatória que veio de Cruz Alta, e nesta mesma
ocasião foi chamado o Victurino, · o Capitão Chico Manoe l Saigento - Chico da Josefa, Leocadia, ' Sinhorinha, tudo para o mesmo fim, que não sei a que respeito; suponho ser sobre a morte do f~lecido Clementino" (19).
Desse modo, restava aos ditos Índios foragidos - e que, provavelmente, desejavam
manter-se insubmissos - lo~alizar-se dent.ro da· regi·ãode domínio de Vitorino Condá, po .. ,.
rém fora dos Aldeamentos reconhecidos oficialmente. Locafizaram-se; então, em pleno
"sertão", isto é, nas m;:ltas da região, que permaneciam inexploradas.
·
/

Data dessa época, portanto, a entrada do"s Kaingang nas matas circundantes
rio Irani (20).

do

CHIMBANGUE, O COMEÇO DO TOLDO NO IRANI
'

Segundo o testemunho unânime dos atuais moradores Kaingang das margens
rio Irani, "quem abriu esse lugar foi o Chimbangue" (21).

do

Segundo a memória dessa comunidade Kaingang, esses teriam sido alguns dos seus
mais antigos, dos que vieram primeiro:

•

•

Chimbangue, ou Antonio Chimbangue (22).
Salvador. Quando veio era · novo. Era acompanhado de duas irmãs, ambas sem
mar ido: ·Madalena e Ro sa l ína (23).
- Pitpí'r. "Esse era o mais velho de todos eles. Mais velho até que o Chimban. gue. Veio cornos prímei ros" . "Era Capitão em Nonoai". Dele não
guardam o nome em português (24).
- Jacinto·. Era primo-irmão do Ch ímbangue e primo do Salvador. Está no cemité-
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- Jacinto. Era primo-irmão do Chimbangue e primo do Salvador. Está no cemitério do Chimbangue, com os outros dois (25).
- Óyôr. Desconhecem o nome português (26).
Wéntây. Idem (27).
·
Hiyg. Idem (28).
- Pedro Alvaristo Ndó.r yú. Faleceu no Rio Grande do Sul, para onde retornara(29).
- Adriano. Também fàleceu no Rio Grande do Sul, para ondé retornou com a família (30).
- José Francisco (31)

.

•

A comparação entre a ,lista dos primeiros do que é hoje conhecido como
Toldo
Chimbangue .(ou Toldo Irani) - segundo a tradição oral dos Kaingang da área - e a rela ção dos "Índios que .assaltaram" a Fazenda Trê> Serros·, faz ressaltar de imediato dois nomes, comuns a ambas as listas:
Salvador e Chimbangue·.
Aliás, segundo um historiador regional que afirma terem sido sei s os Índios assaltantes, desses apenas dois sobreviveram foragidos. Diz o texto de -I_LLA FONI:

"Os seis autores do massacre, chefiados pelo cacique Manoel Grande, foram
persé guidos e mortos pelos indios do aldeamento de Nonoai, à . exceção de dois que se
internaram no sertão" (32).
Restam outros nomes como possibilidade de identificação - Pedro Alvaristo seria
Pedro, filho de Manoel Grande? José Francisco poderia ser o mesmo José Crespo? - e os
demais sem possibilidade de comparação (uma lista traz os nomes em português - à exceção do í1ome Kaingang Chimbangue - enquanto a outra traz quase metade dos nomes
na língua indíge~a) (33).
Pode-se compreender que a memória do grupo tenha conservado mais informações
de alguns e menos de outros por motivos corno:
- Salvador deixou descendência direta até os .dias de hoje;
Chimbangue, apesar de não deixar descendência,foi o respeitado cacique do grupo até sua morte, no início do· século atual. Ademais, o lugar de sua :-norada
tomou ·º seu nome, pelo m·esrno motivo !IUe Nonoai e Votouro tem os nomes'
de seus grandes caciques (34).
Pitpir, Pedro Alvaristo e Adriano · retornaràm ao Rio Grande do Sul, não deixando descendência no Toldo.
Os demais c om nome Kaingang seriam já homens de mais idade quando vieram
para o Irani, tendo falecido ainda no século passado ou tendo retornado ao Rio
Grande do Sul (do que não se tem informação).
Compreende-se, igualmente, que ao Índio Chimbangue seja atr'ibuída a descoberta
do lugar, e não ao Salvador (que chegQu junto c om ele), porque o .Índio Chimbangue já
era homem de certa idade em 1856 (pois é seguro que faleceu com bei"n mais de cem
anos de idade, por volta de 1915) (35), enquanto Salvador era novo, rapaz ainda,
o que
fazia dele um subordinado. Ademais, é de acreditar-se que o índio Chimba.ngue já exer cesse alguma liderança no grupo quando chegaram ao Irani, talvez devido à prisão de Manoel Grande (36).

..

Uma coisa os Kaingang tem por certo: "O tempo da monarquia meus 'avô' jáestavam aqui" (37).
.

.

A nova aldeia Kaingang iria assentar-se no plano mais .alto do terreno, na mata
de transição que cobria a região, idêntica à da zona. de Nonoai.Informam os mais velhos
Kaingang dessa área, que "no chato" (isto é, no divisor de águas entre o rio Irani e o
Lageado Lambedor) havia o pinhal, onde também estavam. taquarais. Nas encostas, descendo para os cursos das águas, haviam as "madeiras brancas", como Ngre e Kéntantóy
(canela), Karumbâg (Angicc), Kéyntkórâ (Grápia), Fwó (Cedro), Fwóxá (Canjarana), etc.
Essa é a vegetação tipicamente de transição entre as matas "aciculifoliadas ou mata de
araucária e o das latifoliadas" (38). As matas propriamente de pinheirais iniciavam pou co ma~_, ao Norte, antremeando-se de campinas pertencentes aos Campos de Palmas, para ir avolumando'.""se na direção dos rios Chopim e Iguaçu.
No rio Irani a gente de Manoel Grande e Nicafin encontraria pesca abundante,
·o
que lhes foi vi tal uma vez q~e sua zona de ocupação · não podia ser mais tão ampla(39).
Como tradicionalmente faziam, dedicaram-se à caça e à agricultura. Enquanto
Chimbangue e outros situavam-se no " c hato", o Índio Salvador iria estabelecer seu
rancho na barra do Lageado Sitio Velho, denominação que origina-se justamente no " siti o ve-
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SANTA CATARINA
VEGETAÇÃO ORIGINAL. O mapa acima permite situar os li:mltes . entre.
a Ma.ta Sub-Tropical e a Mata de Araucária, bem caoo localiza ~s (canpinas) no alto ·
curso do Rio Irani. (fonte: LAGO , P . F . - ''Geográfia de· Santa c.atarina''. Florianópolis,
Ed. do Autor,1971. p.43)

•

lho, denominação . que origina-se -justamente no "sitio velho" do Índio Salvador. Ali Salvador "pôs muito arvored.o, muita lime ira" {40).
Mais tarde os Kaingang adquiriram o cost.u me de cercar um sítio. em que haja
pinheiros e para ali atrair porcos-do-mato, que prendiam · e deixavam engordar (41). Tudo
indica também que não abandonaram de todo a prática de 'hostilizar os brasileiros, tendo
sido possivelmente responsáveis por alguns ataques a tropeiros na rota das Missões e nas
fazendas de Palmas e do Goio En (42). A· ligação desse grupo com Vitorino Condá,
no
e11ianto, gar.a ntia que não seriam descobertos. Aliás, a correspondência. oficial da Diretoria de Índios do Paraná ·na segunda metade do século . XIX demonstra que sistematicamente aqueles ataques eram atribui::Jos aos Índios do Paiquerê (ou Puiquerê = Piquir l), embo~a
muitas vezes não houvesse qualquer prova mais concreta disso e, mesmo, em alguns casos, isso pareceria pouco provável (43). O fato é que contra os Kaingang do Piquiri tanto Virí como Condá realizariam mais de um ataque e aprisionamento, conforme · o registra a correspondência oficial. Tais qçê'.es certamente encobriam muitas vezes os ataques
da gente do próprio Condá e seus aliados às fazendas (44) •

.

AVANÇO SOBRE AS TERRAS PRÓXIMAS À ESTRADA DAS MISSÕES
Regulamentada a Lei de Terras de 1850 pelo Decreto nº 1318 de 1854, iniciam-se
os registros de posses reais e fictícias nos livros paroquiais, com o fim de garantir · · ou
criar supostos direitos. Na reali'dade,iniciava-se o p·roe.esso especulat6rio, muito embora
a c0Jonizaçã0 estrangeira estivesse longe de ocorrer na região de Palmas. As notícias do'
fazer
Rio Grande do Sul eram, porém, conhecidas, e os mais ladinos apressaram-se em
registros de terras.
·

I.:. importante , ter presente, também, que a Freguezia (Paróquia) de Palmas

foi

cria da em 185 5.

•
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Assim é que, em S~tembro de 1856, José Raimundo Fortes, morador nas proximi dades do Palmital, na estrada para as Missões, registra na Paróquia de Palmas a posse .
de . ·"uns terrenos de criar e matos de incultura" cujos limites extremos eram os rios
Chapecó, Uruguai, Irani e a Serra do Gregório, tendo no maior sentido 45 quilômetros
de extensão, e no menor, cerca de 20 quilômetros.
Ao Sul dessa ''posse", no trecho em que ela não toca no rio Uruguai, outro morador - desta vez do Goio En - registra "uma posse de terra de agricultura e árvores
de erva mate e com suas capoeiras". Trata-se de José Joaquim de Nbrais, que regis- ·
tra essa "posse" ao longo do rio Uruguai, acima da Barra Grande do Capinzal, com · extensão rio acima de duas léguas, por meia légua no sentido Norte~Sul. Seu registro na
Paróquia de Palmas data de Dezembro de 1856. ·
·

•

Desses registros vale ressaltar que a desmedida "posse" de José Raimundo Fortes
inc luía div~rsas ocupações de brasile'iros ao longo da estrada para as Missões (incluindo
Passo dos lndios, Palmital, Rodeio Chato, Passo Ferreira e Passo do Carneiro), grandes e
frequentados ervais, além das terras ocupadas pelos Kaingang, na . banda Oeste do rio 1 ran1.
Percebendo ·a procura dos terrenos próximos ao rio Uruguai (Geio En), os governantes da Provncia .v êem ali uma .possibilidade, talve z, de apossar-se das terras ofic ialmen. te, pela medição e colocação à venda de terrrenos devolutos, que re sultariam fi c ar, certamente, em mãos dos frequentadores do poder. Oficia, então em Maio de 1861 o Presidente do Paraná ao Ministro da Agricultura, nos seguintes termos:
'
"Sendo muito procurados, s e gundo me consta por cartas, os terrenos devolutos que existem no lugar denominado G6yo-En, na s margens do rio do me sm~ nome , comarc a de Guarapuava,' julgo que ser ta· vantajosa a medição daqueles termos, para serem expostos à venda" (45).

A resposta. ao pedido do Presidente do Paraná v1r1a em menos de 30 dias. O Aviso de· 8 de Junho de 1861 "mandou medir terras no Uruguai, a fim de s e r em postas à
venda" (46).

Se a esj>eculação envolvia, já nesse momento, a s terras da aldeia Kaingang do 1ran~ (hoje Toldo Chimbangue), a ocupação real da região. - dita de Palmas - pelos brasi. .leiros, não se aventurava para além da rota da estrada e dos c ampos e ervais (47).
No caso dos ervais, uma indústria ervate ira nacional na região de fato ainda não
se constituira, mas documento deManoel Marcondes de Sá citado por WACHOWICZ alerta em 1864:

.

.

''( . .. )devemos l~rnbrar que os correntinos avançam c a~a vez para nós pr1nc1palmente pelas margens do Uruguay onde tem· estabelecido feitorias empregadas na f abricação de erva mate e na extração de. madeiras de c onstrução ( . . . )" (48).

Segundo RUY WACHQWICZ, "em dezembro de 1872, o governo impe rial preoc upava-se coma denúncia de que o governo de Corrient e s pretendia e stabe lecer c o lônias
nos erva is localizados na margem direita do rio Uruguai, at é o .Pepiri-Guaçu" ·(49).

Nã:> eram, porém, principalme nte os argentinos os cortadores de erva nessa região.
Os cortadores, trabalhadores dos barbaquás e canc headores eram brasileiros - e, · também,
Índios ditos "mansos", práticos no c orte -, porém é certo que a ·essa époc a quase todo ·o
comércio da erva ali produzida dirigia-se para a Argentina. De lá, brasileiros com seus
negócios sediados em Corrientes ou mesmo argentinos, procuravam comércio com os ervais daqui ou, mesmo, dirigiam barbaquás aqui situados (50)
. Em Julho de 1861 instalava-se na margem do Chapecó uma Coletoria do Tesouro
Nac ional, onde já havia uma agência de · i.m postos do Governo do .Paraná. O escriturário
Manuel Duarte Bogia do Valle, encarregado dessa instalação, informa em se u relatório a s
_razões de não ·ter criado os Guardas Fiscais nem o imposto sobre os gêneros importados,
e enumera entre as razões a seguinte: "reéonhe c i, pelas in:vestigações qu·e fiz, percorrendo qu-ase todos os carijos em que fabri c am . a erva mate·, situados no grande tabuleiró e ntre os riosXapecózinho e Uruguai, que era onerar uma indústria
apena s
nascente c om um imposto, por ora pouco vantaJoso para os cofres gerais. Re~lmente
.one rar urna indústria ainda em começo (trato da indústria ervateira) levada em sertões tão longínquos e há dois anos ínvios ( ... ) " ( 51).
'

Essa indústria, embora nascente, já aportava con,s ideráve l produção ao comé rc io a rgentino, como informa o citado Bogia do Valle, ·ao inc luir a e rva. ma te entre os produt os
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exportados pela região àquela época e ao fazer a seguinté a.v aliação: "pela quantidade
de erva qµe vi, já encestada, quando perco.r ri os car.ijos, as que estavam ainda Eºr "'
beneficiar (em princípio de Agos'to) e as que tive. ocasião de ver quando ·passei para o outro laêlo do rio Urug9ai ( ... ) .posso avaliar de 10 ~ 12 mil arrobas" (52..).

$egundo VINHAS DE QUEIROZ, com a Guerra do .Paraguai, faltando à Argentina
"o tradicional produtor", as exportações de erva mate do Brasil exper·imentaram um increment·o (53). .
É interessante ressaltar, entretanto, que a exploração da erva mate, a esse tempo, não era atividade que contribuísse à concentração das terras e estabelecimento
de
latifúndios. Os erv.ais, sendo naturais, eram considerados de· livre exploração·, sendo · que
a propriedade particular no n.e gócio da erva referia-se ao barbaquá, ao monjolo ou o "soque" (raro na época) e à comercialização, que demandava tropas e capital (54).
A altera<;ã> dessas relações vai ocorrer em fins do século, c_o mo o informa o seguinte texto:
"No. fim do século XIX à medida que se afirrnavaá economia ervateira,. o mate
deixava de ser progressivamente .obtido à base da extração livre, .passando a sê-lo
em terras particulares" (55). ·

Não possuindo ervais nas escarpadas s,erras que habitavam, próximos ao Irani, os
Kaingang - ali estabelecidos em meados do séc.u lo XIX - seguiam sua vida tradicional ,
sem ser molestados, inclusive porque também não ocorr-iam para aqueles lados quaisquer
, rotas · ou estradas (56).
A exploraçã> ervateira na região vai atingir principalmente os ervais do Chapecozinh9, ~odeio Chato e Passo do .C arneiro (atual Passo Bormann) ·e às margens do rio Uruguai. Sobre esse Último, segunçfo · WACHOWICZ, · 11Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá informava ao presidente da província que os ervais localizados nas margens do
Uruguai ( ... ) estavam habitados por criminosos argentinos, ·ur'ugu~ios e brasileiros,
· bem como por ..escravos fugidos do Rio Grande do Sul e Paraná" (57).
,
,

j

•

•
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.
Os Kaingang dó .lrani abasteciam-se de erva mate no lugar · denominado de. Ater radinho, a alguns quilômetros de suas mor'adas, na direção do ·Passo dos Índios. Posteriormente, o contato deles com os Kaingang do Passo dos Índios., e com os que situavam-se
no Passo do Carneiro e na Serrinha - onde habituaram-se ao trabalho. de ervateiros :- os
Kaingang do Irani passaram a frequentar:-,- algumas vezes, também os ervais de Passo do
Ca.rneiro, onde teriam conta to com brasileiros, argentinos e paraguaios que ali vinham. Is- .
so, porém, ocorrer ia praticament.e na .Última década do século XIX. ·
I

P<S

RAZÕES

ESTRATÉGICAS

E

A COLÔNIA

MILITAR

As negociações dos governos do ·Brasil e da Argentina sobre os limites dos dois países entre os rios · Uruguai' e Iguaçu pareciam caminhar a bom termo em fins da década de 1850 quando, de Último momento, o governo argentino suspendeu os trâmites.
A
questão passaria "esquecida" até que, firida a guerra do Paraguai, esse pa'Ís e a Argentina decidem suas questões pendentes· sobre Misiones, e a Argentina volta a alimentar o
.desejo de ter seus limites chegando aos rios Chapecó e Chopim. Posteriormente, em 1888
a pretensão a~gentina ?implia-se, situando o limite mais a Leste, no rio Jangada (58).
Essas alterações na discussão das fronteiras, bem como as disposições diplomáti cas do momento, levaram o Governo lmperial ·a determinar a instalação das Colônias· 'Militares do Chapecó e Çhopitn, que haviam sid~ cr.iadas pelo Decreto nº .2502 de 16 de novembro de 1859. O ato que · as criara fora mais abrangente que a.s citadas "razões estratégicas", incluindo por exemplo, em seu Artigo 2Q, que essas Colônias. são destinadas.
,.. .

"à proteção dos habitantes dos Campos de Palma, Erê, Xagu e Guarapuava, contra
a
invasão dos incfios, ·e a chamar dos d{tos índios-, com auxilío da càtequese, à civilização" (59).
·

Em 2· de Março de 1882 a Colônia Mili~ar do Xapecó é instalada, no Xanxerê,
por seu primeiro dir~tor, Capitão José · Bernardino Bormann (60)
A Colmia Militar, por suas funçõe? precípuas,contribuirá para o estabelecimento
de agricultores na, região. Porém, os títulos q~e distribuirá e os·colonos que assentará
sempre o serão dentro dos limites das ··terras da própria Colônia, .que ao Sul limitavamse_ com o Alto Irani (61).
'
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. · Por outra parte, parece certo que as relações com in~Ígehas de parte dos of iciais da Colónia Militar, resumiram-se ao relacionamento com os chefes indígenas dos tol- ·
dos do Xapecó (Xapecó e Formigas principalmente). O Capitão Bormann, aliás, ficará na
memória dos Kaingang do Xapecó - cuja tradição oral registra seu casamento com uma
indígena dali - enquanto que · para os Kaingang do Irani não será conhecido.
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Chegamos, assim, ao fim do Império com os Kaingang estabelecidos nessa região
do Paraná em diversos pequenos aldeamentos reconhecidos pelo Governo, e certamente
diversos outros sequer conhecidos pelo mesmo, entre os quais o do Irani.
·
Em 1890, o Recenseamento Geral do Brasil apont9.va, para a Comarca de Palmas,
um totaJ de 9.601 habitantes, dos quais 4.759 brancos, 2.074 Índios, 2.099 mestiÇ<?S e 669
pretos. Os Índios ali contados são, pelos dados do mesmo Censo, assim distribuídos
por
Distrito:
- Palmas .•...•.......•.•.•......••.
164 (mais 377 mestiços)
Palmas do Sul ...•.••........
369 (mais 292 mestiços)
- Boa Vista ................•......
138 (mais 210 mestiços)
- Campo Erê •................•.
149 (mais 17 mestiços)
. 233 (mais 290 mestiços)
Mangue ir inha ...•..•.••.••• .'. ~ .
Chopim (CoJ.Militar) ••••..
1L6 (mais 147 mestiços)
- Passo .d o Carneiro ......... .
245 (mais 11 9 mestiços)
- Xanxerê (Col. Militar) .••••
151 (mais 182 mestiços)
- Uniã:> da Vitória .••..•••...••
(62)
499 (mais 465 mestiços)

•

A área do médio e baixo Irani estava afeta ao Distrito de ('asso do Carneiro,
enquanto somente o Alto lrani ficava afeto à Colônia Militar estabelecida no Xanxerê •
. Ass im, a aldeia Kaingang do lr.a rü, já em. relações amistosas com a população brasi leira
da região - apesar de em contatos esporádicos - teria séus habitantes (certamente estimados) contados entre os Índios do Distrito de Passo do Carneiro. É certo, no entanto,
que no número de indígenas apontado no Recenseamento de 1890 como presentes naquele
Distrito, estavam incluídos os aldeados na Serrinha e no próprio Passo do Carneiro. O que
se pode concluir sem dificuldade é que .os· 245 Índios (mais 119 mestiços) relacionados n o
Distrito de Passo do Çarneiro não ·se tratava de um Único aldeamento. Se o fosse, seria
tão populoso para os padrões da época que certamente teria merecido menções nos documentos e relatórios oficiais de então. Estes, no entanto, limitam-se a mencionar os sempre referidos Aldeamentos de Palmas, Xapecó e Formigas
Cabe destacar, por fim, que os dadbs do referido Censo demonstram uma população indígena presente em toda a. região, e bastante expressiva, especialmente se contarmos que a categoria "mestiços", para a époc~, s ignifica pessoas com ascendência indígena imediata (mãe indígena e. pai branco ou negro, e vice-versa) .
. Sobrevir ia a primeira Constituição Republicana, promulgada em Fevereiro de 1891.
"Em virtude do art. 64 da citada Constituição, passaram ao domínio privado dosestados as terras devolutas, anteriormente pertencentes à União". Isso significa que,
"eng lobadamente com as terras devolutas, aliás já definidas e especificadas
pelo
art. 3Q da Lei nQ 601, de 18 de Setembro de 1850, por falta de explícito resguardo
às terras legitimamente possuídas e ocupadas pelos índios, iam dar azo aos estados
a que, embora impropriamente, as considerassem c'omo suas; e , assim, por omissão ou
displicência, torn.avam-se coniventes na co'n tinuação do esbulho de que, secularmente, vinham sendo vítimas esses seus desprotegidos concidadãos'' (63).
Sobr.e esse fato refere PAU(O FERNANDO LAGO que uo ~contecimento jurídico que facilitou o incremento da ocupação foi a nova Constituiçãp Repub.licana que ·
transferiu para os Estados a competência das terras devolutas. Este f~to permitiu
rápidos. entendimentos ent·re· os Governos Estaduais e empresas de co lonização e construção de ferrovias.
tais situaçõés , resultoua .aquisição de imensas glebas e violenta marginalização de "posseiros" que não podiam legalizar suas terras a bas e do
usucapião (64).

De

Com isso entendemos que a Constituição de 1891 vem dar um passo a ma1s no favorecimento à especulação imobiliária, iniciada com a Le.i de Terras de 1850. Isso fica evidenciado no número de títulos de terras expedidos pe lo Governo do Paraná na região de
Palmas, antes e depois de 1891: dos títulos registrados e conservados no Arquivo Publico
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do Paraná temos, de 188 l a l 890 ·um total de 4 -(quatro) títulos expedidos, enquanto de
1891 a l 900 foram expedidos 76 (setenta e· seis) títulos. Em outras· palavras, nos dez anos· anteriores à constituição de 1891 o Governo do Paraná expediu apenas 4 títulos de
terras na região ·de Pafmas, contra 76 títulos expedidos nos dez. primeiros anos . de vigên e ia .daquela Constituição (65).
·
·
Esses títulos, vale ressaltar mais uma vez, não significam que a região estivesse
sendo ocupada por alguma nova frente de expansão econômica. Na verdad€', muitos desses títulos eram legiti~ações de fazendas já existentes nos campos de Palmas após meados do século XIX, enquanto - por outro lado - boa parte deles eram apenas autênticos ·
atos de grilagem, que se constituía no registro "legati•, por. um suposto proprietário, de
ex t ensas faixas de terras que de fato estavam ocupadas por terceiros, que eram na
região - caboclos e indígenas. Assim sucedeu, entre outros, com o tropeiro José Raimundo Fortes, que realiza uma medição judicial e obtem um título de ~ua fazenda "Campiná
do Gregório" (não sem antes ~er sof_rido anulaÇão de sua primeira . medição) em 1893.
Outro exemplo tpico desse momento é o título _obtido - · também em 1893 - por :
José Joaquim de Moraes, que de · uma "posse" de duas léguas por meia légua ( = 1 légua
quadrada) que tinha às margens do Uruguai, passa à medição de um imóvel de cerca de
10,5 léguas quadradas; sob pretexto de "legitimação de posse". A t errra medida abrangia
áreas ocupadas por grande número de fam ÍI ias de caboclos e as terras ocupadas
pelos
Kaingang no lrani, sendo a R'laior parte dessa fantasies.a "Fazenda Barra Grande" composta de ma ta virgem (66).

.

Prova maior de que essas titulações atendiam· aos i nteressses da. especulação imobiliária está no fato de .que em Deze.m bro de 1892 - quando apenas realizara a medição,
? ainda não obtivera o título de sua "posse" - José Joaquim de Moraes já vendera a Luiz
Vicente de Souza Queiroz, morador no Estado de São Paulo, s.ua "sorte de terras com-

posta de matos, faxinais e hervai s com suas benfeitorias no lugar denominado Barra .
Grande, distrito de São Sebastião do Passo do Carneiro". A venda,registrada no Cartório de José Alexandre Vieira, em Palmas, deu-se por'. 54 contos de r éis (67) •
•

BARRA ORANDE
·1893
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OS KAINGANG E A REVOLUÇÃO DE 1893.
•

Na t.1tima década de século XIX a porção mais meridional da Província do Paraná
encontra-se, pois, em franco processo de gr'ilagem de terras, afetando caboclos e indígenas.
Nessa região, "a extração da erva-mate era a principal atividade econõmica ·
no periodo compreendido entre 1890 e 1916, aproximadamente" (68).
Nesse momento a região vai receber considerável contingente de brasileiros vi~- .
dos do Rio Grande do Sul, consequência da Revolução Federalista. Entre os migrantes
contam-se também indígenas Kaingang,que vieram somar-se aos do Irani.
Poucos anos contava ainda a Republica quando eclodiu essa revolta, que eyoluiu
para verdadeira guerra civil. Su,rgida do descontentamento com a política despótica
de
Júlio de Castilhos, coincide com a revolta provocada no meio popular camponês pelas alterações na 'estrutura fundiária. Era a época do fechamento das própriedades com as cercas de. arame, e também das concessões de terras ditas devolutas aos amigos do
poder
estadual. Grande número de posseiros era atirado às estradas, . perdendo suas terras. Crescia o despotismo dos "coronéis".
A nível nacionªl, a Revolução Federalista vai fazer corpo no bojo do descontentamento geral contra a ditadura de Floriano Peixoto (69).
Iniciada no Rio Grande do Sul em meados de 1892, a revolta recebeu a adesão da
marinha, que se rebelara sob o comándo do Almirante Custódio· - ex-Ministro da Marinha
do Governo de Floriano - e do Almirante Saldanha da Garna, oficial renomado e de ten- .
ciência monarquista. A adesão da Marinha torna-se ostensiya a partir da "Re_volta da Esquadra", em 1893,mas esse importante apoio acaba praticamente neutralizado com a i nt~~venção · de esquadras estrangeiras ( sobretudo norte-amer ícanas) em favor de Flor iano.
Os revoltosos "Federalistas" - .que vão ficar conhecidos por "maraga tos", em oposição aos
'tnimangos" ou legalistas - avançam seu movimento, atingindo a região leste de Santa
.C~tarlna e o Paraná, na região da lapa. A Revolução Federalista seria, . no entanto, derrotada em meados de 1894, ·nas fronteiras do Rio Grande do Sul, onde fora encerrada pelas tropas. fiéis a Flor iano, sob comando de Caxias. Algumas . escaramuças vir iam ainda a
ocorrrer até o ano de 1895, mas a révolução havia terminado no ano anterior, com
a
. morte de . Saldanha da Gama em· Junho e do legendá-io Gumercindo Saraiva em batalha no
mês de Agosto, no Carovi (70).
.
Fora, sem sombra de dúvidas, por todos os t estemunhos que dela se conservam, uma das mais sangrentas lutas entre brasileiros. Cenas de execuções . em massa e degola mento são sempre . associadas às lutas travadas no Rio Grande do Sul nesse per Íodo.
Vencida a Revolução, e dado o espírito de vingança e represália que a cominara
e deixara raízes, muitos dos revoltosos não tiveram outra opção senão embrenhar-se por
regiões desconhecidas e, outros tantos, refugiar-s.e no ·U ruguai· e Argentina • . Não
ser iam
poucos os ·que atravessariam a fronteira Norte, do rio. Uruguai, para esconder-se nas matas de Santa Catarina e, mais comum ainda, abrigar-se na região limítrofe do litígio entre Paraná e Santa Catarina, lugar onde nenhum dos dois Estados ·tinha efetivo controle
(71).
.
•
A tradiçã::> e a memória Kaingang. do atual Toldo Chimbangue conta que nesse
tempo fugiram do Rio Grande do Sul outros grupos Kaingang,perseguídos, que atravessando o rio Uruguai seguiram migrando até conhecer a aldeia próxima do Irani, onde acabaram ficando.
·
Contam os descendentes diretos dessa migração que seus avós vieram
do Rio
Grande cb Sul "no tempo da Revolução do Gumercindo Saraiva", "do tempo do finado
Pinheiro Machado". O velho Péytkâr çontava aos netos que "ocorre u a guerra c·ivil",
palco das maiores barbaridades: "onde chegavam numa casa iam entrando pra dentro.
Pegavam criança dos braços da mãe, atiravam pra cima~ esperavam no facão. Se a mulher gritava ou chorava, eles pegavam o . peitq ~ela e ~assavam a faca, arraricando;
depois levantavama cabeça do sujeito e degolavam . Moças eles levavam pros matos,
ficàvam lá doi s, três dias, depoi s passavam faca no pescoço". Essas ações eram. coisas das "tropas", também lembradas como "as forças". "Eram as tropas que perseguiam
esses índios. Tinham convidado e le s pra entrar na tropa, eles não quizeram,
então
foram perseguidos. Vieram vindo, então". ( 72).
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A posição dos Índios no ~onfli to ·é assim descri ta:
'.' Aqui os índios eram tudo. maragatos" (73).

.•

Antoninho Isaías A·lves do ,A;maraI, o Péytkâr ~ natural da região de Lagoa_ Vermelha, como "Linguará" de um grupo Kaingang· da região Nordeste ·do Rio Grande do Sul , ·
'v ai dirigir · a migração desse grupo, fugindo das "for.ç as" que os perseguiam (74). O grupo
em fuga cruza Erexim, "que chamava Réxim" ( 75). Os coma_
n dados de Péytkâr
encontram-se com outroJ grupo Kaingang, ào qual pertenciam Chico Pataca, Cadete, Antonio
"Kuxé" Wénrey, entre outros (76). Esse grupo,igualme~te fugitivo, constituía-se também
de muitas viú vas e moças, e pouc0s guerreiros. Justifica a tradição. oral Kaingang que
"haviam muitas lutas, tamb~m entre índios, e que aquelas viúvas que ficavam
vieram com eles". (77). Possivelmente se tivesse juntado a esse grupo o Kaingang Francisco
Marcelino R.ókâg - e su~ mãe, Néndyá - que segundo a memória do grupo, viera
com
"uns 18 anos" do Rio Grande do Sul, sendo natural de Nonoai (78). Fra.n cisco Rókâg per·maneceria no toldo Chimbangue até sua morte, em 1980, "com mais de l 00 anos de idade" (79).
Os dois grupos

fugi~ivos_

,

fundem-se em um so.

Chico Pataca tirava consultas com pó de cipó, que queimava sob um cobertor
(80). As con's ultas destinavam-se a orientar-se sobre as forças -i nimigas. Assim, a tradi ção do grupo informa que "vinham e _traziam e.m quantia o pó com que faziam as "àdivinhações" ou consultas, para .saber dos in. imigos.
.
O pó ·era feito da seguinte ma- .
neira: da urtiga grande se faz embiras (cipós), do talo dela. E$sas embiras
. são
posta a secar no sol. Quando bem. secas ·s.-ã o piladas até ficar reduz idas a pó. O uso
eles o faziamdo seguinte modo: , colocavam-no sobre um banquinho de madeira de três
pernas, que traziam ~para esse fim, espalhavam bem sobre esse banco (de formato cir- '
cu lar) deixando aquele pó bem parelho (igualmente distribuido). Ai, cobria~-se com
um cobertor sob o qual fariam a consulta( ... ) Ai acendiam fogo nos quatro cantos
daquele pó sobre o banquinho ( .. .. ) Se o fogo vinha manso,_ devagar, q.ie imando igual
até se encontrar ·no meio, ~ntão é que estava tudo calmo quieto. Mas se de algum
ponto vinha queimando ligeiro, soltando faiscas, então é que daquele · lado estava
vindo a "força", perseguindo eles" (81).

: 1'

No grupo que reunira-se ao de Péytkâr havia um Índio "muito destemido", chama.:.
do Figpón (João _Pedro Rodrigues era seu nqme. português), casado com a Índia Wagtu
(Sinhana) - irm.ã de Antonio Wénrey, apelidado "Antonio Kuxé". De uma feita, quando estavam perseguidos, "o Chico Pataca( ... )tirou uma consulta com o pó de cipós ( ... )
e logo jogou b cobertor com que se cob.ria (para a consulta) e gritou: "vamos que e. les estão chegando". Sairam,então, com a maior rapidez _possivel, e na pressa (supõe-se ailltl grande desespero), deixaram Julia dormindo na · b~ira do fogo( ... ) JoPedro, sabendo que a · tropa já chegava, retornou a buscar a menina, e a trouxe
no
colaYoltaram então os homens, após colocar as mul~eres e as crianças a salvo ( .. )
a ver se matavam alguns dos perseguidores. Rodearam o lugar de seu acampamento abandonado, bem camuflados, quando chegaram os perseguidores: ''Ôia, que churrasco
deixaram aqui para nós" (referia-se a carne assando, que os indios hav1am abando .....
na·do). Quando, então, um deles (da tropa) adiantou-se - quando todos já haviam de~
cansado seus fuzis ( .... ) - e tirou de sua-"réfe" (tipo de adaga, com uma argula,
que eles engatavam no cano do fuzil ... ) e cortou um pedaço da carne. Levantou
a
carne mais alto que a boca, e levantou o braço para cortá-la c<;>m a "réfe'', de modo
a cair-lhe na boca.Nesse instante um Kaingang acertou-lhe uma flecha no pescoço( ... )
Outros Kaingang atiraram outras flechas. Os da tropa atrapalharam-s~, buscando socorrer o ferido e vendo, então, que a flecha de fisgas não saia quando puxada. Dão
ent~o ordem de. "fogo'~, mas os Kaingang estav~am imóve'is rente ao chão, e as
balas
iam por cima. Feito o tiroteio, sem ' atingir ninguém, , voltam os da tropa a ocuparse do ferido", quando então os Kaingang se retiraram" (82).
O Íldío Figpón, por destemid<;>, "decerto ele facilitou", e acabou sendo morto
num encontro com as "forças" (83). A Índia · Wagtu ficaria com três filhos: Maria Kaxufêy, Julia Yagndâ e Gregório Mréym (84). Posteriormente Wagtu casaria . com Péytkâr, o
"linguará" dos dois grupos reunidos (85).
A perseguição nãp c~ssara, e os · K?-ingang em fuga chegam ao rio Uruguai. Sobre a travessia desse gr.ande rio, assim informa a memória Kai·n gang:
'!Antoninho (nota: Péytkâr )' era excelente nadador. Cruzava o rio Uruguai a
nado, ida e volta, sem descansa.r,. Foi então ( ... )_que para passar o povo ao outro
lado, para fugirem à perseguição, que o Chico Pataca, que( ... ) era o mais inteli-

..
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gente deles, fez com pequenos troncos e cipós ·balsas para o · povo subir encima.Atavám depois outro cipó
balsa e o Antoninho o segurava com os dentes, e, nadando,
rebocava a balsa para a outra ~argem. Assim passaram todo~~

na

"Estando já na ma~gem direita do Uruguai vieram os Kaingang. Chegaram
na
Serrinha, onde acamparam. Tir~vam então ali as provas (as consultas de Chico. Pataca ao -pó. Chico Pataca era ra.paz à época). Da Serrinha vieram. ~té o Passo Bormann,
que ~ntão era Passo do Carneiro. ( ... )Sempre uns iam na frente, caçando, · melando,
e essses exploravam os lugares na frente · pta trazer os outros. Do Passo do Carnei.
.
,
.
.
.
ro vieram ao Passo dos Indios. Do Passo dos Ind1os vieram dar no Chimbangue, onde
encontraram os índios Kaingang que ali haviam" {86).
;

A tradição conta também que "vieram vindo até dar no Passo dos . Índios, onde
já tinha indios Kaingang. Com 15 dias que ~stavam ali e (Chico Patac~) viu que es-

tava tudo clamo. Ai disse: Vamos ficar aqui. A·i v.ieram .caçando, e vieram dar no
Irani" (87)
Um resumo de toda a fuga, do Rio Grande do Sul
à aldeia . do Irani, é assim expresso pelo atual cacique
do .T oldo Chimbangue, Xêyuyá ("Quati Mundéu"):

"O finado pai velho era natural de Lagoa Vermelha. Dai _que deu a revolução deles láe se bandiaram. E.chegaram nos nossos patrícios aqui, co!Jlendo peixe no lrani velho" (88).
Segundo relatam os i<aingang do grupo em que stã~,
no Passo do· Carneiro estava o Antoninho Moura, chefe maragato com quem tínham amizade e cuja mora da frequentariam, uma vez encerrados os conflitos
e
tudo acalmado. Antoninho Moura mandava convidá-los
para churrasquear com ele, e os mais velhos iam .

.

O . novo grupo foi recebido na aldeia do Irani, on.de
r euni ram-se à gente do Chimbangue. Conheceram, enrão, que o Irani era rio muíto pi scoso 1 encontrando
·a li, do Pirõyú (Dourado) ao Kréngufâr (Lambari). Anta- ·
ninho Péytkâr re so lve ir -morar próximo ao rio,
não
. muito abaixo da barra do Lageado Sitio Velho, e nas
·proximidades de uma corredeira que depo'is ficaria conhecida por Co rrede ira do Kuxé (cunhado e "vizinho"
de Antoninho) ou Corredeira Feia.
"Como ele era mui-

•

Cacique Clemente Fortes do
Nascimento Xêyuyá
(Foto: Pedro Zilles, 1984)

os Kaingang por Péytkãr.
cou conhecido por aquele
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to procurado ( e sua mulher Wagt u , que conheciamuitos remédios), acabava o pessoal dizendo: "Vou l :~
no Péytkâr", ou "vamos lá no Péytkâr'.', razão pe l~
qual o .Própri o rio _acabou ficando conhecido entre
Da me~ma forma o lugar onde morava o velhoChimbangue finotfte, porque diziam: "vamos lá no Chimbangue" {89):

A mesma

época, algumas fam Ílias Kaingang foram localizar-se no divisor de águas
a Leste do Irani, de cujo mais alto "chato" avistam-se os campos de Nonoai. Lá consti tuíriam a aldeia do Pinhal, cujas terras de ocupação seguiam até o rio Ariranha - a leste - e. a. Norte até o Lageado do Rosárió.

O TOLDO DO IRANI NO FINAL . DO SÉCULO XIX
O "Mapa do Estado do Paraná organizado por ordem do governador Dr. José Pereira Santos Andrade", em 1896, e executado pelos . Engenheiros Alberto e Cândido Ferreira de Abreu e Manuel Fe~reira Correia, apresenta a Leste do rio Irani a legenda "INDIOS COROADOS". A Oeste des'.-ie rio ocorrem algumas incorreç~es nas localizações
de
aldeamentos. A aldeia da SERRINHA, já mencionada, · cuja· localização não· se confunde
· por ter permanec ido em seu lugar, até hoje, uma localidade homônima (em que habitam,
ainda hoje, famílias Kaingang), está erroneamente situada, nesse mapa, entre o Xanxerê
e a Serrra . do Tigre. Entre esses dois pontos não se registra lugar ou acidente geográfico
com ~s~e... nome e menos ainda aldeamento indígena, · sendo que os lugares mais antigos
que, a1 se formaram foram Rondinha e Xaxim
.SERRINHA, em verdade, localiza-se muito
proxima ao rio Uruguai, entre o Passo do Carne i ro e Gaio En, fi cando mais próxirna des42

·~

•

se ·Último ponto.9utra ald~ja mal localizada é a que aparece, sem denominação,
pouco
acima · da localidade FERREIRA (Passo Ferreira). Esssa localidade, que ainda hoje conserva essa denom inação, situa-se em lugar de uma antiga ocupação de brasileiros e pouco
a Norte dela ocorre outra, não menos antjga, onde destaca-se a família Henrique· de Oliveira, no lugar conhecido como Rodeio Chato. Nesses locais não se tem notícias - bibliográficas ou da tradição indígena e brasileira regionais - de aldeamento indígena. Situam-se esses locais, porém, a 10 · quilôme~ros apenas das terras Kaingang do atual Toldo
. Chimbangue (90).
·
Por e·ssa tPOca, sem dúvida através do relacionamento com os Kaingang das
outras aldeias da região jâ em contato permanente com os brasileiros, •e também devido
aos laços de solidariedade com os "maragatos'.', os· indígenas do Irani começaram a enga-:.·
jar-se na economia regional. Isso deu-se · pelo trabalho no corte de e,rva, atividade em·que
j~ se haviam engajado muitos Kaingang na Serrinha, no Goio En, no Xapecozinho e no
Passo do Carneiro. Dessa época é o casamento da Kaingang Arvelina, do lrani, com
o
Guarani Zaçarias Fernandes, de Corrientes, Argentina (91). Assim relata a tradição, através dos descendentes diretos de Arvelina e Zacarias:

"O índio Zacarias veio com os companheiros dele da Argentina. Em tudo eram
lSrapazes. Cada um punha um lenço colorado sobre o peito - que era sistema
dos
correntino - e cada um comprou um facão, e vieram para cá trabalhar na erva,
que
souberam na Argentina que tinha erval grande no Bormann, que aquele tempo se tratava de :Passo Carneiro. Eles tinham vindo prá ganhar no serviço da er~a; decerto
que pra lá não tinha serviÇo.
.
·
"Aí que eles trabalharam três meses na erva ali no Bormann. E ali havia índios também, e ia índios do Chimbangue pra ter um ganhozinho ali tamb~m no serviÇo
da erva. Então a finada avó Arve 1 ina também estava lá, com os pais de la, que e la era
mocinha. E decerto que. ali, nos fim de semana, meu avô com a avó Arve 1 ina se conheceram; decerto se . namoraram por ali.
"Ai, quando deu os três meses,- que eles completaram o serviço deles,
os
companheiros disseram pra ele: Bom, amanhã nós vamos terminar o nosso serviço, vamos acertar com o patrão e vamos embora pra casa. Ai ele disse pros companheiros
dele: Olha, vocês podem ir que eu vou ficar por aqui. Ai eles ficaram aborrecidos,
que· eles vieram tudo junto de lá, e agora voltar e deixar o companheiro pra trás.
Quando foi no outro dÍa, deram mais uma pegada pra ver se ele ia com eles, mas e-.
-le não entrou de acordo, que · já estava com outro plàno. Ai eles vi.ajar~m, · despediram dele.

..

Dali três meses ele casou com a finada avó Arvelina. Ela era uma índia bem
bonitinha mesmo. Ela tinha parece que 16 ou 17 anos quando casou. Ele era
homem
pequeno, dai que nós saimo~ pequenos também. Mas só, ele era muito do serviço. Pegava roça de 2 alqueires, de machado!
"Ela faleceu. com uns 80 anos ou pouco menos. Já faz quase uns 30 anos
ela faleceu"(92).

que

Segundo o rresrro relato, quando ocorreu o casarento de Zacarias e Arvelina,
"Sinhana e o Antoninho" {isto é, Wagtu e Péytkâr) acudiram a festa do casamento, que

aquele tempo · era festa!" (93).
Arvelina - ou Avelina - era filha do Kaingang Salvador que, junto com Chimbangue, fora um dos primeiros a estabelecer-se no Irani (94).

'
•

Da mesma época data certamente também o casamento da índia Firmina - outra
tilha de Salvador - com o "cativo" Marcelino Vieira, isto é, o negro "M·arco". Segundo a
Única filh_a ainda viva de "Marco" Vieira e Firmina, o negro Marcelino morava na costa
do Uruguai, onde possivelmente a Índia Firmina o conheceu quando, com seu pai, tenha
ido ao Çoio En no trabalho da erva mate (95).
,
BATISMOS

DE INDfGEN·AS:

DOCUMENTAM O CATO'L ICISMO CABOCLO

E

ATESTAM A GENEALOGIA INDÍGENA
Os Kaingang do atual Toldo Chimbangue, tendo migrado das regiões de Erexir:ry
(incluindo Votouro) e Nonoai, a partir de 1856, c ertamente conheceram - afnda no RS a ação missionária dos Jesuítas Padre · Parés e companheiros. Esses jesuítas realizaram
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missão junto aos Kaingang da gente de . Fongue, 11a Guarita, ·.a partir de 1848, e da gente
de Nonoai e Votouro a partir de 1849, permanecendo nesse trabalho por alguns anos, após
os quais dá-se a missão por fracassada (~6). '

Note-se que entre os caciques Kaingang que àcompanham o Padre Bernardo Parés
a Porto Alegre em Fevereiro de 1851 estãq . Vitorino Condá e Pedro Nicafin (97). A presença de Nicafin atesta o relacionamento de seu grupo c orn os missionários jesuítas~ Cer- ·
tamente dessa ação missionária resultou o hábito desses Kaingang de batizar os filhos na
religião católica e, com isso, de es~abelecer relaçõe s de compadrio com os brasileiros.
Outros hábitos religiosos dos brasile iros terão sido incorporados pelos Kaingang a ·partir
dessa época, como o de plant~r c ru zes nas sepulturas de seus mortos e, talvez, até m esmo o costume de certas festas religiosas do chamado "catolicismo caboclo" (98).
Disso resulta que, alguns dos Kaingang mais velhos do atual Toldo Chimbangue informam. ter sido levados por seus pais, quando pequenos, a batizar no ·Passo do Carneiro,
hoje Passo Bormann: Vale l~mbrar que desde 1855 até a década de 1930 toda a região do
atual Oeste Catarinense per~enceu à Freguesia e, depois, Paróquia do Senhor Bom Jesus
da Coluna dos Campos de Palmas, e que a primeira capela estabelecida na região foi a
Capela ·de São Sebastião do Passo do Carneiro, que foi também a pr ime.ira local i dade reconhecida como Distrito de Palmas.
·
A segunda Capela da região será a da Colônia Militar do Xapecó, em Xanxerê, a
partir de 1882. Passo dos Índios (hoj e Chapecó) só será conhecida como Capela por volta
de 1920.
Uma rápida pesquisa nos Arquivos da Mitra Dioicesana de Palmas confirm a, com
os competentes assentamentos, a informação oral dos Kaingang. Encontra-se, por exemr.Jo,
o assento do Bati smo feito em Passo Bormann do men ino Messias, "filho natural dos indÍos Adriano Jpsé Domingos e Brandina Maria", realizado em 21 de Novembro de . 1899
pelo Vigário Achilles Saporiti (99).
Mais elucidativos, no entanto, são sem dúvida as anotações da batismos de
indígenas ainda vivos no Toldo Chimbangue, ou cujos filhos aJi estão. Esse é o caso,
por
exemplo, dos .Batismos realizados na Capela de Passo Bormann e assentados em 09 de Julho de 1913 por Frei Jac0b Hoefer, OFM,dos indígenas Rosalino,. Manoel e Felix Cypriano,
todos f ilhos de Zac har ias Fernandes e Arvelina Rodrigues, segundo o registro ( 100).
Entre os mais recentes encontram-se os Bati smos de Dov Ílio Rodrigues, o "Lau",
e de sua irmã Antonia, am bos em 1Janeiro de 1914 na Capela de Passo do Carneiro,
ou
Passo Bormann. No assentamento desses batismos Frei Gaspar Flesc h, OFM, engana-se no
apelido do pai de Dovíiio e Antonia, tomando-o por sobrenome e anotando "Francisco Baitaca", . quando ele era conhecido por 11 C:hico Pataca". O nome da mãe, embora sem o sobrenome Rodrigues,, aparece corr eto: "Maria Ignácia". Como de costume ..) Vigá~io anotou
entre parênteses: "I ndios". DovÍlio encontra-se entre os atuais Kaingang do Toldo Chimbangue, e sua irmã Antonia casou-se com um não-Índio e retirou- se para Campo t.rê (101).
Também entre os mais recen t es vale ainda mencionar o assento do batismo de Ana da Luz, filha de "Alfredo Fortes e Julia Fortes (indios)", realizado no
Passo B·ormans a 18 de Janeiro de 1917, quando ~la ti. .nha 4 meses, segundo o registro. O Batismo foi ce lebrado por Frei Gaspar Flesch, OFM, e f oi padrinho
o
tio ma terno, Gregório Rodrigues, que aparece no r egistro com o apelido "Gregório Pedelurio" (102) •

..

A Batismo em questão refere- se a Ana da Luz Fortes do Nascimento Féndô, irmã do atual Cacique Clemente Xêyuyá, e vivendo com seus filhos e netos
no
Toldo Chim.bangue (103).

\

'

Ana da Luz Fortes do
Nascimento Féndô
(Foto : Pedro Zilles , 1984)
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NOTAS
(1) Relatório anual do Diretor Geral dos Índios, José Joaqulin de Andrade Neves, ao Presidente da Prov·i ncia do Rio Grande do &.il. Rio Pardo, 18.08.1854. Arquivo Histórico e Geográfico do·Rio Grande do
&.il. Lata 533, Maço 01.
do
(2) Em Maio de 1856 infonnava o Diretor Geral dos Índios ao Presidente da ProVincia do Rio Grande
&.il: . "0 chefe dos Índios Victorino Condá acha-se em extremo desgostoso, não só por ter-se-lhe sus- .
pendido .o pagamento toda gratificação de dei mil réis mensais que lhe foi arbitrada pela Presidêrcja,
e da qual foi efetivamente satisfeità até Julho de 1851 , como pela imulação que lhe causa, de não
dar-se-lhe ali o tratamento de Major, como se tem concedido ao outro Chefe Antonio .Prudente"(Oficio
do Diretor Geral dos Índios, José Joaquim d'Andrade Neves, ao Presidente da Provincia . . Rio Pardo,
13 05 1856. Arquivo Hist. e Geográfico do Rio Grande do &.il - Correspondência do Serviço de Índios,
1856. Lata 533, Maço 01)

•

(3) Oficio do Diretor Geral dos Índios, José Joaquim Andrade Neves, ao Presidente da Provincia do Rio
Grande do Sul, Joaqulin Antunes Fernandes Leão. Rio Pardo, 28.06.1859 . . Arquívo Hist.e Geográfico do
Rio Grande do Sul - Correspondência do Serviço de Índios, 1859. Lata 533, Maço 2 O cacique Pedro
Nicafin, genro de Condá, cam aparece no~ docunentos citados, é referido por 1E~CHAUER cam "Pedro
Nicaji" (citado por BECKER, I.I.B. op. cit p. 71); BECKER identifica o "Capitão Pedro NÍcaji" can
Nicofé, de quem informa ser "parente de Vitorino C.Ondá" e em quem reconhece o autor - junto can Manoel Grande - do ataque à Fazenda Três Serros em 1856, o que o levou à prisão e roorte. (Idem, p.127.
Obs: .Becker não informa o ru::me ·da fazenda que sofreu o a~aque e, erroneanEnte, situa o fato em Dezerrbro de 1855). MABIUE, pÜr sua vez, ref~re-se ao "cacique Nicofé, que vivia com suas tribos de
coroados à margem direita do rio Pelotas, entre este o rio Canoas. Os três caciques - Nono~i, Cundá (sic) e Nicofé - viviam sem hostilizar-se" (MABILDE,. P.F A B op. cit. p. 162-163) · C.OOfrontar..
ainda can MJREIRA NE"IO,C.A Alguns dados para a história recente d~s índios Kaingang, in GRUNBERG,
Ge<?rg, coord . ·~ situacioón del indígena en .AnErica del Sur". t-bntevideo, Tierra Nueva, 1972.
p. 397.

\

(4) Oficio de José Joaquim d 'Oliveira ao Diretor Geral dos Índios da Provincia do Rio Grande do· Sul,
Brigadeiro José .Joaquim d'Andrade Neves. Guarita, 08.0!f.~1856. Arquivo Hístorico e GeográficodoRio
Grande do Sul - Correspondência do Serviço de Índios, 1856. Lata 533. Maço 1.
Atesta tarrbém a retirada de Condá à Freguesia de Palmas, isto é, à Província do Paraná, o Diretor
Geral dos Índios daquela Provincia em Relatório de Fevereiro de 1857~ "0 aldeamento da Freguesia
de Palmas acha-se com mais quarenta e uma pessoas, d'ambos os sexos e idades, que o Cacique V~cto
rino Condá trouxe do Goyo-En; o que já participei a Presidência" (líXJRES, Francisco Ferreira da Rocha. Oficio ao Presidente da Província. Curitiba, lQ/02/1857. In 'tu.Ita Indígena", nQ 22. Xanxerê,
CIMI Regional &.il, 1984. p. 10).
.
. Oficio tarbém do Diretor da Aldeia de Nônoai, em Julho de 1856 registra: "Desde a infeliz sorte do
cidadão Clementina dos Santos Pacheco e seus companheiros , tem-se tornado a indiada desta Aldeia
quase que. em completa anarquia. VictorinO com sua gente, passou-se para a Província do Parérá e, de
lá está clandestinamente a mandar fazer convites aos Índios da antiga tribo do f~nado Velho Nonoai,
e da mesma maneira vão evadindo daqui para lá, apresentando por pretexto, que aqui se quer matar a
· todos (a exemplo de alguns que· foram mortos com Nicafin por se haverem levantado com a escolta que
os cond~zia, e mesmo outros dos criminosos que a gente de Fongue tem matado nas diversas yezes que
os há batido por se não querer entregar a prisão) ... " (Oficio do Diretor da Aldeia de Nonoai, José ·
Joaquim d'Oliveira ao Diretor' Geral dos Índios. Aldeia de.Nonbai, 09.07.1856. Arquivo Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Sul-: Correspondência do Serviço de Índ~os, 1856. Lata 533, Maço 01).
Escreve o Diretor Geral dos Índios da Província do Rio Grande do Sul em Agosto de 1856:
"0 cacique Victorino eondá e sua tribo composta de oitenta e tantos homens e mulheres, abalou-se
para a Provínci~ do Paraná, e de lá procura aliciar os do Aldeamento" (Oficio do Diretor Geral dos
' Índios, José Joaquim d'Andrade Neves ao Presidente da Provinciç. Rio Pardo, 14.08.1856.
Arquivo
Histórico e Geográfico do Rio Grànde do Sul - Correspondência do Serviço de Índios, 1856. Lata 533,
Maço 01). .
·
Mais t.IIlél vez é o Diretor da Aldeia de Nonoai que escreve , em ilitubro de 1856, informando que a retirada de indígenas para o ,Paraná continua: "··· não consegui o retorno de Victorino Condá que se
retirou desta Aldeia para a Província do Paraná com porções de Índios (ainda em tempo do meu antecessor).~. acrescente ·a tudo isto a continuada deserção dos de Nonoai para a Província do Paraná, a
convite do referido- Condá" (Ofício do Diretor da Aldeia de Nonoai, José Joaquim d'Oliveira,ao Diretor Geral dos Índios. Nonoai, 17.10.1856. Arquivo Histór1co e Geográfico do Rio Grande do Sul Correspondência do Serviço de Índio~ 1856. Lata 533, Maço 01).
·

•-

•
•

(5) Confrontar Relatório do Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul, 1855 .
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· (6) _O ficio de José Joaquim d 'Oliveira ao Diretor Geral dos ·Índios da. Província· do Rio Grame do Sul, José
Joaquim d'Alxirade Neves Guarita, 09 04.1856. Arquivo Histórico e Geográfico do Rio Grame do Sul

- C.Orresporxlência do SeIViço de Íooios, 1856.

Lata 533, Maçq 01.

José Joaquim d'Oliveira, 90 Diretor Geral dos ÍnCordios daProvincia. NonOai, 09.06.1856. Arquivo Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul .
resporxlência do Serviço de Índios·, 1856. Lata '533, Maço 01.·
.

(7). Ofício reservad'o do Diretor da Aldeia de Nonoai,

(S) Oficias do Diretor da Aldeia de Nonoai. 09.06 1856. Cópia ria C.Orrespocxiência do Serviço de Índios

Lata 533, Maço 01.

(9) Portaria Junta ao Oficio reservado do Diretor da Aldeia de Nonoai. Citado Nota 7.
(10) Relatório do Engenheiro Hégréville sobre a estrada de Palmas .a Missões. "O ~zenove dê
53. Curitiba, lQ/Abril/1857.
p. 3. O Relatório é datado de 9 de Julho de 1857.
.
'
•
(11) Relçitório do Presidente da Província do Paraná, 1859. p. 12.
(l2) Frn carta datada do Ghapecó; em 10 de Seterrbro de 1856, o próprio Condá apresenta.

~zerrbro",

NQ

ao Diretor do

AldearrEnto sua recusa a vo~tã para. Nonoai. Diz a carta: "Recebi a carta de V.S. de 29 de Agosto deste
corrente e fiquei certo do que V.S. diz-me, pois tenho a declarar a V.S. que agradeço .o posto de Major, tanto por tanto já estou nomeado com o mesmo posto, e vencimentos mensais. Respeito aos
meus
Soldos, que tenho a receber de lá, se estiver pronto e V.S. quizer me fazer a honra de mandar é favor porque,eu para lá não pretendo ir mais, tendo de mandar somente buscar os bens móveis que tenho
lá; pelo motivo de ser desprezado sendo eu que dei princípio a reunir no ·aldeamento que a{ existe
todos os índios aldeados, além disso faltaram-me com o soldo que até hoje não sei porque motivo, apesar de que V.S. diz-me que agora tem arranjado alguma coisa a meu favor, quem sabe será em dinheiro, pois como digo a V.S. se v.s. quizer mandar o dinheiro logo que esteja em sua mão o receberei
sempre porque me pertence, que bem me custou. V.S.
fiqye certa que não vou para lá não é por V.S.por
..
.
quem não tenho a menOT queixa, mas .sim do Prudente que não o desejo ver e por este meio evito essa
presença de vista: os que quizeram ir da minha gente não o proibo porq~e são sempre .minha gente.
O
Canhefé já há dias saiu para lá talvez já esteja chegando por lá, e assim irá gente que de sua livre
vontade quiserem" (Oficio· de Victorino Condá ao Diretor da Aldeia de Nonoai, Tenente Coronel José
Joaquim de Oliveira. 01apecó, 10.09.1856. Arquivo Histórico e Geográfico do RS - Correspondência
do Serviço de Índios, 1856. Lata 533, Maço 01). A retirada de Condá ao Paraná, no entanto, não seria o fim das hostilidades, t.nna vez que a {X)sição de Prudente e Fongue os inimizara irrarediavelnEnte can aquele cacique. Em Março de 1859 é assassinado na estrada de Palmas o índio Joaqu~, da gente
de Fongue, que fora ao Paraná puxando à madrinha de t.nna tropa (Confrontar Oficias de Diretor da Aldeia de Nonoai ao Diretor Geral dos Índios da Provincia do RS - Corres_[X>ndência do Serviço de Índios,
1859. Lata 533, Maço 2).
A res{X)sta não poderia ser mais provocativa. A gente de Prudente e Fongue assassina, a 8 de
Junho
daquele ano, ao índio .capitão Jacinto Manoel Victorino, filhc de Condá, tJDrador no ''Toldo de baixo"
de Nonoai (confrontar Oficio do Diretor da Aldeia de Nonoai ao Diretor Geral dos .Índios da Província
do RS, em 17.06 e 12.08.1859; e Oficio do Diretor Gera}- dos Índios ao PresÍd~nte da Provincia do RS,
em 28.06.1859. Arquivo Histórico e Geográfico do RS - Corres[X>ooência do Serviço de Índios, 1859.
Lata 533, ·M?ço 2). Corre rapidanente a noticia da vingança que Condá prepara, can Viri, contra a gente de Fongue e Prudente (Oficio do Diretor da ?ldeia de Nonoai ao Diretor Geral dos Índios, em 12 8.
1859 . Citado) .
O_Governo da Província 11C11Eia o índio Ignacio Sagas para dirigir o ''Toldo de baixo'~ de Nonoai, can
o soldo de 15$000 réis llEilSais e cogita de retirar o Major Antonio Prudent~ de Nonoai ~ enviá-lo à
fronteira (Oficio do Diretor Geral dos Índios ao Presidente da Província do RS, em 28.06.1859. Citado). Condá, Viri e sua gente se&uem para Nonoai a 8 de SetêµDro, "mas graças aos esforços do mestiço
Ignacio Sagaz, e Manoel Luiz, voltou sem fazer o menor dano". As autoridades do Rio Grande do Sul decidiram-se pela prisão de Prudente e demais imPlicados no assassinato de Jacinto Vitorino, para evitar o ataque de c.orxiá. Antonio· Prudente foi remetido preso a Porto Alegre, enquanto c.ondá, Virí e os
retornaVam ao Paraná. Ao Wio Sagaz é pro{X)sta gratificação pelos .serviços (Oficio do Diretor
Geral dos ÍOOios, José Joaquim d'AOOrade Neves, ao Presidente da Província do RS, Conselheiro Joaquim A. Fernandes Ieyo. Rio Pardo, 11.10.1859. Arquivo Histórico e Geográfico do RS -correspondência do Serviço de Íooios, 1859. ~ta 533, Maço 2; Relatório do Presidente da Província do Paraná,
1860. p. 55-56).

. .

seus

que trabalhou caro Engenheiro das· Colônias pelo Governo Provincial [X>r volta de 1850 na região Nordeste do Estado, entre Vacaria e Passo Fundo, colaborou para aldear-se a gente do cacique
Braga. Conhecedor da região, escreveu sobre Nicuó (de quem infonna ter ficado conhecido por
João
Grande): "Quando em 1850 consegui que o cacique Braga com suas tribos de 304 pessoas, saísse das matas e se aldeasse no Campo do Meio, ficou ainda na mata uma · p~quena tribo dissidente, composta de 23
indivíduos, sendo duas mulheres e vinte e um homens, entre os quais um negro fugitivo...
D chefe

(13) MABILDE,
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O chefe dessa pequena tribo, o cacique NiaJ6 ..• uma vez aldeados os coroados das .tribos do cacique
Braga, ficou senhor das matas, desde o Mato Castelhano até a Serra da Beira Mar .•. " (MABIUJ!:, Pierre
F.A.B. op. cit. p. 60-61). Sobre Nicofé escreve MABILIE: "o cacique Nicofé, que vivia com suas tri. bos de coroados à margem direita 'do rio Pelotas, entre este e o r~o Canbas" (Idem, p. 162-163).
A na00ria riograndense vai conservar o nare de Nicofé df'rn:minando assim ur1 dos fom.adores do rio Ligeiro ou Apuaê, nas proxÍITlidades de C'.aseiros e do atual Posto Indígena C'.arreteiro, M..inicipio de Tapejara (Estado do Rio Grande do Sul - Mapa geográfico. Porte Alegre, Governo do Estado, 1983. Escala 1 : 750 .CXXl)
·
(14) Já em 1853 Pedro Nicafin recusara .convite para perseguir a gente .dé João Grande, que assaltara a co- ·

··.iônía de 1'1.lndo Novo, levando alguns prisioneiros (Arquivo Histórico e Geográfico do RS dênçía do.serviço de Índios, 1853. Correspondência passiva).

Correspon-

(15) MABII.DE, Pierre F.A. Both. Op.cit. p 163
'

(16) Leni>rar que o grupo de Nicafin teve seus principais extenninados, grande parte aprisionada e alguns
em
. sobreviventes foragidos. Já do grupo de João Grande, qile Ml\BrirE informa t~r sido extenninado

ataque a Macedo em 1855, e aos quais - COOI) VÍiroS0 sub-Delegado de Passo Fundo denanina: · "restos d~ já extinta tribo de João Grande". ·
Pode-se deduzir tanbém, sem dificuldade, que esses grupos fugitivos canpunham-se de poucos haIEns e,
provavel~nte, núnEro maior de rrulheres do que de harens, porque incluídas ai diversas
viúvas de
guerreiros que tooi>aram. Exemplo disso é o próprio grupo de Condá, conform? o atesta o Relatório do
Presidente do Paraná de 1859, cujas estatisticas reproduzi.roos no texto ·(Nota 10?). Daquele Relatório
infere-se que o gruf>o ele Viri", há rruito assentado em Palmas, apresenta .a rrédia de 1,5 haJels pata
cada rrulher (são 102 harens para 68 rrulheres), enquanto o grupo de c.ondá, instalado no Xapecó, apresenta exatarrente a proporçãÓ inversa, ou seja, de 1,5 mulheres para cada ha1em (15 rrulheres para
10 haren·s ) .

1853, sobrevivem alguns,

'COOI)

OS

que realizam

O

(17) M)REIRA NE1D escreve que ".uma das . primeiras informações sobre o aldeamento Kaingang de Nonoai

data
de 1847 e refere-se, caracteri sticamente, à criação aí de uma . co~panhia de Pedestres , co~andada pelo Capitão Marcelino Carmo", sendo que a transferência de índios de outros toldos para Nonoai, elevando sua poi:ulação em 1848 de 144 para 750 índios, "determinou um aumento da companhia de Pedestres
para 100 praças" (l-OREIRA NE'IO,C.A. op. cit. Nota 3. p~ 396).
.
Já no ano de 1856 é de notar-se que o ~SllO José Joaquim de Oliveira que, em principio de Abril havia veenentenente condenado esta força annada, em principio de Julho do nesnn ano escreveria ao Diretor Geral dos Índios: "se por muitas
vezes tenho .feito ver
a V.Excia, que· não convinha uma força
.
.
de primeira lintia nesta Aldeia, hoje modifico essa opinião a ·vis ta das ocorrências qtJe te.m havido, e
para prevenir as que o futuro possa trazer" (Oficio do Diretor da Aldeia de Nonoai, José Joaquim
d'Oliveira, ao Diretor Geral dos Índios. 09.07. 1856, citado Nota 4).

•

(18) Escreve FRANCISOO SCHADEN que Doble "trazia índios do interior das matas - certa ocasião voltou mesmo com um grupo de .trinta - para dessa maneira patentear a sua boa vontade, dirigindo-se em seguida
Mas
a Porto Alegre, a fim de receber, para si e seus homens , a recompensa prometida pelo governo.

cumpria a sua promessa somente aos pouquinhos, para que não se esgotasse a preciosa fonte de rendas"
(Citado por BECKER, Ítala I.B. op·.cit. p. 129) .
•

(19) Oficio de Pedro Ribeiro de Souza ao Diretor da Aldeia de Nonoai, Tenente Coronel José Joaquim de Oliveira. Chapecó, 10. 09. 1856. Arquivo Histórico e Geográfico do RS - Correspondência do Serviço de
Índios, 1856. J;..ata 533, ~ço 01. G.itro impedinento ao estabelecinentô dos foragidos em Palmas é o
que refere o Presidente do Paraná, em relatório de Fevereiro de 1855 - citado no texto - onde informa sobre os aldeados em Palmas: "nem eles possuem terras para cultivar, e vivem por isso expostos à
extrema indigência". Una tal situação não seria estinulo ~ra aldear-se a nenhuin grupo livre.
(20) A falta de uma pesquisa arqueológica nas margens do rio Ir~i impede a afirmação'de que a ocupação
Kaingang seja anterior à neta~e do sécµlo XIX. Uma vez que essas pesquisas existam terem:>s dados que
talvez nos pennitam canprovar uma ocupação bem mais anterior.
)

~

·(21) Confonre Depoilrento do Kaingang Dovilio Rodrigues Ka Ngrê, o ''Iauzinho", "quem descobr iu esse lugar
•

I

'

·foi o índio chamado Ximbâgn" (Depoinento a Wilmar D'Angelis, 21.07. 1982. Arquivos do CIMI Regional
Sul. Xanxerê, SC).
.
Una prineira versão da história do Toldo Chirrbarigue, publicada no infonnativo 'twta Indígena", nQ 11,
registra: "Segundo consta, ·o índio "que abriu esse lugar, quando era mato", foi um tal Antonio Chimbangue" ('twta Indígena", n~ 11. Xanxerê, CIMI Regional Sul, 1979. p. 2).
(22) Podem ser citados alguns depoinentos cCllD exemplo do consenso na m::?m5ria do grupo a respeito da antiguidade do índio Ch:inhangue no local . Veja-se :
.
- Depoilrento de Dovilio Rodrigues KaNgrê a W. D'Angeli~, 21.07 . 1982.
- Depoilrento de Clenente For tes do Nascilrento Xêyuyá a .W. D'Angelis em 20.09. 1983 ="Morreu com .
mais .de cem anos. Não tinha mais força nas pernas".
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•
- Depoirento de Clenente F. N. Xêyuyá a W. D'Angel is, em 27 . 12. 1983.
- Depoimanto de C.OOCeição Vieira Fernandes a W. D'Angelis., em 01.05.1984: "0 Chimbangue era sozinho (sem mulhel")".
Todos nos Arquivos do CIMI Regional Sul. Xánxerê, SC.

'

(23) C.OOfo~ o Depoimanto de Conceição Vieira Fernandes a W. D'Angelis, em 06.0S.1981, "quando o'velho
Salvador faleceu ela, Conceição - neta dele - tinha 12 anos. tinham levado o Salvador para o Xapecó,
onde ele faleceu( ... ) Quando o Salvador entrou no Chimbangue alnda era moço".
Segundo DepoinEnto de fuvilio Rodrigues Ka .Ngrê e Vergolina Vieira Femades Rekáy a W. D'Angelis em
20.09. 1983, "junto com o Chimbangue, é um dos que abriram esse -.local".
A neta de Salvador, U:mceição V. Feniandes, emDepoinento a W. D'Angelis em 01.05.1984, informa:"Sal...,
vador teve os .se9uintes filhos: Avelina, que casou com Zacari?S Fernandes( ... ); Firmina, que casouse com Marcelino (Marco) Vieira, cativo( ... ); Reduzina, que casou-se com Fidêncio Venâncio( ... );
José( ... ), morreu no Xapecozinho ... ''·
Confrontar ainda Depoinento de Gàn"Ercindo Fernandes Ngóg ~uyá e Dovilio Rodrigues Ka Ngrê a Pedro D.
Zilles e Juraci.l da Veiga, em 28.07 .1982.
.
·
Chs.: Todos os Depo:llrentos citados nesse trabalho a partir dessa Nota estão nos Arquivos do CIMI Regional Sul, a não ser quando haja indicação em contrário.

~

(24) Onde graf~s, nos nares indígenas que aparecem nesse texto, o san /i/ leia-se uma vogal posterior
alta não arredondada. Onde grafairos /w/ e /y/ leiam-se, respectiyanente, as serni-vogais bilabial e
palatal.
Pitpir é o nare· Kaingang da 8).!e Uru.
At3 infonnações sobre es~ Kaingang antigo estão nos Depoinentos de CleriEnte F.N. Xêyuyá a W.D'Ange ·lis em 27.12.2983, 03.(}+ e 24.(}+.1984. Segundo Clenente, Pitpir faleceu no Rio Grande do Sul,
para
onde retomou.
(25)

Depo~nto

de Gurrercindo Fernandes Ngóg. Yuyá e fuvilio Rodrigues Ka Ngrê a Pedro Zilles e Juracilda _
Veiga, em 28.07.1982; e Depoinento de Clarente F.N. Xêyuyá a W. D'Angelis, em 20.09.1983.

(26) Depoinento de Clarente F.N. Xêyuyá a W. D'Angelis, án 24.04.1984: "Esse eu não conheci ta~bém,
que
era mui to velho'1 •
(27) Idem.
(28) Idem.
(29) Depoinento de Clarente .F.N. Xêyuyá a W. D'Angelis, em 27.12~1983 e 22.(}+.1984.
(30) Id. Ib.
(31) Depoirrento de Gurrercindo F. Ngóg Yuyá e Dovílio R o_drigues Ka Ngrê, citado~
(32) FONI', Juarez Miguel Illa. "Serra do Erechim - tempos heróicos". Erechim, ·Gráfica Carraro, 1983.p.71 ..
(33) Algumas questões poderiam ser levantadas ,caro:
- Seria Pitpir, que foi Capitão· em Nonoai, o treSIOO Capitão Antonio
que procurou o governo Provin·
'
.
cial em Março de 1854? Q.i esse Capitão Antonio seria Antonio Chirrbangue?
- Se o Capitão Agostinho Rodrigu~s, de Nonoai, que foi a Porto Alegre em Junho de 1855 queixar-se
do esbulho dos campos ao governo Provincial, fosse o iresrrn Agostinho, filho de Manoel Grande,
'
que aparece
na relação dos "assaltantes", seria o Capitão Pitptr, de Nonoai, o próprio Agosti - .
nho? ·
.
.
(34) Vide Nota 89.

(35). Vide Nota 22 sobre a idade·can que o índio Chirrbangue faleceu. Sobre a data aproximada de sua m:>rte,.
infonna o seguinte depoinento do caboclo Manoel Demiciano de Oliveira : "Esse nome de Chim- •
bangue vem do índio velho que era o chefe do toldo, e que faleceu quando eu tinha a idade de 15 anos". A declaração de Manoel Demiciano é assinada em 14.06.1982·, e nela ele afintla estar can 82 anos
de idade (Declaração de Manoel Demiciano de Oliveira. - Chapecó, ·14.06. 1982. Arquivos do CIMI Regional Sul. Xanxerê, SC).
·
C.OOfrontar M:m:IRA ~' C.A. op. cit. p. 397.
Depoiirento de CleriEnte F.N. Xêyuyá a W. D'Angelis, 06.~. 1984.
BECKER, I.I.B. op. cit. p. 35-36.
.Os Kaingang estabelecidos ~nas proximidades do Irani dedicaram-se, então às suas nndalidades de pescaria: cem flechas; pela inersão na água do rio do suco de certos cipós ou cascas de certas ãrvores;
e can a annadilha denaninada paris (Põri, em Kaingang). A presença do peixe nos hábitos alinentare:;
Kaingang é atestada por diversos testemmhos, caro do Padre Parés (Relatório de 06.11;1848 - Arquivo Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul), do Padre Balduino Rambo ("Os indios riograndens~s nndernos". Província de São . Pedro, nQ 10. · Porto Alegre, 1947. p. 82), do Presidente
do P.aranã em Relatório de 1860 . (p. 54-55) e Relatório ·de 1881 do Presidente da rresm:i Província
- (p. 78), ou trabalhos caro o de .Ambrosetti sobre os Kaingang de Misiones (''Los índios Kaingángues
de San Pedro (Misiones)" - Revista del Jardin Z<X>l~ico de Buenos Aires, Taro II. 1894. p. 307 e
329).
Sobre a técnica do "paris" caro prática Kaingang ver Ambrosetti (op. cit. p. 329, 338-339),'

. (36)
(37)
(38)
(39)

\
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Ihering ("A antropologia do Estado de São Paulo". Revista do t1.iseu Paulista, VII. São Paulo, (1907),
p. 221), Telemaco Borba ("Atualidade Indígena". Curitiba, Impressora Paranaense, 1908_. p.10 e
158), José F. Tomás Nascimento (''Viagem feita por
pelos desconhecidos sertões de Guara-

?JBVa, Província do Par~, e r elações que teve canos índios C.oróados mais bravios daqueles lugares".
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, XLIX, 2Q volt.ire. Rio de Janeiro, ~886.
p.·
272-273), etc.
.
Os Kaingang no Irani tinham o hábito de charquear grandes quantidades de peixe em ireados do ano,para
tê-los conservados nas épocas~ não •pescam por ser tempo. de desovas (Confrontar Depo~nto de Gunércindo F. Ngóg Yuyá e Vergolina V. Fernandes Rekáy a W. D'Angelis em 11.07 .1984). Entre os peixes
mais apreciados, que haviam em abundância no Rio lrani costunam citar: Pirõyú (Dourado), Itãn (Bra canjtNa), MU (Mandi), Pirepe (Curirrba), Xeng_ (Piava), Ngrô (Traira) e Rid (Jundiá) (Cf. Depo~nto
de Gunercindo e Vergolina, citado; e de Clern:?nte F.N. Xêyuy4 em 22.02.1984).

(40) Depoitrento de Conceiçao Vieira Fernandes a W. D'Angelis. em 01.05.1984.
(41) Confrontar DepoitrentÕ de João .Maria "Justino" da Veiga a W. D'Angelis, em 09.0'.+. 1984. Sobre esse hábito entre as famílias caboclas, confrontar VINHAS DE QJEIROZ, M. ''M=ssianisrro e Conflito Social".
2ª ed. São Paulo, Atica, 1977. p.37.
(42) É significativo que ainda em 1880 o Relatório do Presidente da Província do Rio Grande do Sul fale
de aparec~nto "à margem direita do rio Uruguai, nas proximidades de Nonoai, uma tribo de
índios
bravàs" (Relatório do Presieente da Província. Po~to Alegre, 01.05.1880. p. 39-40,. grifo nosso) .
•

(43) Veja-se·, por exemplo, o àtaque a un grupo de ervateiros nos matos de Guarita, no RGS, atribuiclo
à
"indiada do Pai Querê", calculada "em mais de oitocentos" (Oficio do Diretor da Aldeia de Nonoai,José Joaquim d 'Oliveira, ao· Diretor Geral dos Índios· da Província do RS. Aldeia de Nonoai, 05.02. 1864.
Arquivo Histórico e Geográfico do RS - C.orrespondência do Serviço 4e Índios, 1864. Lata 533, Maço 2).
(44) Telemaco Borba registra que "em 1856 ou 57 foram atacados, em seus toldos do vale do Piquiri,

pela
os rangente do cacique Viry, que lhes matou muitos guerreiros, aprisionou alguns e queimou-l hes
cros ... " . (BORBA, T. ·op.cit. Nota .39. p. 6). Segundo relato colhido por wiz Daniel Cleve, e incluído no Relatório do Presidente do Paraná de 1881 (p. 79) "nossos pais e .nós por muitos anos vivemos
aqui em paz, mas veio de Palmas um índio Very com uma força considerável,
com muito armamento,
e
.
caindo de improviso sobre os toldos, matou muita gente nossa, levando muitos cativos".

..

(45) Oficio do Presidente da Província do Paraná, Antonio B.G. Ncgueira, ao Ministro e Secretario de Es tado dos Negocios da Agricultura, Carercio e ·Obras Públicas. 22.05.1861. Arqu~vo Nacional - Divisão
de pocurentação Escrita - Seção do Poder EXecutivo. Caixa 1156-A, docurento n2 399.
1

de Pal(46) VALLE, Manoel fuarte Bogia do. "Instalação da C.oletoria do Tesouro Nacional na Freguesia
~s, Canarca de Guarapuava, em Julho de 1861".
In; Boletim do Instituto Hist. Ge_o gráfico e Etnográfico Paranaense, XL. Curitiba, 1983. p. 128.
1
' (47) A ocupação, evidentercente, ocorria de acordo cana e~ão da econania e suas exigências que,
no
caso, nao tinha qualquer interesse em ocupar as matas ~co acessíveis e habitadas por indigenashos·_tis. ~to aos carrqx>s, quaisquer que fossem, eram exigidos pela econania pastoril a incorporar-se
àquela atividade prod~tiva."Assim é que os habitantes de Palmas vão procurar descobrir novos campos,
"e efetivamente os encontraram em 1848, mas a leste da área contestada, indiscutivelmente em terri ~ório brasileiro.
Localizavam-se estes ao sul do rio Iguaçu, na latitude, grosso modo corresponden- .
te a Porto União. Denominaram-se -de Campos de São João" (WACl-ICÃ-ITCZ,
Ruy C. O 'Uti Possidetis' brasi..
leiro na questão de Pal.rms. "Boletim do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense".
Curitiba, vol . .XXXV, 1979. p.205). Ditos cmipos situavanrse já na zona de ocupação dos Xokleng o
que, no inicio do século XX, resultaria ali em conflitos sangrentos destes can os fazendeiros.
(48) WACiml.CZ, R.C.

op. cit. p. 202.

Idem, ib. p. 209 .
Confrontar WADrnICZ, op. cit. p. 208.
VAI.lE, M!noel Duarte Bogia do. op. cit. p. 125.
Id. Ib. p. 129-130.
<11EIROZ, M.V. op. cit. p. 32.
(54) Na época; a técnica mais can.m de industrialização da erva mate - JX>r mais rud:immtar e . por dispensar capital - era a de realizar a secagem nos "carijos", que eram ranchos cobertos de palhas ou folhas de palmeira dentro dos quais a erva, ein estrados de
na fumaça de uma fogueira
. varas, era secada'
.
"A principal diferença entre o carijo e o barbaquá é que nest~ último a fogueira não fica acesa diretamente embaixo dos ramos, porém o calor é levado para a trambolhada através de um túnel de alvenaria. Assim evita gue a erva, de qualquer modo, fique com um pronunciado ressaiba de fumaça" (QJEIROZ, M. V. op. _e i t. p. 33) . Na sequência do preparo a erva é cancheada (picada mais miúda) e, após, o
carum era realizar a socagem em lll1 rronjolo, sendo rarissliros na região, à época, os "soques" rrovidos,
à força animal ou hidráulica (confrontar · ~IROZ, M.V. op. cit. p. 34; tarrbérn VAI.lE, M.D .B. op. p.
130).

(49)
.(50)
(51)
(52)
(53)
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(55) CF.AG - C'altro de Assistência Gerencial de Santa Catarina - "Evolução histórico-econ&nica de Santa
Catarina: estudo das alterações estruturais (século ~I - 1960)" • . Florianópolis, CEN;/OC,-1980.
p. 92.

'

(56) VINHAS DE QUEIROZ, descrevendo a paisagem em que transcorreu a luta do "Contestado" no inicio do século XX lança ~o da "descrição de 'Va 1 verde pàra os dois ~tipos mais c~ de ma~as de araucárias:
'~No primeiro, estas árvores constituem formações no nível mais alto da vegetação, entre os 25 e 30
metros. O andar arbóreo inferior é composto por uma formação .densa. de árvores e árbustos latifo~ia
dos, sempre verdes, que atingem em geral até 12 a . 15 metros de altura. Aí são enco~tradas comumente
a erva mate [Ilex paraguariensis, St. Hil.) e a imbuia (Phoebe porosa). O mate, embora leve o nome
de erva (''ervais'' são as suas concentrações naturais ou artificiais) é uma pequena árvore que alcança até uns 10 m~tros de altura, no máximo. Sua ~olhagem é escura. Dela e dos seus ramos tenros· fazse a colheita cada três anos para a preparação da- bebida. ( ... )O segundo tipo é o ·da floresta mista
de araucária
e árvores latifoliadas, ambas formando o nível mais alto da vegetação e, por volta dos
.
25-30 me.tros. Neste tipo de mata, a conífera torna-s·e às vezes bem rara. Entre as árvores do andar
mais eleva.do, aparecem com muita frequência .o cedro (Cedrella fissilis) e a palmeira A~astrun
(=Cocos) romanzoffianun" (VALVERDE, Orlando citado por QUEIROZ. op.cit. p. ·18-:9). Todos · OS depoirrentos dos mais velhos Kaingang do atual Toldo Chinbangue e a vegetação nativa que resta naquela área (onde não há erva mate nativa,mas encontra-se palrreira em abundância) derrvnstram que tinha-se ali o segundo tipo de mata de araucária descrito por vaiverde.
'

(57) WACH.a.JICZ, Ruy C.

oi;:.

cit. p·. 209-210.

,

~

(58) Idem. p. 196.
(59) PIAZZA, Walter Fernando. ,·,A ColonizaÇãc de Santa Catarina". [Florianópolis], Banco Regional de. Des.en~
volvÍllEnto do Extrerrv Sul, 1982. p. 188.
(60) Relatório do Presidente da Província do Paraná, 1882. p. 108.

(61) Segundo .SILVIO CDElID OOS SANIOS, a Colonia Militar do Xapecó, "no período compreendido entre 1882
e 1910, distribuiu 255 títulos. de propriedade a agricultores, na .periferia da atual cipade de Xanxerê, local onde sediava a Colônia'' (SANTOS, S.C. "A integração do índio na sociedade regional a
·função dos postos indígenas em Santa Catarina". Floria86polis, UFSC, 1970. p. 28).
(62) Dados do Q.iadro: "RecenseanEnto Geral da População dos Estados Unidos do Brazil. 31.12~1890. - Resurrv do RecenseanEnto da População na Canarca de .Palrres, Estado do Paraná". In "Exposição que o'S Estados Unidos do Brazil apresentam ao Presidente dos Esta.dos Unidos da América caro árbitro - segundo
as estipulações do tratado de 7 de Seterrbro de 1889, .concluido entre o Brazil e a Rei)ública Argentina".~ York; [Governo dos Estados UnidosdoBrasil], 1894. Vol. IV. p. 204.
(63) PAUIA, José Maria de. ''Terras dos Índios".
Índios, 1944. Respectivanente p. ·65 e 56.

Boletim nQ 1. Rio de Janeiro, Serviço de Proteção
•

aos

(64) Citado por BERTA, Beatriz H.M. "lliapecó - processo de ocupação e povoanEnto". Santa Rosa, 1979.
$issertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dan Bosco). p. 22.

.
.
.
.
.
(65) Arquivo Público do Paraná - Departarrento ~ 1).rquivo e Microfilmagem (DAMI).. Titulas do Governo do Paraná na região de Palmas.
.
·
·
Se ampliarnbs o espaço da análise, vererros que de 1875 a 1890 (16 anos anteriores '.à Çonstituição de
1891) foram expedidos apenas 6 títulos pelo Paraná na região de Palmas, contra nada rrenos que 100
títulos expedidos entre 1891 a 1906 (16. anos de vigência
daquela Constituição).
.
,

.

.

{66) Os Kaingang do Irani tinham~ na épÔca, seu principal núcleo ,de rroradóres localizado no "chato'·' , · entre o r~o Irani e o Lageado Lambedor, próxim:>s a::> cemitério que ali erigiram (locai onde hoje situase pequena vila,can nare de Sede Trentin, mas que os rroradores da região - rresnn os não índios - cos-

chamar de Ul:irrbruwie) ..
Sem dúvida, nenhLUTia linha seca determinava que seu cemitério era o limite mais ao Norte de· suas terras. Po~sivelrrerite, porén, date dessa época a tradição conservada na narnria grupal de que o tempo
que "tiraram a 'linha seca deve fazer mais~ de 100 anos", e que "o filho de Dom Pedro . II (. ·.. ) garrou e
mediu essa t~rra e deu pros índios", época .em que "fez essa linha seca" (Depoi.irentos de Gt.mErcindo F.
Ngóg Yuyá an 22.05.1982; ClE!'TEnte F.N. Xêyuyá an 21.07.1982 onde fala do ••filho do tal João Pedro~
gundo"; ClE!'TEnte F.N. Xêyuyá .an OS.11.1983).
Caro a linha da divisa Norte das terras irldigenas
01~e coincide praticanEnte can a divisa
Norte da "Faz~nda Barra Grande" e can a divisà Sul da "Campina do Gregório" naquele trecho, tudo leva a crer que, ao realizar-se a tredição judicial das terras de José Joaquim de Moraes em 1892, ou a
rrediçao das terras de José Rainundo Fortes, a linha seca foi estabelecida por ali, passando nuito
próxima ao antigo cenútério Kaingang. Para não provocar descontentanEnto nos indígenas que ali residiam, poSSÍVelrrente· OS encarregados da rredição terão dito aos TIESTIDS q{ie se estava estabelecend~ ~ a
divisa das terras dos próprios ·Kaingang, para que ali vivessem mais sossegados.
tlUUaffi

do

50.

A outra poss~bilidade, não descartada, do estabelecinEnto de una linha seca caro divisa Norte da
terra indígena, ·divisa essa tão presente na mem5ria Kaingang (inclusive can a informação de que, no
Irani essa ·linha seÇa tenni.nava em un antigo Marco, pouco acima ·da Corredeira das Lages), é a de que
realnEnte em tE!q)Os do Iq>ério, ru "da lei M:xlarquia", cam diziam os antigos Kaingang, algun
ato
oficial reservou .·àquele povo as terras que hoje ocupam. A hipótese levaria à conclusão de que o Irani era aldeia reconhecida oficial.mente já no ~éculo passado, o que não parece ter canprovação docurental. O mais provável· é entender-se que "o filho do Dan Pedro II" tenha sido, para os Kaingang, o
·
•
governo rep.ibli cano que sucedeu ao Imperador.

(67) Escritura Pública de Canpra e Venda registrada em 14 ..12.1892, às Folhas 90 verso do Livro 15 do Cartório de José Alexandre Vieira, ern Palmas, PR.
(68)

S.C. op. cit. Nota 61. p. 26. · Não deixa de ch~r à atenção o fat~ de que, cana incorpora ção dessa vasta região ao Estado de Santa Catarina em 1916, ~ participação da erva máte na balança cc::marcial desse Estado ·quase triplica. Os dados são de Rufino P. AJ.meida, citado por WALTER PIAZZA em "Santa Catarina: sua história" (Florianópolis, UFSC, F.d. l.unardelli, 1983. p. 552). e
indicam, para a erva mate em 1916 o valor de 1.491:~$000 réis (para os anos de 1910 a 1915 dá valores ainda rrenores) , e para o ano de 1917 o valor de 4. 042: 542$CXX> réis.

SANros,

(69) Confrontar LAZZA.ROTIO, ·Danilo. ''História do Rio Grande do Sul". Porto Alegre, Liv. Sulina, 197l,
p. 126-127.
(70) Confrontar c.ALÓ;ERAS, J. Pandiá. "Fonnação Histórica do Brasil" 7ª ed. São Paulo, Cia. Editora Na~io
nal, 1972. p. 337-341.
(71) À guisa de exemplo, veja-se VINHAS IE ~IROZ: "Logo após a Revolução Federalista,Canoinhas tornou-se uma espéci e de república. livre, para onde ·acorriam, a fim de evitar os tribunais ou a justiça
privada, velhos maragatos derrotados do Rio Grande do Sul, reais ou .supostos criminosos do Paran~ e
Santa Catarina" (Op. cit. p. 41). Ainda do·ne5nD autor: "junto ao Rio Jacutinga, e sobre a fronteira
do Rio Grande, encontrava-se l argo trato ocupado por Miguel Fragoso e seu pessoal desde os tempos
que se seguiram ao fracasso do Movimento Federalista" (Idem, p. 92). Manoel Fragoso, segundo QJEIROZ, "era um caboclo vindo do Rio Grande, que havia tomado parte na Revolução Federalista, sob or. dens de Gumercindo Sa~aiva'.' (Idem, p. 98) .
~

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
( 77)

(78)
(79)

(80)
(81)
· (82)

.

DepoinEnto de ClenEnte F.N. Xêyuyá ·a W. D'Angelis, ern 01.05.1984,
DepoinEnto de ClerrEnte F.N. Xêyuyá a Pedro Zilles e Juracilda Veiga, ern 28.07.1982.
Confrontar Depoinento de ClerrEnte F.N. Xê~yá em 01.05.1984.
DepoinEnto· Idem, em 27.12.1983.
Idem Nota 72.
Ide111:.
.
Depoinento de. Gurercindo F. Ngóg Yuyá e Vergolina V. Fernandes Rekáy a W. D'Angelis·, em 11.7.1984.
Confrontar "wta Indigena", nQ 14. Xanxerê, -CIMI Regional Sul, 1981. p. 27.
Deve-se notar tarrbém que, se~o os kaingang, Francisco Marcelino R6kâg era primrinmo de Julia,
Maria e Gregório, filhos de Wágtii que, por sua vez, era irmã de Antonio "Kuxé" (Cf. Depoinento citado Nota 78).
'
Confrontar Depoinento citado Nota 72.
Depoinento de Clnente F.N. Xêyuyá a W. D'Angelis, em 25.03.1982.
Depoúrento citado Nota 72.
·
•
A renina Julia, cujo nare Kaingang era Yagndâ, era filha de Figpón.e Wágtu, e é mãe de Cleuente F.N.
Xêyuyá, hoje cacique do Toldo Chirrbangue (Cf. Depoinento de IXJvílio ROOrigues Ka Ngrê e Vergolina V.
Fernandes Rekáy a W. D'Angelis em 20.09.1983). QJanto ao"nare português" do indioFigpõn deve-se
recordar que já em 1855 encontraros o sobren.atê Rodrigues entre os indígenas ocupantes dos ~s
de Erexim, aparentados can os de Nonoai (Veja-se a viagm do Capitão Agostinho Rodrigues, em Junho de
1855 a Porto Alegre).
Q..tanto ao nare e apelido de Antonio Wénrey ("Kuxé") a infonnação é de ClerrEnte F.N. Xêyuyá (Depoinento a W. D'Angelis, em 11.07.1984).

(83) Confrontar
Depoinento citado Nota 72 .
..
(84) Confrontar Depoúrento de IXJvílio Rodrigues Ka Ngrê, o Lauz:\.nho, e Vergolina V. Fernandes Rekáy a W.
D'Angelis, em 20.09.1983; e Depoimento de Ana da illz F.N. Féndô ao resnn, em 10.04.1984 .

•

(85)
(86)
(87)
.(88)
(89)

•

Q:nfrontar Depoinento citado Nota 72 .
Depoinento citado Nota 72.
•
Depoinento de Clerrente F.N. Xêyuyá á W. D'Angelis em 27.12.1983.
Depoinento Xêyuyá a W. D'Angelis, em 05.11.1983.
'
Depoirento de Xêyuyá W. D'Angelis em 01.05.1984 e 02.1982.
Confrontar CEZIMBRA JA~S, em suas ''Notas sobre Selvicolas", onde, relaci onando os toldos indigenas
do Rio Grande do Sul, renci ona: "o do Votouro, cujo nome provém do velho cacique assim chamado ( ... ) ;
os de Nonohay , em número de doi s e que provém do nome de um velho Cacique ... " (J~S, J .C. citado
por IAYrAOO, Dante. "Pop.ilaçoes indígenas - estudo histórico de suas condições atuais no Rio Grande

a
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•

•

do Sul". Revista do KJSeU Júlio de Castilhos e Arquivo Histôrico do Rio Grame do. Sul, n2 8.
Alegre, 1957. p. 62-f>3).
( 90) ''Mapa do Estado do Paraná - org~izado por ordem do Governador Dr José Pereira Santos Arrlrade".

Porto
C.u-

ri tiba, Governo do Paraná, [1897]. Escala 1: l.CXX).000.
_
•
Há un excelente ~lar na Mapa.t eca do Itamaraty, no Rio de Janeiro, cem referência no Catálogo do
Ministério das Relações ~ter.iores n2 1·-44. lb ex~lar ·n enos conservado encontra-se na Divisão de
IhcunEntação Paranaense, da Biblioteca Puôlica do Paraná, em Curitiba, sob referência 912.8162/A
162/1896.
.
(91) Sobre a presença eventual de índios Guarani vindos da Argentina e, até, do ·Páraguai, para o corte de
erva no Passo Carneiro, atesta não só a neuória oral do grupo, caro a tradição regional. É
certo
que os e~ateiros argentinos usaram mão de obra Guarani, que de Corrientes e Entre Rios enviavam aos
ervais brasileiros. Há tarrbém doc~ntos .interessantes que atestam a presença Guarani no Passo
do
Carneiro, caro os registros de batisnn de "Antonio Guarany, da tribo Guarany" na referida Capela,em
20. 08 .1882 e de ''Maria, da tribo Guarany", no ne&100 local, em 23. 08. 1882 (Regis trados no Livro NQ 03
de Batism:>s da Paróquia do~ de Palmas, respectivanente àS Fls 10, nQ 89 e às Fls 13, nQ 118 . .
Arquivos da Mitra Diocesana de Palmas, PR).
.
(92) Depoinento de Curercindo F. Ngóg Yuyá - neto de Zacarias e Arvelina por parte de pai - e Vergolina
Vie~ra Fernandes Rekáy, em 11.07 .1984.
(93) Depoinento c itado Nota 92. Notar que Vergolina é neta de Sinhana por parte de mãe. ·
(94) Confrontar Nota 23.
·
(9S) Confrontár ~poinento de ~eiç~ V.Fernandes a W.D'Angelis, em 01.05.1984. Os filhos de ''Marco"
Vieira e Fimú.na foram: Maria (criada), Antonia, c.onceiçao, MarciaÍlo e Madalena.
(96) Confrontar 'IBSClWJER, C. Citado por BEO<ER, I. I.B. "O .índio Kaingang no Rio Grande do Sul". p.64-71.
Segundo CEZIMBRA JA~S os missionários que atuaran nessa região naquela época foram: Pe. l1.Parés,
superior distrital; S. Vilarrubia; Julio Solanelas; Pedro Sadovia; Miguel Cabezà; Aloisio Cots;
Inácio Turri (Citado por I.AITANJ, D. op: cit. Nota 89). p. 65).
.
(97) Confrontar Ofício de Víctorino <:ondá, Pedro Nicafi e Manoel CÔqueia ao Pres. da Prov.do RS. Porto Alegre, 6 de Fevereiro de 1851.
.
.
(98) · Antes ds recentes penetrações de seitas pentecostais - tipo ''Cadeia da Prece" - entre os Kaingang da
região, as expressões religiosas já de hábito - de origem "ocidental" - eram os terços cantados'
as
ladainhas, e as festas do Divino e de São Sebastião, principalnente.
(99) Arquivos da Mitra Diocesana de Palmas. Livro n2 10 de Batisnns da Paróquia do Senhor Ban Jesus
dos
Campos de Palmas, Folha 143, nQ 507. Caro se vê na relação dos Kaingang mais antigos do Toldo Oiimbangue, lá está consignado un de nare .Adriano, que teria ido fal ecer no Rio Grande do Sul. Há t.111 depoinento quê, relacionando rooradores da beira do Irani, abaixo da Corredeira do Kuxé, situa
jtmtos
.Adriano e Messias: "Também era ?li o Adriano e .o Messias" (Clerrente F.N. Xêyuyá a D'Angelis, em 11.
07.1984) _.· Posterio:nrente confinnaram os Kaingang.que Messias era filho de .Adriano (Infonnação oral,
Pedro Zilles) .
ExistELm registro de batism:> mais antigo que, errbora não esc larecido, nerece ser- consignado. Tratase do Bati&TOO da llEilÍna ''Maria, india", de sete anos, realizado na Capela de Passo do Carneiro pelo
Vigário Achilles Saporiti em 20 de Agosto de 1882, infonnando-se caro pais· da criança "Manoel Rodrigues ~artes e a índia Maria Chimbangue". O apelido "Cliimbangue" à india Maria, no referido assento pe
Batisno, evidencia-se caro tin desses n<:llEs de pais ou avós qu~ acabam tanados por sobrenare dos filhos e netos. (Sobre os nares que .se tpmarn sobren<:llE dos descendentes, vide Nota 40 do cap. 3. O Batism:> da india Maria está assentado no Livro nQ 3 da Paróquia de Palmas,Fl 12v, nQ 113. Arquivo da
Mitra Diocesana ,de Palmas, PR) . .
(100) Arquivo da Mitra Diocesana de Palmas, PR. Livro nQ 15 d~ Batisnos da Par .do. Senhor Ban Jesus de Palmas, respectivanente n2 656,657 e659, todos na Fl 166v. Os registros de BatiSITD dão; para os indígenas citados, as seguintes datas de nasciJ:rento: Rosalino: 13.10.1904; Manoel: _16.08.°1899; e Felix Cypriano: OS. 03. 1910. ~ve-se notar que é! viúva de Manoe1, Conceição Vieira Fernandes, e seus filhos Gunerc indo' e .Ange l ina, vivem no Toldo Oli.rrbangue.
(101) Batisrros registrados no Livro nQ 16, sendo o de IX>vílio sob nQ 33 o de sua innã sob nQ 30.Arquivos
da Mitra de Palmas, PR. Dovilío Rodrigues Ka Ngrê faleceu no dia 04.09.1984 na área do Posto Indígena Xapecó, · vitima do vergonhoso atendinento de sBúde dispensado
aos indigenas. r)elâ FUNAI.
.
(102) O apelido de Gregório era, na verdade, Perdória ou Perduria, herdado de seu tio materno, Antonio
"Kuxé" Wénrey (Confrontar Depoinento de Curercindo f ·. Ngóg Yuyá e Ihvil~o Rodrigues Ka Ngrê, em 28.
07 .1982). .
.
(103) O assento do Batisnó de Ana da lllz. Féndô está no Livro n2 17 de Batisnns aa ·Paróquia do Senhor Bem
Jesus dos º Campos de Palmas, Fls 22 verso e 23, sob n2 34. Arquivos da Mitra Diocesana de Palmas,PR .
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A J\PROXIMAÇÃO DA COLONIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO OFICIAL

,;

COM'E ÇO DO SÉCULO XX

•

A COLONIZAÇÃO ESTRANGEIRA EXPULSA OS CABOCLOS

DA TERRA

A extração madeireira, .embora pouco expressiva, já se registrava na região
por
meados do século XIX. O atesta o citado Relatório de Bogia do VaHe, em 1861, que tn clui entre os produtos de exportação da região: "erva mate, m,adeiras, sedenhos ou clinas". Informa o mesmo Rel~tório, que "as madeiras_ que se tem cortado para constru-

ção são as seguintes: cedro,. cabriuva, louro, - guarapuapunhà, angico, "canjarana, canela, geratambu, jacarandá e açoute-cavalo". Apesar disso, Bogia do Valle não .hesita
e;n escrever que possui a · região "extensas ·e ainda intactas matas de preciosas
madeiras para as diversas ºconstruções". (1 ). ·

•

O:orre que a região em questão encontrava-se em li t Ígio cana Argentina
até
18~5 e, a Oeste de Caçador (incluindo, ao Norte, Canoinh~s e - Rio Negro), em litígio . er.tre os estados de Paraná e Santa Catarina até 1916 ( 2 ). Enquanto perdurou o litígio inter-estdual, o Paraná exerceu sobre a região certo pretjomínio, mas que praticamente
limitava-se aos Campos ocupados pelos fazendeiros originários de Guarapuava e Palmeira,
e rota das Missões e seus ervais próximos.

a

A indústria madeireira parananaense vai iniêiar-se efetivamente, portanto, pelo aproveitamento das matas do Centro Sul do Estado, com o escoamento para exportação pelos portos de Paranaguá e Àntonina. No início do século XX a madeira ganha importância
também no porto fluvial de Foz do Iguaçu, dividindo os embarques com a erva-mate. Na
·região · do Rio Uruguai, porém, a exploração madeireira não irá além - no final do século
XIX - das matas gue Bogia do VaJle já descrevera em 1861: "Numa extensão de 70 lé-

guas, pouco mais ou menos, desde a afluência do Canos no Uruguai, suposto limite com
a Província de Santa Catarina, afé _a do Pepery-Guassu, limi~te da Província e do Império, atendendo-se a suas sinuosidades, encontram-se estas e outras madeiras,
de
fácil extração por ser nas serras que correm paralelamentt;>com o mesmo rio, formando
as suas" (3). ·
.
.
Na segunda década do século XX a exploração madeireira receberia importante impulso. ''A expansão da exportação de madeira paranaense iniciada em 1913, refletiu a

•

situação do mercado internacional, ·pois a Primeira Guerra Mundial afasta dos mercados platines os exportadores do pinho euro~eu, os mais sérios concorrentes da madeira paranaense. Outra possibilidade que se apresentou para a madeira paranaense foi o
próprio mercado interno brasileiro, abastecido regularmente pelo pinho europeu até
o inicio da guerra" (4).
Com maiores dados · se poderia assegurar qual a participação da região Palmas-Uru-
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guai nessa expansão de exportações. O fato é que a segunda década do século XX encontrará a exploração madeireira na região subindo as margens dos grandes rios, pois que o
· escoamento dava-se pelC?s -. mesmos, afluentes do rio Uruguai. Ao chegar ao rio Uruguai as
madeiras - atadas em grandes "balsas" - aguardavam a enchente, Pél:ra descê-lo em direção
a Uruguaiana, buscar o mercado Argentino.
·
O maior impulso, · por~m, à indústria madeireira na região nesse início de século
será o término do litígio entre Paraná e Santa Catarina, com a incorporação da região
dos formadores do Uru9uai ao Estado de Santa Catarina. A divisa com o· Paraná ficou decidida pe.lo divisor de aguas entre os afluentes do Uruguai e os do Iguaçu (a Oeste do Jangada).
O Governo do ~araná a·pressa-se em exped ir seus Últimos títulos na região.
De
1907 a 1916 o P~raná expedira tão somente 1·6 títulos na· região de Palmas, isto é,
menos de dois títulos por ano. ·NO entanto, somente nos dias 31 de. Agosto e 1 de Setem - .
bro de 1917 foram expedidos 77 (setenta e sete) títulos na regi2 o (5).
•

º

O· Governo de Santa Catarina, incorporando essa zona, não tardaria também
em
ber.leficiar os amigos do poder com gordas faixas de terras -. das ditas devolutas - à guis·a de empreendimento colonizador. Grandes firmas internacionais especuladoras favoreceram-se no negócio - ~orno a Brazil Developement & Colonizat ion Company, isto é, a Bra- .
zil Railway - bem como seus apaniguados (6).
A política de colonização por estrangeiros continuava vigente, e Santa Catarina se
lançaria em sua execução com mais intensidade no início do século. No caso do recémincorporado Oeste Catarinense, pretendia-se absorver os descendentes de imigrantes instalados no século XIX no Rio Grande do Sul° par, com el es, envolver a região na economia.
agrícola ·em expansão.
"A partir de 1916, quando a questão de limites entre Para-

ná e Santa Catarina é definitivamente resolvida
e grande parte dos chamados campos de.· Pa1mas passa a pertencer ao Estado Cat.ari.nense, U:ma nova frente pioneira
atinge a região. -Trata-se agora de uma frente agrícola, que tinha como núcleos
inéentivadores as colônias instaladas ·no nort~ do Rio Grande. É fato que os
componentes das frentes pastoril e extrativa sempre praticavam - ~lguma agricultura. Essa,
entretanto, não passava de pequenas roças, necessárias à alimentação diária,
sem
ma.ior sentido econômico. Agora, o que vamos pres e nciar é a fixação . continua de agri-
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· ~ultores

nos vales do planalto (7).

Dois seriam os primeiros reflexos dessa nova fr.ente: a expansão da exploração
madeireira - que · limpar.ia as terras dessas riquezas antes de vendê-las aos colonos - e a
expulsão
dos posse1ros.
4'
.
A .exploração madeireira na região, nessa époça, ficará condicionada às exigências
da colonização.
A empresa colonizadora vai tirando as madeiras das terras ·que preten de alienar, entregando depois disso os lotes aos colonos. Por esse motivo, e por que a navegabilidade do rio 1 rani é precária face às inúmeras corredeíras e lages, a extração
madeireira só atingirá o Toldo do Chimbangue em fins da déca~a de 1930.

•

Quanto à situação dos posseiros, su~ge como problema no · momento em q'-;le as classes dominantes op.tam por um outro regime de domínio das terras, com vistas jà à colozação estrangeira. Isso se dá em 1850, com a Lei nQ 601, a Lei de Terras. Agravar-se-ia
sobremaneira com ~ advento da RepÚbl ica e sua primeira Constituição. Estouraria
em
conflito, finalmente, n~s primeiras décadas do século XX com a expulsão progressiva dos
brasileiros de .suas terras para dar lugar à especulação imobiliária e ao imigrante. (8).
Um integrante da . Comissão Técnica Discriminadora de T'erras, do G.overno Catarinense, no início da década de 20, .Wenceslau de Souza Breves, registra o choque da proposta e interesses das classes dominantes - que ele representa - com os interesses e perspectivas dos agriQJ ltores brasileiros de então:

"Havia entre os caboclos de Chapecó, a respe.ito de terras, uma falsa concepção do que era posse: eles confundiam intrusamente com posse.Para eles, o fato de
se est~belecerem com um pobre rancho e uma pequena roça em terras do Estado ou de
particulares, lhes dava o direito de propriedade. Deus ·sabe a luta insana que tinhamas pacaexplicar a eles que o Governo não podia dar terras, que a lei não ~ermitia isso ( ... ) (9).
•
O que vai oçorrer, então, no Oeste Catarinense, é. a expulsão sistemática dos caboclos de suas terras, para dar lugar à entrada dos ·imigra'ntes e descendentes (estes, vindos do Rio Grande do Sul), ·que recebiam das colonizadoras títulos da terra adquirida.
A colonização não chegará, de imediato, aos Kaingang do rio Irani, mas · algumas
famílias de cab.oclos, expulsas. pelas colonizadoras, procuram os Kaingang solicit~ndo abrigo. Algumas famílias ou pessoas são recebidas como membros da comunidade in~Ígena,
uma vez que aceitam viver segundo os costumes e leis dos Kaingang e submeter-se
às
suas autoridades. É o caso da família dos "Justino", por exemplo. Outros são recebidos
como amigos - e, até, aliados - a quem se dará refúgio, devido a alguma perseguição específica. E o caso, por exemplo, de JoãoMaria Brizola, maragato que na década de 20 obteve refúgio entre os Kaingang do Chimbangue, estabelecendo-se nas proximidades do Lageado Sitio Velho, onde chegou a montar um engenho de cana. Acabaria vendendo seu engenho, poucos anos depois, a José Albino da Silva (10).
Entre os casos de refugiados abrigados pelos Índios parece situar-se também a fa' mília de Jacinto Pereira da Silva. Em depoimento escrito, em favor da comunidade Kaingang do Toldo Chimbangue, datado de 14 de Abril de 1982, Jacinto informa estar com 79
anos e ter chegado ao Chimbangue com a . jdade de 4 -anos. ls?O significar ia ter entrado
no Chimbangue por volta de 1907. No . entanto, há diversas indicações na memór ié! Kaingang daquela aldeia, de que a família de Jacinto Pereira da Silva abrigou-se entre os in dígenas após a batalha do Irani, . que marcou o início da chamada "Guerra do Cont~stado",
em Outubro· de 1912 ( 11 ). Informa Jacinto, no seu depoimento, que "naquele tempo mora-·

vam neste Toldo, só os indios ~aingang, sendo que eu fui o primeiro caboclo a morar
com eles, sendo inclusive criado por eles, no meio deles (12).
O citado Wenceslau Br.e ves, da Comissão Discriminadora de Terras que atuou na região entre 1920 e 1.924, registra também a presença indígena no Iran}, ao escrever o seu
"Chapecó que eu conheci". Segundo DANTE MARTORANO, o funcionario Breves "testemu~· .

•

nha a i~stigação de alcoólatra aos
"

•

lndios de Irani que exigiram da Comissão:

Índio quer lambique do Governo" (13)

••
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•
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1910 - 1920:

O INDIGENISMO .OFICIAL
A MORTE DO . CACIQUE CHIMBANGUE

Um serviço federal de assistência aos · indígenas vai ·ser criado em 1910 exatamente no bojo das discussões. entre as divididas opiniões sobre a colonização estrangeira. A 's
agressões dos Xokleng em resposta à invasão de suas terras pela colonização alemã
em
Santa Catarina e a .defesa, .pelos Kaingang . paul istas, do seu terr i tó.r io ameaçado pela E~
trada de F'erro Noroeste e pelos fazendeiros de· café, ·fizeram ressurgir o debate sobre o .
futuro das populações indígenas e o tratamento que a elas devia ser dispensado. Mais ainda, o caso dos XokleDg impedindo a colonização alemã provocou as desastrosas declara ções do então r enomado cientista Von Ihe-r ing que, _sobre os indígenas, propô~, com economia de palavras:
·
!'exterminem-se os refratário s à marcha ascendente da nossa civilização, vi~
_to como não representam elemento de trabalho e de progresso" ( 14) ..

A reação aos pronunci~mentos de Von lhering reforçam a posição dos Positivistas,
para os quais, segundo Darcy Ribeiro, "o que se impunha era, pois, uma obra de proteção aos índios, de ação puramente socia l, destinada a ampará-los em sua~ necessidades, defendê-los do . extermini~ e resguardá~los cont'r·a a opres.s ão " (15) .

.

'

•

.

Rondon é convidado ·a, organizar e dirigir essa instituição e, de fato, "foi estabelecido o Serviço de Proteção aos Índios e Lócalização de ·Trabalhadores Nacionais,
.criado peloDecreto nQ 8072, de 20 de Junho d~ 191Q, e inaugurado a 7 de Setembro
do mesmo ano" (16).
·
Nos seus primeiros anos, no entanto, na r egião Sul o ~erviço limitar-se-á às ten - ·
tativas de .contato pacífico com os Xokleng do rio Itajaí do Norte, com os Xokleng da região de Palmas-União da Vitória, com os Kaingang do interior paulista e,. na década de
20, com os Kaíngang da região do Laranjinha e Cinzas, no Norte do Paraná.
Na região de Palmas, os Kaingang iriam aguardar ainda alguns anos para conhecer
uma presença do Serviço. A área de Palmas teria ação de encarregados do Serviço na década d.e 30, e na área do Xapecó .- com terras delimitadas por Decreto Estadual de 1902 essa presença ocorrer ia somente a partir de fins da mesma década. Em 1940 ·é instalado
um Posto Indígena no Xapecó.

.,
;
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TDLQO CHIMBANGUE
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Quando surgira, porém, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais "era algo revolucionário", pois que representava uma postura
de

"critica declarada ao latifúndio. Era nacionalismo, e era d.ar terra ao sem terra"
( 17).
Era uma afirmação de opção pelos "trabalhadores nacionais", contra a colónizaç.ã o

•

estrangeira. O quadro apresentado anteriormente, do -processo de avanço das co_lonizadoràs
no Oeste Catarinense na década de 20, bem demonstra que o Serviço pensado pelos posi tivistas_ fracasssara no embate com as classes privilegiadas. De fato, na década de 20," já
teremos a instituição sofrendo profundas pressões e com sua denominação alterada ou reduzida para "Serviço de Proteção aos Índios". SPI ape11as.
Nesse meio tempo_

o~

Kaingang no Toldo Chimbangue morriam de tifo, "que eles

naCiuele tempo não . cqnheciam, · e só tempos depois souberam do que s.e tratava ( ... ) Nessa epidemia morreram mui tos velhos do Ch imbangue. Os mais ve rtaos morreram então"
(18).

#

Algum tempo antes morrera o Cacique Chimbangue, com idade . muito avançada.
Segundo a tradição, com mais de _ce m anos de idade. D e tão velho não tinha mais força
nas pernas, e os seus o carr egavam quando iam a algum lugar, porque ele era .o cacique.
Chimbangue foi enterrado no~ cemitério estabelecido no divisor de águµs entre o Irani e o
Lambedor, próximo ao qual passara a linha seca. Seu nome não é relacionado entre a.s vítimas da Febre E;spanhola, que matou muitos velhos, e é certo que já era falecido quan do da entrada das colonizadoras na região na década de 20, pois seu nom~ nfu consta entre as autoridades indígenas e mais velhos dessa época (19}. Pelo depoimento de
Manoel ·
Demiciano de Oliveira, morador na região desde 1908, o cacique Chimbangue teria falecido em 1915 (20}. No locaf onde foi enterrado o cacique Chimbangue, plantou-se
uma
cruz não f alquejada d~ cedro - conforme ar.t igo costume conhecido dos caboclos brasi leiros e também mencionado para os
Kaingang de Nonoai nesse ~é cu lo pelo ·jesuíta Pe.
•
Balduino Rambo (21 }. ·

..
•

•

·Pouco antes do Cacique Chimbangue,
faleceu - embora mais novo - o .Índio Salvador, a esse .tempo já velho. Sua neta,
.Con,
ceição Vieira Fernandes, informa ter
ele
falecido quando ela tinha 12 anos, o que significa ter ocorrido essa morte por volta de
1912/191 3 (22}.
Com a morte do Cacj.que Chimban gue, assume a liderança do grupo o Kaingang
Fidêncio Ve,nâncio Kaynrô (23}. .
O novo cacique, anos depois-, deixa - .
ria em seu lugar Antonio "Kuxé''. Wénrey, irmão de Wagtu (24}. Nessa época diversas famílias Kaingang já ocupavam também a marger_n leste do Irani, tendo estabelecido
aldeia no " Chato" que denominaram Pinhal,
onde o cacique era Gregório Mréym; sobr"inho de Antonio "Kuxé".

Cedro-cruz da sepultura do Cacique Chimbangue
(Foto : Juracilda, 1983)

A COLONIZAÇÃO ESTRANGEIRA CHEGA AOS KAINGANG NO PINHAL
Como salientávamos anteriormente, a incorporação da região em questão ao Estado de' Santa Catarina serviu como mola propuJsora deum surto colonizador e acelerou a
concretização do espírito da Lei de Terras de 1850. "As terras que até então não ti-

nham valor algum, com a solução da contenda entre os dois Estados, com a abertura .
da estràda S. Paulo - Rio Grand€ (Nota: refere-se à Estrada de Ferro, pelo Vale do Rio
do Peixe}, ·com a criação de sedes · municipais e a formação de uma hierarquia administrativa e juridica, com o inicio da colonizaçã~ começam a ser cobiçadas por todos
quantos compreendiam as perspectivas que se abriam. Além disso, a madeira começou a
ser sistematicamente explorada e, como a área era rica em pinhais, essa nova atividade Nai acentuar ainda mais a disputa pela terra e aumentar o seu valor. As próptias companhias de colonização~ a começar pela Brazil Railway, vão basear seu fa-
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• tqr.amento 'na -exploração da madeira, pois consumidos. os pinhais nas . serrarias, a
· terra aindà cont~nuava com valor para · ser loteada e vendida aos colonos". ·

''i

devido a esse quadro que a coloniz~ção do oeste foi feita à custa do esbulhamento do sertanejo e do índio" {25). .
·

•

· . A conclusão de COELHO DOS SA.NTOS não poderia ser mais precisa. No caso dos
Kaingang aldeados no Irani esse esbulho vai iniciàr-se pelas terras por e'les ocupadas
a
Leste do rio, ocupação que fora mais recente. De todo modo, o esbulho das terras in dígenas do Irani, tanto da margem Leste (Pinhal), como da margem Oeste (Chimbangue) ,
inicia-se no título da suposta "posse " . de José Joaquim de Mor;aes em 1893. Em Janeiro de
191·9 a Colonizadora Luce; Rosa & Cia adquiria a "Fazenda Barra Grande" aos · heraeiros
• da Baronesa de Limeira, residentes em São Paulo. O título do imóve l chegara às mãos
dos vendedores "por herança da finada Baronesa de Limeira, sendo que esta a houve
por herança de seu falecido filho Dr Luiz Vicente d~ Souza Queiroz, em 1899,e este ·
a obteve por compra em 26 de Maio de 1893, dos seus primeiros proprietários, .Jos é
Joaquim de Moraes e sua mulher Rosa B~irite, que a legitimaram de acordo como Regulántento de 30 de Janeiro de 1854, conforme consta do respe ctivo titulo expedido
pelo Governo deste Estado em 4 de Abril de 1893". Confirmando a informação de ·que
as terras · da dita "posse" de J.L. Moraes sobrepunha-se a diversas posses reai s de famí -·
lias brasileiras e à ocupação inGiígena, a Escritura de Venda dos· herdeiros da Baronesa de
Limeira à empresa Luce, Rosa & Cia aventa a possibilidade de que venham a "faltar alqueires" do total vendidó, "ou porque a área da fazenda não corresponda de fato a que
se pr:esume ter ou porque esteja ocupada em parte por intrusos" (26).
"

EmQresa Colonizadora l.uce ,·Rosa & Cia. Ltda.

..

.

..
1947

58

_,

•

A empresa Luce,Rosa ·&: Cia não se limitara a adqu~rir as referidas terras
dos
herdeiros "da Baronesa de Limeira. Obtivera também, por Compra, a Fazenda Sarandy, de
Wítold Roguski e sua ·m ulher, e fora agraciada com a "concessão de terras públicas"
pelo Estado de Santa · Catarina; em 21.01.1921, do imóvel. denominado "Norte da Fazenda ·
Sarandy". Ao todo, mais de · 38 mil hectares de terras _contínuas no Estado de Santa Catarina, e outro tanto no Rio Grande do SlJJ (Colônia rio Novo, hoje Aratiba, e outras)
(27) •.

A entrega desses vastos terrenos aos colonos, na forma de lotes seguiu, d_e certa
1orma, a rota da migração oriunda do Rio Grande, vindo de Leste para Oeste, e do Sul
para o Norte, a partir da "Estação do Barro" da linha férrea (hoje Gaurama). E pelo fato de o extremo \ Oeste das terrras adquiridas pela empre.sa serem exatamente as mais ocupadas (por Índios, nas duas margens do Irani, e por inúmeros brasileiros, a., Oeste do
Lageado Lambedor), ·essas terras foram praticamente as Últimas a serem n~&'ociadas pela
colonizadora, já em fins da década de 40. Em 1924, porém, a colonização ja chegava
muito próxima à aldeia do Pinha1, .-com o estabelecimento do núcleo de imigração alemã
(com alguns de fala francesa) de Nova Teutônia, na margem Leste do rio Ariranha.
Data dessa . época, segundo a memória Kaingang, uma segunda "reserva" d~s mesmas terras para eles (a primeira teria · sido pelo "filho do tal Dom . Pedro II" - vide Nota
66 . do cap. 2). Contam que pouco antes de virem os alemães para Nova Teutônia, compareceu· na aldeia Kàingang do Pinhal o "Fi finge 1 t (E'.Ünfge 1 t) com os medidores e instru~entos".
Pediram para acampar ali para fazer a medição dos terrenos a · Leste do
Ariranha, tendo ·o Cacique Gregório sido receptivó. "O alemão perguntou então se eles
não queria~ trabalhar pra eles, pra abrir as picadas das demarcações. Os índios ·aceitaram e ficaram dois outrês meses ·fazendo esse trabalho". Segundo a tradição, ao

terminar o serviço o alemão compareceu à aldeia e, sobre uma lona·, estendeu um bom
maço de dinheiro em pagamento para os indígenas. Os líderes . Kaingang na época seriam:
Antonio "Kuxé", Gregório Mréyn, Alfredo e Pedro Fortes do Nascimento e Chico Pataca.
Esses recusaram o dinheiro e teriam pedido gara_n tia de terras para sua gente. O alemão
aceitou a proposta indígena e marcaram os limites como sendo o rio Irani e o Lageado
Lambedor, abrindo para limite Norte o "travessão", ou linha seca. Segundo esse depoimento, os Kaingang teriam· aceitado reunir-se · na margem Oeste do Irani, mas o fato é que
mais de 30 anos após esse episódio · ainda havia
famílias Kaingang no Pinhal, e em suas
proximidades, na Chapadâ. Conta ainda a tradição que após o acerto com "Fifingelt" ,
foram ao Passo Bormann, ''onde era a Comarca naquele tempo", "porque o alemão disse · que iam fazer tudo por escrito direitinho". O documento teria sido feito e entre gue ao Cacique Antonio "Kuxé". Quando, anos depois, esse cacique retirou-se para o Rio
Grande ~o Sul, ter ia 9e.i?<ado OJdocumento em mãos de um amigo seu, não Índio, morador
e.m Passo Bormann; chamado Antoninho ·Moura (28).
Os ale mães que vieram colocar-se em Nova Teutônia viram-se num ambiente totalmente estranho, no qual desconheciam desde as for mas dé\ amanho da terra até
as
culturas locais, seus períodos ·e técnicas de c ultivo e sua utilização como alimento . . · Sequer construir ranchos com os materiais djsponíveis na mata era do seu conhecimento
(29). Passaram dificuldades extremas. quando chegaram às matas do Ariranha, e quem os
socorreu salvando-os da fome, construindo-lhes os pr.imeiros ranchos e ensinando-lhes o
cultivo das espécies locais foram os Kaingang do cacique Gregório Rodrigues Mréym (30).
Na década de ·20 irá estabelecer-se, à margem esquerda do Irani (margem Leste),
pouco acima das Três Ilhas, o brasileiro José Albino da Silva. Ali assenta-se na qualida.:.
de de "F iscai" da Empresa Luce, Rosa & Cia e promoverá embargos em roças indígenas,
alegando que as terras seriam todas vendidas e que os indígenas teriam que sair dali (31).
Os· Kaingang do Pinhal reunem-se ·com os chefes Kaingang do "Chimbangue" e decidem
realiza~ uma viagem às autoridades. Dirigem-se a Itá, sede de uma cq,lônia recente nas
margens do Uruguai. Em Itá os velhos teriam conversado com um tal Coronel José Fabrício, que lhes teria dado um documento da terra_. Levaram o documento a José Albino
e continuaram suas plantações (32).

•

Não muitos anos depo.i s o mesmo José Albino da Silva comprarla o engenho e "sítio" de Joã.o Maria Brizola, próximo à barra do Lageado Sitio Velho, a Oeste do lrani. · A
presença de Br izola ali datava de poucos anos. Nesse lugar tentou novamente tirar os. indígenas de suas moradas antigas. Os Kaingang, tendo à frente o velho "linguará" Antonio
Péytkâr, viajam a Rio Novo (.Aratiba), onde nada conseguem. Decidem então ir a Lages,
à Comissão de Terras. São recebidos lá e alojados em um galpão, por ordem do · prefeito.
No outro dia tiveram audiência na Comissão de Terras, informando que estavam ameaçados de despejo, e mostrando o papel que José Albino lhes dera. Os da "comissão" teriam
•
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dito: "Isto é um papel à toa; isso ele niesmo fez". · E, assim, ouvidos os Kaingang, de- ·
ram-lhes lJl'.l ·papel a entregar a ·José Albino. No .r~torno o vélho Péy'.tkâr ·é que · vai entregar a carta. A reáção de José Albinó, segundo a tradiç·ão, foi: "Puxa, mas vocês são safados, _mesmo!

Nunca pensei q\.!e vo~.ês fossem fazer isso, de caminhar" ( 33).

Teriam ,sido as primeiras pressões explícitas pela retirada dos Kaingang,
fim de liberar as terras para a colonização. Seguem-se outros episódios.

com

Segundo a memória Kaingang,_ "o Pedro Maciel (Pedro da Silva Maciel) era

o
o

fiscal da Luc e, RoBa ali no Monte Alegre-. Ele fez por idé ia dele com o-. Giocondo
Trentinpara vender, pra tirar os índios pra vender~ porque eles não podiam vender
aquela terra. Então se controlaram com a Luce, Rosa para manda·r sair os índios".
Foi quando "correu a noticia de que todos os Kaingang iam ter .que sair do Chimban gue, por ord_r.m da Luce, Rosa & Cia" .. "O cacique Valeriano seguiu ent.ão para Passo
dos Índios (~ tual Chapecó) a procurar o Juiz Antonio Selistre de Ca.m pos .... _Com
o
caciqu~ Valeriano foi também o cabo "José Franco", cujo vêrdadeiro n~me era
José
Soares (apelidado Franco por causa do pai, Franklin Soares). O segundo companheiro
do cacique Valeria-no nessa viagem foi o Francis.co Marcelino Rókâ.g,_ o ".Chico Gor~o"
também chamado". Ter ían ido ainda o João Maria Fortes do Nascimento, Felisbino Vieira
- que, era rapazinho - Sebastião Caetano Xavier e. · DovÍ'.lio Rodrigues~ o "Lau". !'Em Passo
dos Indios for~m à casa do Juiz. Esse aconselhou a eles a "ir para frente", e
na
volta passar na casa dele que · o que fósse decidido "lá'·' ele mandava executar ali.
Ai eles seguiram então para o Xapecoz inho, e lá o chefe telefonou : ( s ic) pro .Lont:'ras
(atual P.I. Palmas, então Toldo Lontras) e de lá yeio a ·resposta: Aí o . chefe pôs no
papel e eles vieram".
·
''Voltãram então para . Chapecó~onde foram falar com o Dr. Selistre, que · fez
um documento para o Prefeito· Pedro Maciel assinar. Foram após isso no escritório do
Pedro Maciel ( ... )"
,
"A Prefeitura era em frente, e o prefeito era o Pedro Maciel ( ... )Eles foram lá, mas quando iam chegando o Maciel escapou por outra porta e eles sairam ãtrás dele pelas ru&s, até que ele dobrou uma esquina e eles perderam o "rasto" dele. Voltaram então.ao Dr. Selistre. Ele perg.untou: - Que tal, meus filhos, como é
que foram? - Fomos mal, pois o homem correu de nós. O Dr. Selistre peg~u o
papel
que tinha dado pra eles e saiu pra rua, uns metros pra fora da · casa dele, . e com
· aquele papel levantado pra cima, ele g·ritou: "Será que não querem m_a is obedecer o
Juiz de Direito? Estão querendo ·a cabar com os mel,.ls indios !'" e outras coisas mais".

.

"Depois·, entrou, deu o papel pra eles de novo e· disse: podem voltar lá,
procurar ele". ·
"Foram nos escritórios novamente, onde já estava de regresso o Pedro Ma ciel. Este então assinoti o documento. Foram então no Selistre, que então mandou uma carta para a Luce, Rosa em Porto Alegre.".
''Ele então falou: Então eu vou mand~r uma carta lá pra Luce, Rosa, que vocês estão de acoido de desocupai.essa terra se ela quer vender, -se ela der os 50
contos":
"Mandou voltar dali doi-s dias. Voltaram, então, com o José "Fr.anco" na frente. C~egaram no Dr. Selistre, ele mandou eles sentar : Então ele disse: ·Vocês estão
bem, ·meus filhos. Nada está ruim pra vocês. A Luce, Rosa assinou aqui, oh, assinado, que ela dá a terra pra vàcês, mas não dá Ós 50 contos." (34).

.

·A essa época, a colonização das áreas em poder da Empresa Luce, Rosa avançava já a Oeste do Irani. A colonia São Rafael, ao Sul do Lageado Lambedor, recebia imigrante·s alemães que· também travavam cont)ecimento com os indígenas. Alguns deles a-.
proveitando-se do bom relaciona'mento estabelecido entr-e os Kaingang e os colonos alemã,es de Nova Teutônia, e exibindo títulos da Luce, Rosa & · Cia acabaram sendo os pr~
meiros a ter terras "escrituradas" dentro_ dos limites do Toldo Chimb~ngue. Essas entra das foram ·pelo· e<tremo. Sul dessa área,
· nos pontos mais distantes dos núcleos indígenas
.
maiores.

.

J

"
Segundo o Registro nQ 4.044 do. Cartório de Imóveis de C::hapecó, em 30 de Setembro de 1938 Guilherme Frederico Jaeger adquiriu da Empresa Luce, Rosa & Cia L t da
os lotes 41 e 42, totalizando 60 hectares a norte do Lageado Lambedor, ou seja, na extremidade Sul do Toldo. Chimb~ngue (35). ·
Em 1939, atendendo a disposições legais, a Empresa. Luce, Rosa &Cia faz regis trar, no Registro de Imóveis de Concórdia, Memoriajs das terras que colonizava. Um dos
60
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Memoriais trata exclusivamente das terras que a ·empresa adquirira a Oeste do ~rani, num
total _de 6.187 ,6 hectares. Reconhece o Memorial em questão que "estão localizadas nestàs terras cerca de 100 famílias brasileiras, de intrusos, que nada tem feito
no
sentido da legalização de sua situação pertEncente à empresa proprietária das terrm;
(sic), não obstante os constantes· convites feitos pela mesma para tal fim" (36).
-É também por essa época que a ~oloniiadora agenciará com madeireiros a retirada das madeiras de lei . situadQs nas encostas do Irani. S~gvndo informa o Memorial
da
empresa, acima referido, ali "predominam o pinheiro, cedro, caneleira, angico, sassafrás e outras essências florestais". O pinheiro, por Jocaqzar-se no "chato" e não dis. porem à época de meios de remoção das madeiras dali, além de que o "chato", no Chimbangue, era exatamente onde encontrava-se o maior núcl~o populacional indígena, ficaram
preservados até 1950, quando G.iocondo e Sever.ino Trentin os explorariam. A exploração
madeireira de fins da década de 30, no Irani, retirava as madeiras da margem do rio. Os
trabalhadores iam bem armados, e os Kaingang assistiram desolados ao desmatamento.
Também a esse tempo, a Empresa Bertaso tirava· madeiras· a Norte da linha seca doChimbangue, nas t~rras da F~zenda "Ca-mpina do Gregório", e também com_e ça · a escoar· essa ·
madeira pelo Irani, em épocas de grandes enchentes, que as levavam .ao Uruguai. De lá,.
toda madeira era exportada para a ·Argentina.
As pressões sobre os Kaingang do Pinhal já eram, nesse tempo, cada vez mais
fortes. A ocupação seguia , seu caminho de Oeste para Leste, e naquele momento objetivou expulsar os Kaingang do Pinhat para que se juntassem aos do Chimbangue, a Oeste
do Irani. Sem a força do Cacique Gregório Mreym, e amedrontados com violências promovidas pela Companhia, os Kaingang vão a pouco e pouco reunindo~se· a seus parentes do
Chimbangue. Outros preferiram procurar seus parentes no Xapecozinho ou nas aldeias do
Rio Grande do Sul (Nonoai e Votouro). Essa retirada não ocorreu de uma só vez, mas
gradualmente, à medida que as pressões aumentavam. t. certo que até fins da década de.
40 - · talvez início da década de 50 .- ainda havia famílias Kaingang no local denominado
Chapada, nas proximidades da antiga aldeia e cemitério do Pinhal.
1

DÉCADA DE 40 :

RECONHECIMENTO OFICIAL DO CHIMBANGUE

Em 194·1 encon.tramos um importante trabalho que ~az referência ao Toldo Chimbangue (ou toldo Irani). O trabalho de JACY BERNARDES, · embora não faça referências ..
à permanência de famílias Kaingang no Pinhal (por versar sobre o Município de Cryapecó
somente), indica claramente a presença dos Kaingang no Chimbangue:
"Existe no município a tribo de índios chamados Coroados ou Caingangs. Estão localizados em toldos nas localidades de Jacú, Banhado Grande, Xapecó e Pinhalzinho, entre os rios Xapecó e seu afluente Xapecoz!nho, e outro toldo pequeno,
a
margem direita. do rio Irani" (37).

.

Nas décadas de 30 e 40 atuaria em Chapecó .como Juiz de Direito o Dr. Antonio
Selistre de Campos, riograndense de Santo Antonio da Patrulha. Na função de Juiz conheceria primeiramente os Kaingang do Xapecó e, em seguida, os do toldo Chimbangue. Es~
pÍrito humanista e desejo de justiça fizeram de Se listre de ·Campos um batalhador incan sável em favor das populações indígenas· da região. Esse viria a ser o trabalh9 que desenvolveria plenamente após sua aposentad.o ria das funções públicas,. tendo a morte interrompido seu trabalho em Dezembro de '/19 57. Entretanto, envolveu-se de tal modo em favor
dos l<aingang do Xapecó - onde o esbulho · das terra.s indíge.nas era· realizado por atos da
mais gritante grilagem e a conivência oficial era pàlavra de ordem ·- que não pode dar a
necessária atenção aos Kaingang do Chimbangue, de cuja história Selistre de .Campos não
possuía grande conhecimento e cuja aldeia não teve condições de visitar, como o fizera
mais de uma vez aos do Xapecó.·

•

Mesmo assim, SELISTRE DE CAMPOS não deixou ·de registrar a existên5=ia desse
grupo Kaingang em seus escritos, como nesse trecho do manuscrito intitulado "lndios de
Chapecó e suas terras":

,

" ... Até findar o século p,assado ainda .e xistia um( toldo) situado no lugar
onde está assentada .a cidade, sede do município, o qµ~ constitui a origem de sua
denominação: Passo dos Índios, e que vigorou até ·o ano de 1938, sendo substituído
pela denominação Chapecó, pela Lei Federal que regularizou a divisão territorial do
pais. Distante .menos de vinte ' quilômetros a Le~te, próximo ao rio Irani, houve o Toldo Chimbangue, cujos indios, com pressão·tla colonização, foram se deslocando para o
interior da mata, rio acima.

··

'

11

Pelo ano de 1941, funcionários do Serviço de· Proteção aos Índios, visitaram esses ind ios, não má is aglomerados em um toldo, porém ·habitando se.parados, não
lo~ge uns dos outros, tendo recenseado em 49 entre homens mulheres e crianças
todos em estado de extrema pobreza, habitan:lo a margem direita do citado Rio, às ve zes, passando a residi·r
à margem esquerda" (38).
.
.
.

.

O texto de Selistre de Campos indica que já ·no · início da década de 40 funcionár1os do SPI realizavam recenseamentos entre os indígenas do Ctiimbangue. A tradição oral do grupo informa que o primeiro .funcionário do Governo que os procurou foi o "Nenê Paulino", :isto é, Diocleciano de Souza Nenê; que já na década de 30 era o encarregado do Posto Indígena Lontras, em Palmas (39). Provavelmente a vinda de funcionários
do SPI ao C~imbangue ocorre depois da viagem que os indígenas desse toldo fizeram ao
Xapecozinho n.a segunda metade da década de 30.
1

Entretanto, nos documentos do SPI até agora localizados, a primeira referência
ao Toldo em questão encontra-se no "RECENSEAMENTO DOS ÍNDIOS PERTENCENTES
AO PIN DE CHAPECÓ EM 26.1.1944", onde consta, entre os de "raça Kaíngangue",
o
"TOLDO IRANI", com os seguintes moradores:
- Avelino Zacaria Com-béc, Maria Alves e Terezinha Zacaria.
- Gumercindo Zacaria e Virgolina Rêcai.
- .Francisco MarciJino Rocan, Madalena Vieira, Doralina MarcÍJino, Manoel Leo poldino, Maria da Luz e Amantíno Marcilino.
- Felisbino Vieira e Laüdelina Vieira.
- João ~aria Gregorio, Francisco Gregorio e Maria Gregorio.
Valeriano Venancio Xógrê e Antonia Vieira.
- José Soares, Natalia Vieira e Otaviano Soares.
- Go.nçalino Soares, João Maria Soares, Conceição dos Santos, Jorgina Soares e
Antonio Soares.
- João· de Li ma, Ernestina· Rodrigues e Dario de Lima.
Lauro Can-grê, _Felizardo Cane-roi, Julia dos Santos lam-di, Algimira Vieira,
Emilia Vieira e Leopoldina Vieira.
- Conceição Vieira lan-ducó, José Zacaria Condá, Angelina Zacaria e Zulmiria
~acar ia (40).

'

Ç) recenseamento não relaciona
ainda habitavam no .Pinhal. Entre esses
Fortes do Nascimento Féndô -.. irmã de
xé - pois que · es.sa morava na referida
oo Mar ia
. da Veiga. .

as faJl!Ílias indígenas q~e, à época, sem dúvida
não relac·i onados estão, por exemplo, Af!a da. Luz
Clemente, cacique, e do falecido João Maria Ku"Chapada", próximo ao Pinhal, onde casou com Jo-

O recenseamento . acusa 4 1 pessoas, sendo 17 menores de ·17 anos.
É assinada pelo mesmo funcionário a "ESTATÍSTICA AGRÍCOLA E P.ECUÁRIA
DOS . ÍNDIOS PERTENCENTES AO . PIN DE CHAPECÓ EM 26."1.1944", na qual ' consta, para o Toldo Irani, as estatísticas de produção agrícola dos indígenas: Avelino Zacaria
Com-béc, Gumercindo Zac:aria, Francisco Marcelino, Felisbino Vieira, Valeriano Venâncio,
José Soares,
Clementino Lima,
. Gonçal ino S:lares, João Maria Soares, João de Lim·a Co-xé,
.
Julia dos Santos Iamdi, Conceição Vieira Inducó (41).

Em outro levantamento, de Novembro de
.1944, intitulado "RECENSEAMENTO DOS
ÍNDIOS PERTENCENTES AO POSTO INÍGENA DE XAPECÓ", o mesmo encarregadô,
Francisco Siqueira Forte·s relacionou as mesmas famílias, com as Únicas diferenças
de
grafar, na nova relação, "Valeriano Gr~gório
Venâncio Xógrê" e de separar os indígenas
Lauro Cangrê e .Felizardo Cané-rói em uma
unidade "familiar" à parte ( 42).
Conceição Vieira Fernandes ("Conceiç~o Vieira
Iah-ducó) ne t a do velho Salvador , nesta foto
ao lado de Fr ancisco M. Rókâg .
1978)
(Fot o: Egon
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O "ToJdo irani" va-i aparecer ainda na "RECAPITU.LAÇÃO" do recenseamento
preparadq_pelo agente Francisco Fortes, datada de de Novembro de 1944. Nessa "RECAPITULAÇAO" constam 22 pessoas do sexo masculino e 18 do sexo feminino, totalizando
4:0 habitantes no Chimbangue (43).
.
. No quadro da "POPULAÇÃO INDÍGENA EXISTENTE NOS POSTOS E DIRET AMENTE ASSISTIDA PELA I.R. 7 EM 1945", .eJáborado pela Inspetoria Sul do SPI, abaixo da relação de Postos Indígenas constam as seguintes "OBSERVAÇÕES:

''Além da população constante no quadro· acima, existe nesta I.R. grande ndmero de índios, que ne cessitam de assistência direta, domiciliados nos Toldos
de
Imbira Branca, Mato Queimado, Lope~ Rio Guaran~ Rio . Bormann, Rio dos Pardos, Irani,
Água Santa, Votouro~ Serrinha, Nhacorá e Ventarra" (44).
No quadro da população indígena da mesma Inspetor ia em 1946 permanec em essas
"Observações", com as mesmas palavras e refer ências, aparecendo mai s uma vez o Toldo
lrani (45).
Em meados da década de 40 esse reconhecimento do SPI do To·Jdo Irani já o levara a decidir-se pela in stalação ali de um Posto de Assistência e pela regulari zação da
sítuaçao de suas terras. É o que demonstra o "PROGRAMA DE TRABALHO PARA. 1946",
da Inspetoria do Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sµl), publicado por DANTE
DE LAYTANO:

"Fundação de:
- Dois Postos no município d.e Iguaçu,Estado do Paraná, par? o ·atendimento
de indios caing~ngues e Guaranis ( ... )
"Reserva e regulari ~ ação de terra suficiente para a loc alização definitiva
de índi6s caingangues e guara?is, domiciliad6s nos Toldps de Boa Vista;
Mato Queimado, Imbira Branca, Lopeí, Rio Guarani, Rio dos P~rdos e Iran1, situados nos municípios de Guarapuava, Porto Unlão e Iguaçu'' (46).
· Razões de ordem econômica ou outras, causaram a não viabilização da proposta
que, no entaflto, seria incluída, com as mesmas palavras, no "PROGRAMA DE TRABA LHO PARA 1947" (47).

•

1. Egon Di onís i o Heck 2. Francisco Siqueira Fortes
3. Francisco Marcelino Rókâg 4. Angelin Gandão Fwóti
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(1)

NOTAS

VAILE, M.D.Bogia do. "II1$talação da Coletoria do Tesouro Nacional na Freguesia de Palmas, Canarca
de Guarapuava, em Julho de 1861". ln: Boletim do Inst. Hist. · Geográfico e Etnográfico Paranaense, XL.
Curitíba, 1983. ~spectiv~te p. 129, 12~130 e 127. .
•.

..

'

(2) Fm 1895 o Presidente· dos Estados Unidos da Âl'IÉrica, Grover
Cleveland,
escolhido árbitro para a
.
.

questão l.itigiosa de limite~ entre o Brasil e a República Argentina dá sua sentenççi favorável ao Brasil.
As terras à Oeste do <llapecÓ e Jangada, e a léste do Peperi e Sant0·Antonio, vão receber novo impulso à colonização, especialnEnte considerando-se as razões estratégicas que os mili~ares brasileiros
de :todos os tempos enxergaram na região. Ocorre ali ·tml novo surto de titulações de terras, ainda
pelo Governo do Paraná, que abrangeria os últirros cinco anos do ·século XIX e o~ prinEiros cinco anos do atual.
Nessa região, CCJID entre os rios ChaP.=CÓ e Irani, a ocupação não se al~era de inEdiato, circunscrita
.· às povoações e fazendas ao longo da estrada para Corrientes. O que se altera substancialrrente é
o
regi.rre legal das terras. Fnhora a situação de fato é a de perdurar por alguns anos ainda o reginE da
"posse" - o direito à terra pela ocupação efetiva - em pouco tempo os títulos obtidos ser~am utili os
zados ccno iriStrurento capaz de livrar: as terras de quaisquer ocupantes, fossem quantos fossem
•
seus anos de ocupação.

,

(3) VALlE, M.D. Bogia dó. op. cit. p. 130.
(4) I.AVAUE, Ainda Mansani.

"A madeira na econaI\ia paranaense".
.

(5)

.

'

Curitiba, Grafii)ar, 1981 .. p. 46.

.·

Arquivo Público do Paraná - DepartéllIEnto de Arquivo e Microfilmagem (DAMI), Curitiba. Titulos do Governo do Paraná na região de Palmas. Entre os agraciados pelo Governo do Paraná está a Cia Estrada
de Ferro São Paulo - Rio Grande, de fato denaninada Brazil Railway Q:xnpany, can sede nos Estados Unidos, que no dia 31 de Agosto de 1917 teve -concedidos três títulos, a sanar-se aos outros
quatro
que o Paraflá lhe concedera em 1911 e 1912.
.

(6)

.
Entre os beneficiados pelo GovetTio Catarinense, por influência da Brazil Developerrent est~ Ernesto
~ Bertaso, que se relacionava à família Camargo, do Paraná, sendo que Afonso Camargo era, aotresm::> tempq~ · vice-Presidente do Paraná e procurador da ~razil Railway.
(Confrontar QUEIROZ, M.Vinhas. op.cit.

·p. 72).

.

/

As concessões do Governo Catarínense na região estão registradas no Cartório de Inriveis de Chapecó,
estando sob n9 432, de 1924 a concessão à Brazil Developenent, e sob nQ 29.5, de 1922, a conc~ssão a
Bertaso, Maia &Canpanhia.

(7)
(8)

SANIDs;

Silvio Coelho dos. "A integração do indio na sociedade regional - a função dos postos indígerias em Santa Catarina". Florianópolis, UFSC, 1970. p. 27.

Confrontar QUEIROZ, M.V. op. cit.p. 64-65.

(9) BREVES, Wenceslau S. "A aversão à colooização" (inédito). Citado por DE TONI, Umberto; SERRANO, 0dilon e PA.SCPALOTIO, Heitor - "AlbLnTI do Cinquentenário - docUirentário histórico". Chapecó, 1967, sem
l1l.llleração de páginà.s. ·

(10) OOEUD OOS sANros, tratando da área indigena do Posto Indig~na Xapec·ó ,situada _tarrbém na região Oeste
de Santa Catarina, refere-se que "ali, fugitivos das milícias estaduais . do Paraná, de Santa· Catarina
. e do Rio. Grande encontravam refúgio na medida que conquistávam as simpatias dos índios. Ali procu raram abrigo muitos caboclos que lutaram na Campanha do Contestado. A reserva era sertão bruto e enquanto houvesse guarida dos índios os foragidos encontravâ_m-se seguros. Essa situa&:ão permitiu que
se intensificasse a miscigenação~ os quadros demográficos da área indígena, além.do processo de mudança cultural" (SANIOS, S.C. op. cit. p. 45).
(11) Confrontar QUEIROZ, M.V.

op. cit. p. 95-101.

(12) Declaração assinada por Jacinto Pereira da Silva. Toldo Ch:i.rrbangue, 14.04.1982. Arquivos do CIMI Re-

gional Sul. ~erê, se. Infonna-se que a declaração, em três vias assinadas, não obteve reconheci nento de finna do declarante por recusa do Oficial do Cartório Maciel, 22 Tabelionato de Chapecó. Apesar de haver ficha no referido cartório cana -firma de Jacinto P. Silva, o oficial alegou não poder reconhecê-la· por .ser de tm1 "sen:ianalfaheto", quando de fato o trotivo seria a evidente associação
do doellITEnto em questão ·can a luta Kaingang pelas terras. Jacinto Pereira da Silva não pode canparecer pessoaltTEnte
ao Cartório novarrente devido .à enfennidade que o acareteu e que acabou
causando sua
.
.
m:::irte .
03) iv1AR1DRANO , Dante . 11Chapecó em lempo de sertão". ln ''O Estado''. Flori_anópolis, 26 .07.1984 . p. 15 .
.·Martorano faz as c i tações dos originais ·de "O Chapecó que eu conheci", que infot-ma estarem prontos
para publ icação pela Revista do Inst . Hist . e Geográfi co de S.Catarina . O grifo é nosso.
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(14) IHERIR;, Hennann Von. Citado-por RIBEIROJ Darcy "A JX>litica indigenista brasileira". Rio de Janei.
ro, Ministério da Agricultura, 1962. p. 12.
(15) RIBEIRO, Darcy. op. cit. p .. 18
Ç16) Id. Ib. p. 21-22.
(17) MJREIRA NE'IO, Carlqs de Araújo. Informação oral. Anotações de W. D'Angelis. Rio de Janeiro, 31.03.84

(18) DeJX>ÍllEnto de Clarente F'.N. Xêyuyá a W.D'angelis, em 01.05.1984. Os Kaingang do toldo chirrbangue referem-se a duas epidemias grandes, que lhes causaram Ill.1Ítàs m:>rtes, sobretudo de crianças e velhos:
uma epidemia de .Tifo e a Febre Espanhola. QJando ocorreu a .segunda, diversas famílias indígenas já
haviam expandido a oçupação Kaingang para a outra margem do rio Irarii. cOOD o núrero de m:>rtos· pela
d~ta Febre era 1Illito grande, e coon naquele ~nto o rio Irani estivesse alto, devido a enchentes,
o então Cacique Gregório - dos que nnravam na margem leste - decidiu iniciar lá, próxi.nn ao Irani, um
outro cemitério. Esse segundo cemitério, à beira rio, nas proximidades da Corredeira Feia - ou Corredeira do. Kuxé - seria lavrado a trato! nuitos anos deJX>is, quando os Kaingang foram expulsos
da
margem leste do Irani e ali estabeleceram-se uns desc~ndentes de poloneses, segundo os indígenas.
Nesse cemitério haveria tanbém um cedro, mais novo que o do Chiirbangue. A rrem:Sria grupal perdeu nuito cana nnrt~ de tantos velhos nessas epidemais.
.

.

(19) Confrontar ·DepoÍIYEnto de fuvílio ROOrigues Ka Ngrê, o Lauzinho, em 21.07.1982.
(20) Confrontar Depo~nto de Manoel Ianiciano de Oliveira. Chapecó, 14.06.1982.
(21) Escreve o Padre RAMBO, sobre os usos dos Kaingan de- Nonoai:
"Muitas v~zes junto à sepultura planta-se um cedro (Cedrela Fissilis Vell.). Ao atingir a grossura
de uns 10 cm, é cortado à altura de metro e · meio e aproveitado para travessa da cruz que se quer
conseguir. O braço menor da mesma é feito com um dos galhos cqrtados. o. tronco emite novos rebentos
na base, de maneira que a cruz aparece no centro desse brot_os. Reminiscências .antigas são a orientaç~o da cabeça para o sol nascente ... '' (RAMBO, Balduino.
Os índios rio-grandenses modernos, in''Província de S. Pedro", nQ 10. Porto Ale~re, 1947. p. 84.)
O rresnn costLDre registrado JX>r RAMBO entre os Kaingang de Nonoai é informado por VINHAS DE ~IROZ
para os caboclos catarinenses·: "Esta mesmc;1 força mágica ou milagrosa transmitia-se a tudo que Jo~o
Maria tocava. Quando mudava de pouso, atira'/am-se os crentes à cinza de sua fogueira ( ... )Muitas vezes se erguia no pouso uma· cruz de cedro não fa.lquejado, que depois tornava a brotar e virava árvore:
proclamava-se que era um novo milagre. Em geral, o lugar ficava sagrado" (QUEIROZ, M.V. op. cit.p.50).

•

(22) Depoirrento de Conceição Vieira Fernandes
a W.D'Angelis, em 06.05.1981.
.
.
(23) Sóbre a vinda de Fidêncio Venâncio Kaynrô para a aldeia do Irani os dados não são sequer aproximados.
\

,

Por alguns é relacionad9 entre ••os antigos", porém ninguém o filia à migração de Cbirrbangue e Salvador,
tampouco à de Antoninho Péytkâr, Chico Pat~ca, ''Kuxé" e outros. _Fidêncio Kaynrê é tido cam provável
"prinn-innão do Valeriam Venâncio Xóngrêd''. Anbos, após rruitos. anos <;ie vida e casanento na aldeia
do Irani transferiram-se para o aldeanento do Xapecozinho (da gente de Cóndá), o ·que leva a crer
que de lá tenham vindo - ainda' no século passado - constituindo urM terceira migração para o Irani
Confrontar Depoi.m2nto de Clarente F.N. Xêyuyá, em 24.04.1984.
Fidêncio Kaynrô foi casado céxn a índia Reduzina, uma das ·filhas do índio Salvador, enquanto Valeria- ·
no Xóngrêd casou-se can a índia Arttonia, filha do casal "Marco'' Vieira e Finnina (Confrontar Depoi rrento de C.Onceição Vieira Fernandes, em Ol:CS.1984 e de Gurrercindo F. Ngóg Yuyá e Vergolina V. Fer nandes Rekáy, em 11.07.1984).

(24) Confrontar Depoiirento tle Clalénte F.N. Xêyuyá, em 24.04.1984.
(25) SANTOS, S.C. dos. op. cit. p. 28-29.
(26) Escritura Pública de Venda lavrada ·em 11.01.1919, às Fls 122 do Livro n2 154 do 2Q Tabelionato
Notas de Curitiba.

de

(27) Confrontar Mem:>rial registrado sbb o n2 07 às Fls 12 verso do Livro Auxiliar n2 08 do 12 Oficio do
Registro de Inr5veis da Canarca de Concórdia, se; tarrbém o Mapa Prospecto. das colonizações da EmpreS'a
. wce Rosa, de 1949.
.
Segundo o historiador regional de Erex:im, IUA FONf, a "Luce Rosa" foi ~ada em 1915 ..JX>r Guilherrre
wce, Tim:Steo Pereira da Rosa, Ernesto Haensler e Hans "t1eyer, sendo que "em 1916 recebeu do governo
do Estado (Nota: do RS) aproximadamente quarenta mil hectares de terras da Colônla Erechim em decorrência de permuta com outras de sua propriedade nas regiões de Guaporé e Encantado" (FCNI', Juarez
Miguel Illa . "Serra ·do Erechim - tempos heróicos". Erechim, Gráfica Carraro, 1983. p. 120).
(28) DepoÍIYEnto de Dovílio Rcxlrigues Ka Ngrê, o Lauz_inho, em 21.07.1982. Não se pôde, ainda, localizaresse docunento.
(29) Confrontar o que diz sobre isso DANII.D LJ\ZZAR~, na ''História do Rio Grande do Sul", referindo-se
aos colonos imigrantes alemães. Porto Alegre, Livraria Sulina, 1971. p. 91.
(30) Os velhos alemães nnradores de Nova Teutônia é que infonnam sobre o assunto, explicando assim a origem da amizade que por nuitos anos os priireiros imigrantes ali chegados mantiveram can os Kaingang.
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·veja-se, porexe1J1>lo, o Iepoim2nto gravado de Q.ilhenre ti:>ller, em ~.11.1983. ~ArquivodoRegional Sul
do ClMI. Xamcerê, SC (3 fitas de 60 mi.n.). Tarbém os Kaingang do atual Toldo Otúrbangue referem-se
à extrema estima desses alanães para can .o então Cacique Gregório e ressaltélll a presença dos nesm:>s

ern bailes que os indígenas praroviélTl.
Sobre o Cacique Gregório Mréyrn sabe-se; entre outras coisas, que era filho de Sinhana Wagtu e João
Pedro Rodrigues Figpón, e que era pequeno quando os seus chegaram ao Irani, fugindo da Revolução Federalista. Criad"·no Cliinbangue passou para Leste do lrani, acabando caciq~ no Pinhal (Cf. Depoimento de Clerrente F.N. Xêyuyá a Pedro Zilles e Juracilda Veiga ern 28.07.1982). Ali casou-se cem a índia
Francisca wyntkíífâr, cem quem não teve filhos . Falecida, foi enterrada no cemitério do Pinhal, e o
cacique Mréyrn tana então por esposa Conceição, da famíiia dos "Justino" (família cabocla que se in tegrara na carunidade indígena em todos seus costunes). Canela teve três filhos, todos vivos:Maria,
Joao Maria e Francisco (apelidado "Cllico Valeriano" ou"Chico Gregório"). A nnrte do Cacique Gregório
Mréyn deveu-se a ferimentos que teve em uma caçada na qual, perdendo as armas, teve que enfrentar um
tigre ·a:n luta corporal (sendo que Gregório tinha - de nascimento - sarente o braço direito). Contam
os Kaingang que foi nuito grande a presença de alerrães de Nova Teutônia no enterro desse
cacique,
que realizou-se no cemitério do Pinhal. A cabeça do tigre que o matou ficou cem um dos imigrantes, e
não se sabe que destino tooou. A nnrte do Cacique Gregório Mréyn deu-se em Junho de 1929 (Informa ção de Maria Rodrigues, filha de Gregório, em 07.10.1984).

•

(31) Fm Processo arquivado no Fónnn da Canarca de Chapecó, Antonio t-breira Pinto afirma que José Albino
da Silva fora "representante e encarregado da Companhia anterior, Luce, Rosa, antiga proprietária da
terras" (Ação Possessória n2 658/1950, Fls 25 verso).
(32) Confrontar Depoimento de

Ana

da Luz F.N. Féndô a W.D'Angelis e Pedro Zilles, em 26/27.03.1983.

(33) Depoimento de Clarente F.N. Xêyuyá em 03.04.1984 e DepoimentodeClerrente Xêyuyá, Ana Féndô
e João
"Justino" da Veiga em 05.11.1983.
Fm ação possessória nnvida por Afonso Albino da Silva contra Albino Tedesca (sic) em 1950, alega
o
autor: "que naquele ano de 1926 , ele e seu pai, cujo nome era JOSÉ ALBINO DA SILVA, entraram na referida terra, visto terem comprado de JOÃO MARIA BRESOLA (sic), as benfeitorias existentes na mesma,
como casa, plantações, engenhos, etc ... sem, todavia, terem documento algum". No nesm:> protesso, Jacinto Pereira da Silva test0II.1I1ha em favor dos autores confinnando a CCXIl>ra de benfeitorias feitas
a João Maria Brizola em 1926, afirmando no entanto que "AFONSO ALBINO aí se estabeleceu com ordem de
pessoas da família Henrique que, en~ão era proprietária de grande área de terras nesse mesmo local"
(Ação Possessória nQ 658/1950, Fónnn da Canarca de Chapecó . Respectiv~Folhas 2 e 9).

.

(34) Esse fato pode ser situado entre neados de 1936 e início de 1939, perícx:io em que Pedro da Silva Maciel foi Prefeito de 01apecó. confirma isso o fato de que, segundo os Kaingang, o encarregado
do
Xapecó não era ainda - na época - o Sr. Francisco Siqueira Fortes, que conheceramnuito bem, e que
assumiu ali em 1941. Não há dados sobre desde quando Pedro da Silva Maciel agiu em nare da empresa
wce, Rosa & Cia. Sabe-se que em 1943 atuava cem:> "pr~urador e fiscal" da empresa em Chapecó, ano
em que Antonio Henrique de Oliveira e demais herdeiros de Joaquim Henrique de Oliveira o citam
em
Protesto lavrado na Canarca de Xapecó, em 25.02.1943, no qual o acusam de obstar sua "posse mansa e
pacífica ( ... ), ora embargando trabalhos seus e de seus agregados, ora tirando madeira ou procuran-jo
vender as ditas terras".
Fm 1948 Pedro Maciel atuou também cem:> procurador da colonizadora nuna ação de Canpra e Venda (Escritura em 12.04.1948, Livro 21, Fl 20 e verso, 12 Oficio de Notas de Chapecó. Venda de terras
da
wce, Rosa & Cia para Giocondo e Severino Trentin).
.
Una infonnação colocaria O fato Cem:> ocrrido na década de 40 (enbora outros dados contestem isso,
cem:> vim:>s): segundo LITl dos depoimentos sobre esse episódio, o Dr Selistre teria gritado na frente
de sua casa: "Não querem respeitar a ordem de um Juiz Federal". Selistre de Campos foi Juiz Federal
no tempo em que a regiao tornou-se parte do Território Federal do Iguaçu, entre 1943 e 1946.
O episódios está reconstituído cem trechos dos seguintes Depo~ntos: Clerrente F.N. Xêyuyá a W.D'Angelis e P. Zilles em 26/27.03.1983 e Reunião da Ccnunidade em 09.04.1983.
(35) Certidão do Registro de Irróveis da Canarca de Chapecó, SC, em 01.08.1984, informando a transcrição
naquele Cartório da Escritura de Canpra e Venda de Guilherrre F. Jaeger, às Fls 78 do Livro n2 3-C,
sob n2 4044. A Certidão não infonna a data em que foi feito o assento naquele Registro de Irróveis.
(36) Menorial sob n2 8, às Fls 14 verso do Livro Auxiliar n2 8 do 12 Ofício de Registro de Irróveis da Comarca de Concórdia, se.
(37) BERNARDES, Jacy. '~larentos para a organização de una rronografia histórico--corográfica de Xapecó".
Xapecó , 24. 10.1941. Datilografado, cem assinaturacbautor e dedicatória ao Dr. Selistre de Campos.
Doação do Dr Raul José de Campos aos Arquivos do CIMI Regional Sul. Xanxerê, se.
(38) CAMPOS, Antonio Selistre de. "Índios de Chapecó e suas terras" . . Chapecó, [1950], manuscrito,
p.
A-B. Original conservado no Museu Selistre de Campos, da Prefeitura Municipal de Q1apecó . Fotocópia
autenticada e filrre fotográfico nos Arquivos do CIMI Regional Sul. Xanxerê, SC.
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(39) Provavelnente misturam os ncJies de Deocleciano Nenê e de Paulino de Alneida. O certo é que Diocle..
ciano Nenê era encarregado no Posto Lontras, de Palmas, e sob sua jurisdição estiveram os indígenas
do Oeste Catarinense até inicio de 1940, quando foi criado o Posto no Xapecó (Confrontar Depo:inento.
de ClenEnte Xêyuyá e Gurcercindo Ngóg Yuyá a W. D'Angelis em 26/27 .03.1983).
(40) ''RecensearcEnto dos indios pertencentes ao Pin de Chapecó em 26.1.1944", assinado por ''Francisco Siqueira Fortes - encarregado", em 26 de Janeiro de 1944. Docurento arquivado em Microfilrre no C.entro
de Docunentação Etnológica do fuseu do Índio/FUNAI, Rio de Janeiro, sob referência: Filne 64,
Planilha 702.
Entre os toldos subordinados à ação do encarregado· do SPI no Xapecó estava o Toldo Irani, razão pela
•
'
.
qual os recensearcEntos dessa área aparecem junto can os do Xapecó. Q..ianto aos nares que aparecem nesse recenseanento, conforne relação que transcrevenos, há nares que aparecem can enganos, can os que
seguem:
.

.

1) O sobrenare "Zacaria" que aparece em 5 nares trata-se, na verdade, de apelido. Zacarias Fernandes,
caro o presente· trabalho esclarece, ·é indio Guarani que, vindo da Argentina, conheceu no erval
de
Passo do Carneiro a inélia Arvelina, can quem casou. Seus filhos herdaram o apelido Zacarias, donde
charmr-se ao indio Man0el Fernandes de ''Manoel Zacarias" (cOOD chamam a João Maria da ·Veiga,
filho
de Justino da Veiga, de "João Justino").
Dos filhos o apelido passou aos netos, de
.
. rrDCio que os filhos de ~oel Fernandes - can a india Conceição Vieira - que aparecem na relação vem todos
eles
•
cano apelido "Zacaria11 •
2) Pelo nESllD nntivo apontado em 1), os filhos do cacique Gregório Rodrigues aparecem não can
seu
sobrenare (Rodrigues), mas cem o .n00!2 de seu pai por apelido: João Maria Gregório, Francisco Gre ·gório e Maria Gregório.
3) Há engano tarrbém nos sobrenares dos dois "Co-xé" (Kuxé) . F..x.atarcEnte o nrne indigena pennite a

identificação correta de anbos, que aparecem cCIID sendo "João de Lima" e "Antonio dos Santos", ' quando
de fato chamavam-se respectivarcEnte João Maria Fortes do NascinEnto e Antonió Rodrigues.

4) Clenentino de Lima e Dario de Lima também tiveram seus sobrenares trocados. O fato de estarem relacionados e'ntre si caro pai e filho é que penmte sua identificação sem ~rgem para dúvidas. Tratase de Clerrente Fortes do NascÍIIÉnto Xêyuyá, (innão de João Maria Kuxé) e de Dario Fortes do NascinEnto, seu filho, falecido há 7 anos. Clenente é o atual cacique do Toldo Olinbangue :
I

'

5) O índio ''Lauro" chama-se, na realidade, Dovilio Rodrigues, filho de Ulico Pataca ~an Maria Rodri-

gues Kaxufêy, e é conhecido pelo apelido de ''Lau", sem dúvida a origem do I1CX1E trocado. Felizard:>
Canerói é o nESIIO Kanéróy infonnado por Conceição V. Fernandes cam innão do Lau, em DepoinEnto de

lQ.05.1984.
6) A india "Julia dos Santos Iam-di" é, de fato, Julia Rodrigues Yagndâ.
· (41) Docurcento arquivado em MicrofilnE no ·e.entro de Docunentação Etnológica do fuseu do Índ.io/FUNAI, Rio

de Janeiro, sob referência: FilnE 64, Planilha 702. Sobre· enganos nos nares indigenas, veja-se Nota
anterior.
(42) Docurcento arquivado em Microfilrre no C.entro de Docurcentação Etnológica do lliseu do Índio/FUNAI, Rio
de Janeiro, sob referência: FilnE 64, Planilha 702.
Posto Indig~na de Xapecó, 30 de Novenbro de 1944. Francisco Siqueira Fortes.
Manuscrito. Original .can finna reconhecida, nos Arquivos do CIMI Regional Sul. xanxerê, SC. Há tam bém cópia no C.entro de Docurentação referido às Notas 41 e 42, Fil.Ire 64, Planilha 702.

(43) ''Recapitulação".

(44) "Serviço de Proteção aos Índios - ~ros estatístico$ e relatórios da Inspetoria do Sul", in LAYfA00, Dante. "Poµ..ilações indígenas - estudo histórico de suas condições atuais no Rio Grande do Sul -

11 parte". · Revista do M.iseu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, n2 8.
Porto Alegre, 1957. p. 114.

(45) Id. Ib. p. 125.
(46) Id. Ib. p. 109.
(47) Id. Ib. p. 110.
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CHIMBANGUE

conjuntura econômica de então é a do pós-guerra. As regiões fornecedoras
gêneros alimentícios e de madeiras são particularmente atingidas pela nova situação.

de

"Após a Segunda Guerra Mundial, a abertura e dinamiz~ção dos mercados europeus importadores de madeira, esteve em consonância com a grande necessidade de madeira para a reconstrução de edifícios, indústrias e ferrovias, destruídas durante
o conflito( ... ) Para o Brasil, particularmente, os anos ·após 1946assinalaram, no
setoic da madeira, uma expansão, com a volta de muitos mercados europeus que se . haviam retraído total ou parcialmente durante o inicio da d~cada de 40" ( 1).

Por sua vez, o setor da produção agrícola e pecuária terá o estímulo da política
desenvolvi mentista:
"A ocupação da fronteira agrícola no Val~ do Rio do Peixe e Oeste cumpria a
função de integrar Santa Catarina no mercado nacional e atendia ao processo de 'industrialização-urbanização.
"As frentes pioneiras, sobretudo italo e germano-gaúchas, continuam sua marcha com a exploração do trigo, milho e da suinocultura, bem como da madeira( ... )
"A partir da década de 50, com a tendência ao "primário capitalista" e aos
complexos agroindustriais, a exploração agro-pecuária e os alimentícios, nas duas
regiõ.e s em pauta, tomam vulto" (2)

•

Os textos permitem compreender porque, na segunda metade da década seguinte,
o Oeste Catarinense experimentaria novo surto colonizador, com incontáveis ,levas de agricultores chegando do Rio Grande do Sul. Dessas, grande parte seguiria para o Paraná,
alterando a situação fundiária do Oeste e Sudoeste daquele Estado·. No Oeste Catarinense
as terras ainda não integradas à nova dinâmica da propriedade - que vinha destruindo os
Últimos redutos de posses - serão definitivamente atingidas.
•
No caso dos indígenas, até mesmo as terras ·a eles reservadas por Decretos reconhecidos dos governos estaduais, como ·as terras do Xapecó, seriam invadidas e sofreriam
a ação do esbulho oficial (3).
69

Nesse processo, desde meados da década de 40 a er:npresa Luce, Rosa & Cia acelera as vendas de terras a Oeste do Irani. Por essa época essas eram praticamente as Últimas terras da empresa ainda não alienadas a colonos. Abaixo da barra do Lambedor ,
muitas colônias já estavam vendidas e ocupadas, e acima, · entre o Lambedor e o Irani,
nas terras dos Kaingang, a ocupação começara pela venda de alguns lotes na parte Sul
(4) •.
Nesse momento histórico é que o Cacique Antonio "Kuxé" Wénrey, já idoso e cansado, decide retornar à sua terra natal, abandonando o Toldo chimbangue para morrer em
Nonoai, RS. Conta a tradição que nessa oportunjdade ele deixou, em Passo Bormann,
com o amigo chamado Antoninho Moura, os documentos que tinha em seu poder, que lhes
garantiam suas terras.

•

•

Assume em lugar do cacique retirante o seu Cabo, Valeriano Venâncio Xóngrêd, e
o posto de Cabo é ocupado por José Soares, o José "Franco".
Esgotados os meios de fazer os indígena~ sair do Chimbangue por respeito aos documentos "legais" por ela apresentados, a Luce, Rosa decide-se\ por alienar a maior parte
das terras da área, entregando-a à terceiros para colonizar. Vai porém impor-lhes, na es-·
critura de Compra e Venda, "a inclusão da condição que ficará a cargo dos compradores interessarem-se pela retirada dos intrusos hoje existentes na gleba de terras
vendida". Pela referida escritura, vende a Severino e Giocond() Trentin a área de
1.576,89 hectares (pouco mais de mil . e quinhetos hectares), dos quais, 1.200 hectares dentro das terras do Chimbangue, ficando os r estantes 37 5 hectares a Oeste do Lambedor,
fora da ocupação indígena. A venda se fez pelo preço de Cr$ 19 5.000,00 (cento e noventa
e cinco mil cruzeiros) (5).
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ÁREA INDÍGENA
TERRAS ADOUIRIDAS POR
GIOCONDO ESEVERINO TRENTIN

'

A tendendo ao que assumira ao adquirir as terras da Empresa Luce, Rosa & Cia,
Giocondo e Severino Trentin tratam da remoção dos indígenas em primeiro lugar, cuja aldeia e cemitério situava-se no ponto mais alto do terreno, no "chato" dos pinheiros. A tradição Kaingang não se refere a Severino, informando sempre que Giocondo ("Jaconde")
Trentin é que comprou aquelas terras e as vendeu a colonos ("comprou roubado e vendeu
roubado") ( 6) .
Ao que parece a serviço de Giocondo Trentin, um tal de João Cândido passa a a-

70

r.

1

.
gredjr os jndígenas e desrespeitar as famílias, impondo-se armado. Termina por colocar
indígenas do maior núcleo do Chimbangue (7).
É exatamente sobre esse processo, envolvendo as chamadas "frentes pioneiras no

planalto" cat.arinense, que SILVIO COELHO DOS SANTOS afirma:
•

<

"O caboclo e o índio saiam das terras em que as compânhias tinham interes~
se, pela força das arm~s dos jagunços contratados, ou pela presença da justiça · e
da policia constantemente manipuladas pelos empresários, ou · pela aquisição de suas
benfeitorias pelo• empresários" (8).
1

.

Segundo o já citado depoimento de JACINTO PEREIRA DA SILVA, esse processo
de entrada ·na terra indígena, de imediato ac~bou "provocando a mudança de mais de 30
famílias, que moravam no Chimbangue. · Sendo que na época já moravam alguns índios
na beira do Irani e proximidades" (9). Vale· ressaJ.t ar que as famílias referidas por Jacinto .são as famílias· indígenas!
Nesse tempo os Kaingang dessa área estavam agrupados principalmente em três
locais, além das ocupações esparsas de diversas famíli~s por todo o seu território. No dizer de Ana da Luz Féndô, "aqui se gerou em três toldos: o Chimbangue, as Tocas e
na beira do Irani velho" (10). É o que confir.ma· o depoimento gravado de Maria Fortes Karikâg: "Tinha o toldinho no Chimbangue, e tinha lá embaixo. Ai na Toca também
tinha_ um grupo de índio, e lá no Irani ~também tinha" (11).
O 1oca l meneio.nado como toca~ (em Kain·gang é Ókxõkré = 'toca de ta teto') situa~e também no alto, no divisor de águas entre o Irani e o Lambedor, à altura das divisas
dos lotes demarcados pela empresa Luce, Rosa & Cia com os números 28, 29 e 52. O núcleo situado à beira do Irani estendia-se da barra do Lageado Sítio Velho para o Sul, a- ·
té o loca! onde atualmente encontrã-se a divisa dos lotes 32 e 33 (na sua parte meridio. . .
nal), situando-se entre esses dois pontos a Corredeira Feia, ou Corredeira do Kuxé: Alán
dos três nÚ::leos citados, como já referimos, haviam as locali~aç<Ps esparsas das famílias .
Kaingang, e ·boa porção de mato, de .acordo com o modo tradicional de ocupação Kaingang.
Expulsos do Chimbangue, e ameaçados sempre mais, inclusive com destruição de
suas plantações e seus pés de árvores frutíferas, os Kaingang foram aproximando-se das
encostas -do Irani. Por volta de 1955-56 novas queimas de casas indígenas ocqrreriam ,
como o rancho do casal Ana da Luz Féndô e João Maria "Justino" da Veiga. Porém, essas novas queimas . de ranchos já são nas encostas, .obriganpo os indígenas a buscar abrigo
prqticamente na margem do Irani.

•

Na Sede, G iocondo Trentin também avançara sobre o cemitério. indígena, onde já
realçava o cedro-cruz do cacique· Chimbangue. Envolve o cemitério nas cercas de
sua
propriedade, tomando o cemitério indígena com seu "potre iro". q sepul tamente da Kaingang Julia Rodrigues Yagndâ marcará o início de um novo cemitério, poucos metros· ao
Norte do cemitério antigo.
Expulsos os Kaingang do Chimbangue, antes qa década de 60 Giocondo Trentin obrigará a maioria deles · a fixar-se ao Sul da linha divisória das terras que comprara à empresa Luce, Rosa & Cia. Essas pressões provocaram o desânimo em muitas famílias que,
vendo-se· cada vez mais apertadas, preferiram migrar e tentar a sorte como peões nas cotônias ou, buscando abrigo nas áreas ind1genas de seus parentes, no Xapecozinho (SC), Nonoai ou Votouro (RS). Uma boa. parte deles, no entanto, não aceitaria sair de sua terra
sob quaisquer circunstâncias, e lá permànece até hoje.
·
•

Afastados os Kaingang, Giocondo Trentin apre~sa-se em pressionar as famílias que,
antes. dele, como refugiados haviam entrado nas terras indígenas. Eram, como se disse em .
outro lugar, os herdeiros de José Albino da Silya, o caboclo Jacinto Pereira da Silva, José Ansolin, e o foragido Capeletti. Esses moradores sequer acreditam na legalidade dos
documentos dos Trentin. Na Justiça acabaram obrigados, por fim, a realizar acordos com
os Trentin, e alguns pagando ao "colonizador". pela terra
que já moravam, enquanto
outros, por falta de recursos, retiraram-se depois de algum tempo.

en:

i

Já em Agosto de 19·4g Severino e Giocondo Trentin movem "ação de reivindicação
de propriedade" contra "Vi tório Capeletti, José So~in (sic) e Fidêncio Aguirre"( 12).
.

.

Em 1950 Otavio Albino da Silva e Jacinto Pere~ra da Silva propõe Ação Possessória contra Giocondo Trentin. O Juiz José Pedro Mendes de Almeida julga "não sufic ientemente provado o que alegaram os autores", inceferindo o pedido de reintegração liminar. O processo cai no esquecimento, pai: a ser arquivado em Julho de J 966 (13).
•

••
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•

Também ém 1950 Afonso Albino da Silva ingressa em Juízo com uma Ação
de
Reintegração de Posse contra Albino Tedêsco, que adquirira já. de 'Giocondo e ·Severino·
.Trentin uma área de terras à margem esquerda . do Lageado Sitio Velho. Também não lhe
é concedida liminar, uma vez que o Juiz considerou, da mesíl_"la forma, não suficientemente provada a posse. Tam~ém esse processo · é arquivado em 1~66 (14).
Vale notar que .. essa ação de Albino da Silva traz a confirmação documental
de
. que a retirada dos ocupantes das terras colonizadas por Giocondo e Severino Trentin não
foi nada amigável. Afirma ele, na Inicial da Ação Possessória que "em 14 de Agosto de
1949, não sabe por que razão, o suplicante viu essa área de terra invadida por ordem de ALBINO TEDESCA (sic) ( ... ) tendo as plantações do requerente sido totalmente
inutilizadas ... "
"Como se não bastasse essa destruição de sua roça, o requerente ainda
viu "proibido" - por cúmulo que pareça - de fazer nova plantação ... l i (15) . .

se

Por essas atitudes com os não Índios moradores · no Chimbangue se perde avaliar
quais não teriam sido as atitudes contra os indígenas senhores daquelas terras.
Ainda na década de 70 vai estabelecer-se demanda judicial tendo por objeto o domínio das terras do õ -l do Chimba·ngue e das terras a Oeste do Lageado Lambedor lotea dos por ~iocondo Trentin. Vicente NeckeJ Gonçalves, tendo comprado dire-itos de herança
de sucessores. de Joaquim Henrique de Oliveira, tenta comprovar seu domínio sobre a área em questão. O processo, mal encaminhado, resulta na perda da demanda pelos auto=res. De qualquer forma, os depoimentos prestados pelas partes e testemunhas desse processo são de grande im'portância, porquanto atestam a denominação ·Kaingang do local, além de conterem informações sobre a retirada das madeiras de pinho e outras ainda presentes no Chim~angue em 1948.
José Ansol in, por exemplo, afirma em seu depoi.mento "que antigamente a Sede
Trentin chamava-se Chibangue (sic) ... que Giocondo Trentin teve uma serraria na loc~lidade deChibangue (sic) hoje Sede Trentin" (16).
No mesmo processo afirma VitÓrio Capeletti "que essas terras que ele -( G. Tren' tjn)-comprou da Empresa Luce-Rosa, estavam localizadas na localidade conhecida
naquela época por Chimbangue e que é hoje a localidade de Sede Tréntin ( ... ) 4ue
o
depoente antes de ir morar n~ Chibangue (sic), morou uns 4 anos na localidade de
Rodeio Chato: que depois comprou um sitio na . localidade de Chibangue ... "(17).
Importantíssimo, nesse processo,
que afirma:

é o depoimento do . próprio Giocondo Trentin, em

"Que de fato o depoente instalou uma serraria na área que comprou, no ano
de 1954, onde hoje é a Sede Trentin, e que antigamente se c~amava Chimbangue; que
quando comprou a área da Empresa Luce, Rosa os pinheiros existentes na área já estavam vendidos e o depoente só extraiu a madeira de lei que existia nessa gleba" (18).
Por fim, Euclides Gallina, testemunha em defesa de Giocondo Trentin, depõe que:
"sabe que o sr. Giocondo no ano de 1948 comprou uma área de · te~ras da Empresa LuceRosa e ~ituada na atual sede Tcentin, que naquela época se chamava Chibangue (sic)
que Sede Trentin que era Chibangue não é a ~esma localidade conhecida pelo nome de Rodeio Chato ... " (19).

•

Com a expulsão promovida por G iocondo Trentin, boa parte dos Kaingang se concentraria, a partir de então, rias proximidades do rio Irani, ao Sul da linha divisória das
terras adquiridas pelos Trentin. Aumentaria com isso o número dos Kaingang localizados
na parte Sul da ár~a do Chimbangue, em terras negociadas diretamente pela Luce, Rosa
com os .colonos. Esse fato, e o afa da _empresa de vender rapidamente as terras ainda
"disponíveis", levou a própria Luce, Rosa & Cia ao reconhecimento da presença indígena
no local. A empresa dirige-se ao Serviço de Proteção aos Índios, SPI, em 19 51, solicitando
· a transferência dos Kaingang. Uma vez que os arquivos da empresa Luce, Rosa & Cia não
são dados a conhecer a nenhum pesquisador, o fato é conhecido graças à documentaçã9
do SPI resgatada pela ação de Moreira Neto à frente do Centro de Documentação EtnoJÓgica do Museu do Índio (20) •
.Encontra-se arquivado no CENDOC/Museu do Índio o seguinte telegrama redigido
por Deocleciano de Souza Nenê, Inspetor do SPI no Paraná e Santa Catarina, em Dezem. . .
bro de 1951:
"NR 50 DE 14,12.51 DOIS MOTIVOS OBRIGARAME (sic) VIR AQUI PRIMEIRO TOMAR
CONHECIMENTOMARCHAPROCESSO R~FERENTE DERRUBADA PINHEIROS TERRAS ÍNDIOS
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XAPECOSINHO MANDO ALBERTO BERTHIER VG QUESTÃO QUE NÃO TIVE CONHECIMENTO
AI VG FALTA ATRIBUO ESQUECIMENTO CHEFIA VIRTUDE MINHA AUSENCIA NESS~ OCASIÃO· VISTO FOTO (sic) RELACINARSE QUES'!'.'ÃO TER~S ESTOU AUTORIZANDO
TRATAR PT SEGUNDO MOTIVO ATENDER PEDIDO PROCURADA (sic) EMPREZA LUCE ROSA PARA RETIRAR ÍNDIOS MARGENS IRANI PARA P.I. XAPECÓ CASO DIREI RALATÓRIO PT DEOCLECIANO INSPETOR SPI" (21).
I

'

A

O SPI. aparece, nesse momento, como o defensor do esbulho das terras indÍgênas;
o defensor das_ empresas colonizadoras e colonos, contra o inegável direito indígena. Pelo
menos essa a imagem que as próprias colonizaqoras fazem do órgão, conforme o demonstra o telegrama acima
..
SILVIO COELHO DOS SANTOS vai referir-se ao Toldo Irani exatamente ao tratar
da atuação do SPl no bojo desse processo de valorização· das madeiras· e das terras apqs
a Segunda Grande Guerra:
. "As várias companhias de colonização que obtiveram concessões dos . governos
Federal e Estadual, ou adquiriram de terceiros grandes extensões territoriais, esforçam-se de todas as maneiras para expulsar caboclos ·e índios que viviam nas areas em que tinham interesse. Não poucos atritos surgiram devido a essd maneira de
agir, mas a reação cabocla ou indígena sempre encontrou o desamparo das autorida deslocais, quando não estaduais ou federais( ... ) Assim, em Abelardo Luz, em Irani, as terras ocupadas pelos índios foram tomadas pelas companhias de coloni~ação,
que . encontraram no próprio SPI, quando os indígenas
- resistiam às provocações de
prepostos ou recusavam as ofertas conciliadoras, os meios e o amparo para removêlos.
"Explica-se, assim, porque não surgiram outros Postos e reservas indígenas
no oeste catarinense.
Racionava-se que sendo os índios pouco numerosos, não sabendo aproveitar a terr·a e suas riquezas naturais, não era justo que atrapalhassem
o 'progresso' advindo com a colonização. E não poucos funcionáiros do SPI, no Posto de Chapecó, na Inspetoria Regional sediada em Curitiba e na Capital Federa~ acharam que era conveniente, senão lucrativo, colaborar e favorecer os empresários
responsáveis pelas companhias de colonização e pelo esbulhamento do · patrimônio
territorial que caboclos e íµdio·s detinham" (22).

No caso das terras indígenas em Abelardo Luz - também mencionadas por· Silvio
Coelho - a participação do SPI foi direta e, mesmo, o principal responsável · no esbulho.
O funcionário Wismar da Costa Lima - encarregadÓ . do Posto Indígena Xapecó - pro mo veu em 1949 a transferência do cacique do chamado Toldo Umbu e a remoção dos Kaingang daquelas terras, tendo sido alguns transportados amarrados, segundo eles mesmos
testemunham. As terras referidas pertencem aos. indígenas por Decreto do Governo do Paraná de 1902 (ratificado por Santa Catarina em 1917), mas as administrações posteriores
do SPI e da FUNAI absolutamente nada providenciaram sobre a questão.
No caso do Irani, o SPI não participara diretamente na tomada da terra indígena
no final da década de 40. Quando a empresa colonizadora dirige-se ao Órgão para solicitar a remoção dos Kaingang - conforme o atesta o telegrama transcrito - oSPI, sob nova
administração, acaba não realizando a solicitada transferência. Não . se conhecem ainda documentos que esclareçam melhor esse episódio. Não se pode afirmar que o SPI tenha se
r~cusado a transferir os Kaingang do Chimbangue par a o P .1. Xapecó ou se, ao contrário,
tentou realizar a trànsferência •e essa não se efetivou diante da resistência indígena. Talvez at'é se possa· relacionar a retirada, do Chimbangue para o Xapecó, do então Cacique
Valerian9 Venâncio Xóngrêd a alguma proposta de transferência pelo SPI. O fato é que entre fins da -década de 40 e início da década de 50 o citado Cacique retira-se, com
sua
esposa Maria Antonia, para o P.I.Xapecó (23). O cabo José "Franco" é que vai manter-se
à frente da · comunidade, secundado por Francisco Marcelino Rókâg que, posteriormente,
por sua idade avançada, ser ia respeitado como Cacique.
Não ter realizado a transferência dos Kaingang do Chimbangue não significa que 'o
SPI não ~enDa tido participação nessa tomada de terras indígenas, que se f~zia à revelia
da Constituição vigente de 1946, a qué!-l garantia a inalienabilidade das terras ocupadas pelos indígenas. A omissão do SPI na defesa dos direi tos que reconhecia aos K.aingang
não
pode ser. interpretada senão como con.i vência no esbulho.
"Os órgãos diretor e regional do serviço de proteção, como também os postos,
· pouco se preocuparam em Santa Catarina com o asseguramento das áreas territoriais
necessárias à sobrevivência dos grupos indigenas. Somente em !birama e Xanxerê foram criadas reservas. Em outros locais, onde ocorria a presença de grupos tribais
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(Kaingang e Xokleng), cómo por exe~plo em Calmon, em Anitápolis, São Joaquim e U- •
rubici, em :Irani, as empresas particulares e o governo se apropriaram das terras,
promovendo o extermínioou a destribalização dos índios. As .limitações orçamentárias e ~e pessoal e a submissãó aos interesses particulare~ de empresários locais,
fizeram com que o Serviço de Proteção aos Índios desconhecesse o que ocorria nes sas áreas ( 24) .

A VIDA DOS KAINGANG APÓS

1950

,
~o entanto, a permanência dos Kaingang do Chimbarigue em suas terras será atestada pelo próprio SPI em meados da década de 50. O quadro da "POPULAÇÃO INDÍGENA" em 1954 apresenta, abaixo da lista dos Postos Indígenas, observação semelhante
àquela dos Quadros Populacionais dos anos 4 5 e 46:
·

"Além da população acima, existente nesta I.R., grande número de índios que
necessitamde assistência direta, domi c iliadas nos Toldos de: Serra dos Dourados Mato Queimado - Lopeí - Rio Guarani - Rio Bormann - Rio dos Pardos - Irani - Agua
"'Santa - Votouro - Serrinha - Inhacorá -Ventarra" (25).
.

.

Reduzido, e com sua gente cada vez mais pressionada, ainda assim o Toldo Chimbangue cumpriria - na segunda metade da década de 50 - .sua função quase característica de Último refúgio de território livre Kaingang.
A esse tempo, nos Postos Indígenas dirigidos pelo SPI, a corrupção era voz corrente. O esbulhó dos pinheirais indígenas · do Sul vai ocorrer principalmente na década de
50, decHnando na década seguinte, para conhecer novo e Último impulso - que levou os
derradeiros pinheiros - com a instalação de modernas serrarias pela FUNAI a partir
de
197 5.
Além do roubo das madeiras, instala-se nos postos uma mentalidade supostamente
"desenvol v imentista", acompanhando as linhas mestras da política nacional de então (Governo Juscelino Kubitscheck). Pior ainda que isso, tratava-se de mentalidade verdadeira mente escravagista. Os chefes de Posto, agentes do Órgão oficial, passam a agir
como
Senhores em seus feudos. As riquezas das áreas e •as próprias terras manipulam como suas,
dispondo delas para seu enriquecimento.Os Índios são colocados para trabalhar nas "lavouras coletivas" ou "comunitárias" que eram, na ve.rdade, plantações do chefe do Posto nas
quais a mão de obra indígena era engajada à base de ameaças e castigos. O trabalho indígena era vigiado e castigados os acusados de "negligência" ou "preguiça". Introduziu-se
um sistema militarizado e, em troca do serviço realizado, os indígenas recebiam duas refeições, preparada nos "panelões", de triste memória para os ind.'5enas dessa geração .
.A situação nas áreas indígenas era, portanto, de verdade~ra escravidão para os indígenas, e diversos chefes de posto ficaram famosos entre eles por sua tirania e ganância.
Essa situação provocou a saída de muitos indígenas de suas áreas, tal como o fizeram os
Mbyá-Guarani que de Mangueirinha migraram para São I?aulo, o_n de hoje moram, na Barragem de Parelheiros. Muitos Kaingang saíram de Nonoai, a procurar vida melhor em Iraí
ou no extremo oeste de Santa Catarina, passando a viver de artesanato ou do trabalho de
diaristas nas "colônias" (pequenas propriedades rurais).
Por essa época algumas famílias Kaingang do Posto Indígena Votouro - município
de S. Val~nti m, RS - dirigem-se para o ToJdo Chimbangue . Ali permanecem alguns anos
até que recebem notícias· melhores de sua área. Alguns ali permanecem até enfrentar também as pressões e dificuldade.s que os agricultores aos poucos iam colocando aos indígenas
para liberar· a terra •
. Esse é o caso, por exemplo, de João Pedro de Paula Kógwuyn, que carregou sobre
sua r:nula
uma égua os seus pertences, ~' com sua mulher' um filho e um neto, abandona
a área de Votouro certa madrugada, por volta de 1956 ou 57. Vai procurar abrigo no Toldo Chimbangue, . onde seus patrícios o recebem e onde permanece cerca de dois anos, após
os quais retorna a Votouro. O neto, Devercindo Garcia Fónri seguiria para Nonoai,
onde
tinha seu pai, Angelo Garcia Yakâg, genro de João Pedro Kógwuyn. O depoimento é do
próprio Devercindo, que à época tinha 10 anos de idade (26).

e

,.

As pressões sobre os Kaingang no Chimbangue . aumentavam. A vida dos. Kaingang ·
que ali permanecem será, cada vez mais, uma rotina de trabalho exaustivo sem recompensa. Na década de 60 restariam para os Kaingang, como terras livres, apenas cerca de 100
.hectares
nas marg~ns do lrani, no lugar de um dos três núcleos de habitações que tinham
,
na area.
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AH concentrou-se, por isso mesmo, grande parte dos indígenas que resistiam em
suas terras, enquanto as pressõ~s já tinham feito mais alguns buscar trabalho a Leste do

Irani, ou mesmo e·m :regiões mais :distantes. Algumas famílias de caboclos também refugiavam-se da colonização nesse Último pedaço de terra nao tomádo pelos colonos.
Outros
Kaingang, por sua vez, mantinham-se espalhados em seu território tradicional, aceitando ·
a condição de "agregado" (parceiro agrícola) de colonos para prover a suqsistência de sua
família.
A outros, restava ter seu ranchinho nas terras não tomadas, à beira do Irani,
garantir a sobrevivência da fam ília no trabalho de "peão" (diarista), trabalhando para
colonos recém-chegados, especialmente nos serviços de roçar, carpir e colher (27). ,

e
os

A aceitação forçada da condição de "agregado" em cima de sua própria terra
por si só de um eféito psicológico negativo bastante forte - somou-se para os Kaingang
a exploração que sofre o pàrceiro agrícola nessa região, com a sobrecarga da exploração
devida à discriminação étnica (28).
Os contratos de parceria, orais ou escritos, via de regra - para Índios: sempre! são realizados estipulando a parte do parceiro outorgante (o colono) e m 50% da produção
do "agregado". Em contrapartida, determina a legislação agrária uma série de obrigaÇões
ao outorgante, para que faça jus à "meia" da produção do parceleiro. Entre essás obrigações estão a de dar a terra preparada, · moradia, sementes, adubos, animais de tração e
meios de transporte do produto, etc . Em alguns contratos escritos - muitas vezes feitos
no Sindicato dos Trabalhadores Rurais - algumas dessas obrigações chegam a ser registrad~s. De qualquer modo, c om ou sem contrato escrito, essas cláusulas nunca são cumpri das, enquanto que a entrega da "meia" ao colono é rigorosamente cobrada. Isso quando o
c olono não cobra do "agregado" por ovos de galinha, algum litro de leite ou coisa parecida, enquanto em contrapartida muitas vezes deixa de referir-se, na hora do acerto de contas, a dias de trabalho que exigiu do "agregado" quando suas plantas exigiam o "apuro" de
algum serviço (limpa atrasada, colheita para evitar estragos, etc.).

...

Para manter sua família, enquanto prepara a- terra, planta e limpa sua roça, o indíge na "agregado" precisa abrir c onta na "bodega" (comércio da vila), o que faz às vezes
c om a intervenção do "patrão" (o c olono parceiro) a seu favor. Outras vezes, o fato do
Índio ser conhecido como "correto" nos pagamentos de dívidas lhe ba sta para obter o "crédit o", que lhe permite retirar os produtos que precise no "tempo da planta". Uma exigênc ia só e le deve aceitar: entregar seu produto no "bodegueiro" que 0 financiou.
Chegado o tempo da colhe ita o "patrão" comparece com sua trilhadeira à roça do
'agregado" para debulhar o milho ou fe ijão, que é levado dali à bodega. Lá, tornado
o
peso total do produto levado, separa- se a metade que · toca ao "patrão". O bodegueiro ent ão a presenta suas c_ontas, que inc luem juros, preços exorbitantes e erros intenc ionais,
descontando da metade do"agregado", e stabelec endo · o preço do produto e ntregue pelo indíge na sempre mui to abaixo dos que ~. ão pagos pelos cerealistas ma iores.
A vida oos Kaingang do Chimbangue passa a ser um "trabalhar de dia para come r d e noite" (29).

..
Ranchos dos Kalngang do Toldo Chimbangue (Foto: Wilmar , 1982) .

..
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O início da década de 70 assistia, na região, ao acelerado crescimento da agro- .
indústria, atrelada ao modélo econômico exportador. Incrementa-se sobremaneira a produção de aves (frangos e perus) e suínos, e consolida-se o milho como principal produto .agrícola da região, atendendo à demanda · daquelas 'criações.
O processo da concentração da terra agrava-se e, aliado a ele, a incorporação de
toda área não integrada à economia · de mercado às exigências deste, levaria à tomada
dos Últimos cantinhos de terra livre ainda em poder dos Kaingang do · Chimbangue.
Mas para essa tomada os agricultores tomaram precauções, sem dúvida orientados
por ·políticos regionais, e que visavam descaracterizar a população indígena. Isso,
supu nham, lhes garantia que o ato passaria inatacável.
.

-

Assim, no ano de · 1972 alguns colonos - entre eles, Henrique Sieve - dão aula de
alfabetização, pelo Mobral, insistindo na presença dqs indígenas. Após algum tempo oferecem-se para "fazer documentos" dos indígenas, obtendo então Registros de Nascimento para boa parte dos Índios maiores, como Antonio da Veiga, Carmelinda Xaves, João Maria
da Veiga, Fílisbino Vieira e outros (30).

(

O passo seguinte foi providenciar os Títulos de Eleitor. Prontos também estes, supunham os agricultores estar apagada a ascendência indígena dos Kaingang. José Capeletti.,
fiscal da empr~sa Luce, Rosa & Cia na Linha Pequena (a Oeste do Lambedor) é que encabeçava o plano de dividir entre O$ colonos os Últím.os 100 hectares (cerca de 42 alqueires
regionais) que estavam livrrls para os Ka1ngang. Conta a trachção Ka1ngang - ·confirmada
por agricultores - que· a viúva do procurador da emp~esa, Joana FÜnfgelt, moradora em E rexim, .discordava da venda, alegando que seu fll,ar1do deixara para os indígenas aquele pequeno canto .das terras. Diante da insistênc ia do fiscal ela lhe teria dito: 'Olha, seu Cape letti, eu não preciso vender aquela terra pra ganhar dinheiro; eu já tenhodinreiro para Q resto da minha vida. Ma& se o senhor quer vender o senhor ve nde, mas depois se der problemas é por sua conta".
·

José Capelettí' paga então as taxas de cadastro do INCRA referente ao exercício de
1972, para no ano seguinte realizar a venda aos colonos. Arno Siemer e Miguel Schmidt
adquiriram 6 alqueires cada um ( 1 alqueire = 2,42 hectares); Laurentino Schmidt ficou com ·
8 alqueires; Benjamin Cardoso com 6 alqueires; Emílio Soares com 7 alqueire s ; Sebastião
e Lourenço Lima com 6 alqueires e Valdívino Ferreira com 3 alqueires (31).

•

Miguel Schmidt já era, à época, o colono "proprietário" de mais terras no Chim bangue. Atualmente se diz proprie tário, ali, de 97,37 hectares (o e quivalente a 40 alqueires) (32). Arno S"iemer - por herança do pai, Francisco S1emer, com quem vive - também
já era ocupante de 24 alqueires de terra .
. Vale esclarecer que Sebastião Lima e Lourenço Lima são brasileiros c asados com
mulheres indígenas. Sebastião é · casado com Doralina, fllha da Índia Madalena Vieira e Jorge Veiga, e criada por Francisco Marcehno Rókâg. Lourenço é casado com Maria, filha
de Madalena e de Franci.sco. Marcehno (33). Conviviam com a comunidade indígena até o ano de 1973, quando· resolve ram participar da compra dos referidos · 100 hectare.s. Tomaram
emprestados recursos para tanto, mas em pouco tempo viram-se/ na situação de não pod<:r
· saldar a dívida. Seu desejo de tornar-se proprietários frustrou-se, e ~iveram que passar as
terras adiante, vendendo seus 6 alqueires a Miguel Schmidt. Sua. situação perante a comunidade indígena tornou-se insustentável, retirando-se então para o Rio Grande do Sul, para
a área indígena de Votouro, onde habitam parentes· de suas esposas. Lá não foram bem
recebidos, e Sebastião .L ima não ·consegue per.manecer na área, obrigando-se a retor'nar ao
Chimbangue, onde localizou-se com :seus filhos como "agregado" de Arno Siemer. LoLiref}ÇO
Lima teve mais sorte, e permaneceu ·n a área do P:I. Votouro. Quando a comunidade Kaingang organizou-se para reconquistar suas terras, a partir de 1979, Sebastião Lima e seus
filhos passaram a atuar como informantes dos colonos e cada vez mais identificando-se com
as posições dos invasores da terra indígena, distancíando-se da comunidade que, por sua vez,
os excluiu.
Melhor sorte que os Lima teve Emílio Soares em suas pretensões de tornar-se proprietário. Emílio "Pedrão" Soares é casado com a Kaingang Armire na da Veiga, filha de Ana
da Luz Fé ndô e João Maria da Ve iga (34). Conseguiu adquirir - ç om apoio de colonos seus
amigos - 7 alqueires, dos quais ve nderia post e riormente 1,5 alqueire a José L1ma, filh o de
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Dor ah.na Marcelino , e criado por Sebastião Lima. Como seu padrasto, José Lima tornou-se
"dos contrár tos" à comunidade indígena.
EmíJ10 Soares, na condição de "proprietário". tornou-se dos máis agressivos eJementos contra a comunidade indígena, sendo responsável, entre outras coisas, por duas
queimas de ranchos do velho Francisco. Rókâg.
Sem mais um palmo de suas terras sobre o qu~l pudessem dispor ltvremente, um
grupo de Ka1ngang do Toldo Chimbangue dirige-se ao Posto Indígena Xapecó, sed1ádo no
Município de Xanxerê, a procurar o agente da FUNAI. Era Chefe de Posto João Franklin
Mader, e dele ouviram os Kaingng do Ch1mbangue a expressa recomendação de que
não
saíssem de suas terras·, que não abandonassem as terras dos seus avós, que a FUNAI faria
algo em defesa deles.

•

Sobre as terras invadidas a FUNAI não tomaria qualquer providência. Sequer tra..:
taria outra vez da questão com os Kaingang. A ação da FUNAI n~. área hm1tou-se. à aposentadoria de alguns velhos K~ingang, a partir de. 1977: Francisco Marcelino Rókâg, Dovíllo Rodrigues Ka Ngrê, Conceição Vieira Fer~andes, Clemente Fortes do Nascimento Xêyuyá e Ana da Luz Fortes do Nascimento Féndô.

.

Em 1. 975 é queimado o rancho de Francisco Marcehno, e no mesmo ano também
foram que.imados os ranchos de Dario Fortes e Marcelina da Veiga (35). Sobre esse fato
testemunha o próprio Marcelino e Clemente Fortes do Nascimento ao jornalista
José ·
Mitchell; do "Jornal do Brasil", . em Maio de 1978:
''No toldo de Irani, SC, foram incendiadas as casas d~s índios por colonos
para afas .t á-los, como lembra o caingangue Kelemente (sic) Forte, 79 anos, que trabalha como agregado há seis anos. Seu tio, o cacjque Chico Marcelino, 105 anos - o
mais velho caingangue existente no pais - coo.firma, afirman<;lo que queimaram sua casa, além de três o~tras, de parentes. 'Raiva b~stante nós ficamos, mas o que fazer
se eles pegaram as terras e tem armas e nós não?' - conta Kelemente Forte" (36).

O

RElNÍCIO

DAS

VIOLÊNCIAS

"No ano de 1978, membros do Regional Sul do CIMI, acompanhados de um membro
da Comissão Pastoral da Terra de Santa Catarina, realizaram uma reunião com os colonos que em 1973 compraram as terras indígenas de José Capeletti, procurando saber
o que pensavam da situação e que solução se poderia buscar, tendo em vista as dif~
culdades por que passavam os indigenas . e seus descendentes.
1

'"A reunião, até certo ponto amistosa, apesar dos inúmeros insultos aos

indígenas, seria motivo para preocup~r os colonos com relação aos seus supostos "direitos", o que motivou as escrituras lavradas no final daquele ano, por, pelo menos,
dois deles" (37).

Tendo adquirido à Luce,Rosa & C1a, via José Capeletti, as Últimas terras livres
do Chimbangue em 1973, somente Miguel Schmidt fizera a escritura_ pÚbhca de compra e
venda e registro · do imóvel à época da compra. E somente em Setembro e Outubro
de
1978, respect1vamente, Arno Siemer e Laurentino Schmidt, que haviam comprado a terra
também .em - 7 3, resolvem fazer o competente reg1stro da mesma (.38).

O rancho queimado ... (Foto: Wilmar, 1979) .... do velho Francisco M. R6kâg (Foto: Affonso Beato, 78)
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VaJe mencionar que· ~ ~Jtada. reunião uma alegaçã() insistente dos colonos era de
que os proprios .tnd1os teriam . V~f!chdo "s1tios" -~ "posses" e, ainda segundo os ~gricultor~s,
.

,

,

-

-
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"a tro_c o de um porco, de uma .vaca, até de cachaça". · A afirmação, apesar de ií)susten- ·

tada·, mesmo que verídica não altet'"aria a face de esbulho da invasão dos colonos no Chimbangue, nem a situação jurídica das terras. O estatuto jurídico de "relativamente incapaz"
já era vig~nte para os indígenas, além do que a legislação da época· já dec larava a inahe. nabilid~de das terras indígenas.
"Como ~orria já:o ano de 79 e a presença de membros do CIMI tornar~-se mais
constante junto aos indígenas., os colonos ·passaram a temer que as .terra s fossem recuperadas pelos índios, razão pela qual trataram de acelerar a expulsão d o s mesmos"
"Em fins de Julho, Miguel Schmidt, 'Emili<? Soares e outros consegufram, atra- ,
vés de ameaças constantes e outros me ios, que o . velho· Françisco Marce lino
abandonasse seu rancho e, aproveitando-se de uma mudança temvorária - por razão de trabalho - de Filisbino Vieira; puseram fogo no rancho do primeiro e derrubaram o
ran11
cho do segundo. O Jornal 0 Estado", de Florianópolis, noticiara o fato e m 27 .07.
79" (39).

Orientados pelo Presidente da Sub-Secção da Ordem dos Advogados çio Brasil,
OAB-Chapec ó, Dr. · Gen1r Destri, os Ka1ngang registraram ocorrência na De le gacia de Chapecó e conseguir~m abertura de inquérito. Fo.ram ouvidos indígenas e agr icultores, mas não
hove ind1c iamento de nenhum dos impli c ados, "por falta . de elementos".
Por tratar-se de uma pessoa de idade tão avançada (90 anos segundo "0 Estado",_
e mais de 100 segundo os ·Kaingang), e por e star o velho Francisco Rókâg na funç ão de
· cacique, a comunidade Ka1ngang, embora desartic ulada, não hesitou em rec onstruir no· mesmo local o ranc ho destruÍjo. Procur.a ram o apoio do CIMI e marcaram um "puxirão" (=mutirão) para 15 de ·setembro . .Nos dias 15 e 16 . qe Setembro de 1979• foi c onstruí da nova
casa para o velho cacique, que retornou a seu ,antigo lugar no dia 17. Depois disse• os Ka1ngang decidiram fazer uma roça em pux1rão, para melhor sustento do velho Francisc o. Convidaram para isso os Ka1ngang do Posto Xapec.ó, .e o pux1rão aconteceu . no dia 17 de Novembro. Um grupo de colonos armados c omparec eu ao novo rancho do velho Marcelino naquele dia, mas, taivez .surpresos com o número de indígenas presentes, resolve ram voltar .
para casa, não sem antes informar aos Kainga,ng sua co11trariedade pela roça do velho cacique. E antes que os indígenas queimasse m a roça, um grupo de colonos, liderados por
Miguel Schmidt, queimou-a e plantou no mesmo .dia, ao mesmo tempo e m que ocupavam
as demais c apoeiras próximas à casa de Franc isco Marcelino, ~deix~ndo-o sem lugar para
plantar.
Apesar de não ter sido 1nd1c iado
. pela
queima da casa de Francisco Marcelino, o
fa to de ter o.corr"ido divulgaçã o na
im- ·
prensa e de ter· sido acusado e c hamado a
depor em 1nquér1tó fe z Miguel Sç hm1dt
passar a alimentar desejo de vingança contra os K~ungang. Talvez mais que isso,pos- ,
s1velmente tenha .pressentido sinais de uma
resistên~ia indígena in1maginada, a partir.
da firmeza com que os Kaingang mantive:ram a morada do velho Marc elino Rókâg.
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Vergolina Vieira -Fernandes Rekáy e Gumer cindo
Fernandes Ngõg Yuyã. (Foto: Affonso Beato, 78)

No Último domingo de Abril de 1980 ;
Gumercindo Fernandes Ngóg Yuyá entrou,
de tardezinha, . na bodega de Angelo Pecini, em Sede Trentin, para comprar cigar ros. Pouco depois, seus filhos José e Gabriel entraram atriis, para chamá-lo
a
descer para . casa. Os colonos, que enchiam
.a bodega, passaram a d1r1g1r vár1~s insul tos aos indígenas, e Gumercindo apressava
o pagamento de sua compra para sair. Os
insultos aumentavam .com insistência, mas
os indígenas resolvem sair sem responder
às provocações. No momento e m que p1 sam p·a ra fora do prédio as portas se fecham atrás .deles e, ato c ontínuo, Gµmercindo e seus filhos rec ebem vár 1os tiros
pelas costas. Gabriel não foi atingido, en-

. quanto G~f!tercmdo fo1 ferido de raspão, na~ costas, e seu filho José recebeu duas balas
32: uma que· Jhe atravessou o braço esquerdo e outra qu.e at1ng1µ a cabeça, abaixo do ouvi-do. Segundo o médico que· o operou, 11ão .fo1 possível extra~r a bala, que aloj?u-se pró- .
x1ma ao ouviçfo d1reito, por estar em posição. muito de.IJcada. Quem atirou nos ind1os foi.· .Ivo Schm1dt, irmão mais novo de Miguel Schm1dt.
"A morosidade e o d~sinteresse da

••

Policia repetiu-se, mas por insistência de membros do CIMI, abriu~se inquéritoque
terminou também arquivado, porque não se . apresentaram testemunhas que confirmassem
a versão dos índios, tendo todos negado ·as acusações contra os Schmidt e declarado
não ter visto quem deu os tiros" (40).
NOTAS
(1) LAVAILE, Aida Mansani. "A madeira na e.conania paranaens~. Curitiba, Grafipar, 1981. p. ·~51.
(2) CEAG - Centro de Assistência Gerencial de Santa Catarina. ''Evolução histórico-econânica de Santa ·
Catarina: estudo das alterações estruturais (século XVII - 1960)". Florianópolis, CEAG/SC, 1980.p.
190.

...

,

(3) Acordo do SPI ccni o Governo de Santa éatarina em 1952 reduziu drasticanente as terras dos Kaingang
do Xapecó, que por ato de 1956 seriam entregues a Alberto Berthier de Al.rreida, latifundiário e madeireiro do Rio G. do Sul. .A história desse esbulho é .minunciosartEnte
relatada nos escritos de An.
~onio Selistre de Campos, que o CIMI Regional Sul oportunanente pretende publicar.
(4) Vejam-se as vendas de terras do Chirrbangue pela fn1>resa illce, Rosa & Cia a). udovico Schuling,Francisco Siener, Bernardo Sieve e Henrique Koldehoff, todas em 20 de Maio de·l947, e constando no Registro de Inóveis respectivartEnte sob os núrreros: 12.270, 12.271, 12.273 e 12.274.
(5) Escritu:a Pública de Canpra e .Venda lavrada em Í2 de Abril de 1948 às Fls 20 e verso do Livro 21
do lQ Tabelião de Notas e Oficial de Protestos da c.anarca de Chapecó.
(6) Depoúrento de Clenente Xêyuyá em Fev. 1982.
.
(7) Depoúrento de IZonceição Vieira Fernandes a W.D'Angelis em 01.05.1984; Também ''Luta Indigena", nQ 11.
Xanxerê, CIMI Regional Sul, nov. 1979. p. 4. ·
(8) SANIOS, Sílvio Coelho dos. "A integração do índio na sociedade regional - a função.dos postos indígenas em Santa Catarína". Florianópolis, UFSC, 1970. p. 29-30.
(9) SILVA, Jacinto 'Pereira da·; Declaração referida Nota 12, cap. 3.
(10) Depoúrento de Ana da Luz F.N. Féndô ·a W.D'Angelis, ~em data.
.
(11) Depoi.rrento gravado de Maria Fortes Karikâg. Área Indígena de Nonoai, Aldeia de Bananeiras, 10.11.
I
1983. Arquivos do CIMI Regional Sul. Xanxerê, se.
(12) Processo nQ 301/1948 - Fón.nn da· .c.anarca de Chapecó.Processos Arquivados, Pacote 01.
(13) Processo n2 614/1950, Canarca de Olapecó. Processos Arquivados, Pacote nQ 83. O despacho citado encontra-se à Fl 14.
(14) Processo n2 658/1950, Canarca de Chapecó. Processos Arquivados. O despacho referido está à Fl 11 .
(15) Processo citado, Folha 2;
(16) Ação ~ivindicatória nQ 348/1973, lª Vara Cível, Canarca de Chapecó. Processos Arquivados. Folha
181 verso.
( 1.7) Idem, ib. Fl 182.
'
(18) Idem, Ib. Fl 184.
'
(19) Idem, Ib. Fl 188.
(20) Os docurentos da ~resa C.Olonizadora illce, Rosa &Cia Ltda encontram-se, em boa parte, encaixotados e guardados sob responsabilidade de Carlos Frederico Fünfgelt, que ficou em lugar de seu falecido pai, Carlos G..tilhernE FÜnfgelt, caID procurador da empresa em Erexirn, RS. A sede da colonizadora encontra-se em Porto Alegre, onde foi inscrita caID sociedade civil em 19 de Janeiro de 1937,
às Fls 139 .verso, sob IlÜOEro de ordem 281, no Livro A nQ 01 de "Registro de Pessoas Jurídicas" do
Cartório do Registro Especial daquela Canarca. A empresa continua em atividade e, segundo certifica ·o Cartório em que está registrada, confonre "a última alteração contratual ( ... ) arquivada o Sr.
Carlos FÜnfgelt é Diretor Gerente e o Dr. Carlos Guilherme Luce é o Diretor" (Certidão do Cartório ·
'do Registro Especial da CaMrca de Porto .Alegre, passada em 19.10.~1983. Arquivos do CIMI Regional
Sul. Xanxerê, SC.
Sobre as barreiras impostas pela C.Olonizadora ao trabalho de pesquisadores, veja-se ''Perspectiva",
nQ 7. Erexirn, Fundação Alto-Uruguai para a Pesquisa e Ensino Superior, 1978. p. 45-46.
(21) Docl.lllEnto Arquivado em Microfihreno C.entro de Docurrentção Etnológica do Museu do Índio/FUNAI. Rio
de Janeiro. Sob referência: FilnE 070, Planilha 776.
(22) SANIDS, S.Coelho dos. Op. cit. p. 47-48.
(23) O cacique Valeriano Xóngrêd viria a falecer no Posto Indígena Xapecó em 1971 (Cf. "O Estado". Florianópolis, 24.03.77).
(24) SANIDS, S.C. op. cit. p. 106.
1

(25) "População indígena existente nos postos e diretarrente assistida pela I.R. 7 no ano de 1954". Grifo
nosso. Docurrento Arquivado .em Microfilrre no CENIXX; - Museu do Índio/FUNAI. Ref: filrre 083, planilha
925.
(26) Depoi.rrento de Devercindo G.ircia Fónri a W.D!Angelis, em 07 .07 .1948. Arquivo do CIMI Regional Sul.
(27) Cf "O Estado", Florianópolis, 13.04.1978.
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- (28) 0s· imigrantes ~ origem italiana e alemã e seus descendentes~ que foma:n a maioria dos· atuais
prO"prietários de terras na regi~ Oeste c.até!t"Ínerise; alimmtam ·f ortes preconceitos can relação ls populaÇões que aqui encontraran. kls caboclos, ou ''br~ileiros", reservam a · dencmi.naçao· ·(pejorativa na
região) de "negros"' quando fãlan em português. ao italiano dizem "i negti", enquanto em alemão pre. ferem · "die Blauen". C).tai1do dizem,, ' por exE!fi1'lo, que certa focalidade é "lugar de negro"querem indicar
que é de rroradàres. caboclos,
. é~ tudo o que isso significa nà nentalidade racista:
criminosos '·
.
.

la-

drões, depravados, prostitutas, vagabundos, sujos, desconfi~os, traiçoeiros, cachaceiros, etc.<}.lanto. aos :i,ndigenas, os "de origem" referem-se pelo tenro não irenos pejorativo de ''bugres" ("i bugri"; ·
"dié Bugra"), que carrega os iresnns preconceitos da relação can os caboclos, can o particular refor- ·.
ço de que "os ,b ugres cheiram mal", e de que, afinal, ~'oao são gente cooo nós".

(29) "I.ll_ta Indígena", n2 11. Xanxerê, CIMI Regional Sul, Novenbro de 1979. p. 7.
(30)

Gf.

Registro de Nasci.trento de CatT1Elinda Chaves, às Fls. · 113 do Livro 30 "A" do Cartório do Registro'
Civil ~ Canarca de Chélpecó, em 24.03.1972.
.

(31) "Indios sem terra - a hi~tória da exploração dos indios Kaingang - · toldo- Irani''. Egon Heck, 1976.
Arquivos do COO Regional Sul-. Cf. ''illta Indígena", nQ 11, Xanxerê, novenbro/79 . 'p .. 7
Os dados ,e nooes são das fontes citadas, masao que tudo Índicq foi Valdaniro Ferreira e não Valdivino.
(32) Infonnações do próprio Miguel Schmidt ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapecó, transcrita
an: ''Relação dos não inmios rroradores nas terras do Toldo Olúrbangue · (Toldo- Irani) e demai~ que se
dizem 'donos' de terras nessa área" (Chapecó: CIMI e cem.midade Kaingang do Toldo Chllrbangue, 21.
03.1984, p. 130). .
Una análise da transfonnaÇão da estrutura fundiária .r egional ,pelo avanço do "capitáli~ associado
dependente" leva à conclusão de que há uma tendência, ,não à eliminação do minifúndio pelo latifúndio,
mas de ll1la econania que "mantem e consolida o trabalho _familiar", dem:mstrando a capacidade (ou necessidade) "de o capital incorporar diversqs relações sociais, apropriar-se dos excedentes e reproduzir a dominaÇão social" . . Essi;l tendência, no entanto, canporta tÍm aspectó fundartEntal: uma ~endên
cia à maior consolidação dos es.~abeleci.rrentos nédios (50 a SOO hectares) ·pelo interesse do capital
.an uma "utilização dos meios d~ produção em forma econômico-produtiva 'ótima'"· Cálculos da Cotrijui consid~ram "a área mínima para a aquisição de um trator, com razoável aproveitamento e viabilidade econômica, na área de -influência inicial da Cotrijuí (Noroeste do Rio Grande do Sul)...
cerca
de 40 hectar.es. A área ótima para um bom desempenho de um estabeléc.imento integralmente mecanizado é
cerca de lQO hectares •.. " (CORADINI,Odacir Luiz . . Produtores, Cooperativisroo empresarial e nultinacionais: o cáso do trigo e da soja. "Agricultura, Cooperativas e Multinacionais", de CDRADINI, O.
L. e FREDERI~,AntÓinette. Rio de Janeiro, Zahar, 1982. p. 14, 22 e 16 respectivam3nte).
Numa região crnt a maior parte das terras "dobradas" (acidentadas) caro é o caso do Toldo Oli.nPangue,
onde se tem increrrentado a avicultura no sist€.ma de integração dos colonos can os grandes frigorificos ' (e suinocultura ·idem) ·vale ressaltar que a tendência imposta ~la agroindústria é tanbém no sentido de afinnação dos estabeleci.rrerttos nédios. Em um total de 1.236 estabelecinEntos avicolas em Santa Catarina em 1978, a maior concentração encoqtrava-se na faixa de 20 a 50 hectares (c~ 413 esta belecinent~s). ~ consideramos a faixa entre 20 e 100 hectares terenos só ai 532 estabeleci.rrentos
an 1978. Dados canparativos da Avicultura mineira informam, por outra parte, uma "transição recente
da concentração da produção em pequenos avicultores para "médios e grandes", sendo que ".ª capacidade média de alojamento por avicultor passou de 5 mil em 1975 ' par 12.960 em 1979 e 13.360 em 1980"
(SORJ, Bernardo e outros. "Camponeses e Agroindústria - transfonnação social e representação política na avicultura brasileira". Rio de Janeiro, Zahar, 1982. p. 38 e 47).
(33) Depoi.trentos de Anada Luz Fortes do Nasci.rrento Féndô a w. · D'Angelis .em 10.04.1984 e de João Maria ·
"Justino" da. Veiga, Antonio Veiga Kaxinfa e Ca!T!Elinda Xaves em 27.12.1983. Arquivos do CIMI Regional Sul.
.
.·
(34) Depoinento de Ana da Luz F .N. Féndô, citado Nota 33.
(35) ''Ilita Indígena", nQ 11. Xanxerê, CIMI regional Sul, Nov. 1979, p. 8; 1'0 Estado". Florianópolis, 26.·
07.1979.
(36) "A equação da insensatez: mais índios igual a menos terra&", por José Mitchell. "Jor·nal do Brasil". Rio de Janeiro, 05.05.1978.
f.
(37) ''luta Indigena", n2 11, p. 8.
(38) A Canpra e Venda de Miguel Schnidt, em 08.08.1973, está registrada às Fls 1~ e. verso do Livro NQ
36 do 22 Tabelionato de Chapecó. Seu registro de Im5veis é n2 60.628, can data de -13.11.1973,
registrado às Fls 52 do Livro 3-Z do -Cartório do Registro de Im5veis da Canarca de Olapecó. Os
Registros. de Im5veis de Arno Sia-rer e Laurentino Schrní.dt est~ matriculados às Fls 9662 do Livro 2 e
às Fls 10.089 do rreSIOO Livro, respectivarrente.
(39) ''luta Indígena", n2 11. p. 8-9.
(40) ''Ilita Indígena", n2 14. Abril 1981. p. 27.
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No dia 3 de Agosto de 1980, domingo, às 5 horas da manhã, falec1a o centenário
Francisco Marcelino Rókâg. Desde o dia 28 de Julho est1vera internado no Hospital Santo
Anton10,' de Chapecó, devido à fraqueza e problemas pulmonares. Esse problema nas v 1as
respiratórias o velho Rókâg adqu1r ira um ano antes, quando expulso de sua casa caminhou
cerca de 3 qu dômetros sob intensa garoa, até a casa de L!ma cr 1ada sua. Na época passae
r a 15 dias no Ho?pital de Chapecó (J). Em Última instância, deve-se a Miguel Schm1dt
Emího Soares a. morte do velho cacique.
Franc isco Marceltno Rókâg foi enterrado no cemitério do Chimbangue, perto
sua prima· Júlia Yagndâ, que nunca deixara ele afastar-se dessa comunidade próxima
Irani, segundo ele mesmo contava.

,

de
do

No rancho do velho Marcelino permaneceu sua filha, Marta da Luz, que morava
com ele, e os netos Setembr1no e Inês, menores de idade. No início de Outubro, Alzemiro
Ferreira e Guer1no Stlva foram ao rancho de Maria da Luz, ameaçando-a de morte. O clima de tensão, e o fato da morte recente do pai, .fizeram Maria da Luz visitar seus
parentes no Posto Indígena Votouro, no Rio Grande do Sul. Nesse meio tempo completavase o negócio entre Miguel Schmidt, por um lado, e Vald1vino Fe.rre1ra e Guer1no Silva, de
o_
u tro, sobre as terras em que vivia o velho Marceltno. Acertaram por quatrocentos m1l
cruzeiros um total de 6 alqueires, sendo três para cada um. Valdivino aprove1tou a ausência de Maria da Luz para retirar seus pertences da casa e colocar nela um cunhado ,
Antoninho de Tal. Ao retornar do Rio Grande, Maria e seus f tlhos não puderam entrar de
novo na casa e a comunidade não estava ainda organizada para enfrentar a situação (2).
Maria da Luz ajeitou-se em um ranch1nho em outro ponto da área e, em 1982, diante das
dificuldades . que aumentavam, e sem terra para plantar, retirou-se para Votouro.
.
•
A casa do velho Mar.cel1no acabou desocupada, quando Maria da Luz já se retirara
para o Rio Grande. Posteriormente os colonos a derrubaram· e as madeiras foram rouba -·
das por Anton10 ·Ribeiro dos Santos, agregado nas terras de Valdom1ro Ferre1ra, que com
elas completou a construção de sua casa. (3).
No se mestre que se seguiu a situação permaneéeu pouco alterada. As agressões
contra indígenas diminuíram, e a comun1dade não estava ainda· unida em torno de pontos
comuns. R esistiam na terra, mas enquanto alguns· já ficavam quase sem terras para plan tar, outros a inda assinavam cont ratos de parceria com agricu ltore s.
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Em agosto de 1981 recomeçam as agressões, com o espancamento da Kaingang
Carmeltnda Xaves. Novo 1nquér1to. Novo arquivamento. Nessa época "os Lima" -. como são
conhecidos Sebastião Lima e seus fJlhos criados - já posicionavam-se francamente em oposiçao à comunidade indígena, tendo · sido gente deles os responsáveis do espancamento
de Carmel1nda (4).
Em fins de Novembro do mesmo ano um pequeno incidente demonstrou o posic10 namente da FUNAI com relação ao Toldo Chimbangue. A filha do falecido Francisco
Rókâg, Maria da Luz , d1rig1u-se ao Posto Indígena Xapecó com seu s dois f dhos, para solicitar à FUNAI o reg1stro de nascimento das crianças e o devido assento dos mesmos nos
livros daquele Posto (5}. Como Maria da Luz Marce l!no estivesse aç'ompanbada de doi s m1ss1onár1os do CIMI, o funcionário da FUNAI Leôn1das Pereira do Valle negou o reg1 stro soc1tado. Segundo Nota d1sribuída pelo CIMI Regional Sul, "na ocasião argumentou o funcionário da FUNAI que atenderia aos indios soment e se eles tiv e ~ sem ido à sua procu-

•

,

•

ra por livr~ . ~ espontânea vontade. Com isso queria . insinuar que os missionãrios do
CIMI, que prestando um auxilio a os indios do Chimbangue levaram a índia e os filhos
de carro até
a sede do Posto Xapecó, teriam obrigado os índios .a isso. O fun c ionãrio
.
Leônidas aproveitou também a ocasião para ameaçar de prisão os missionãrios do CIMI
caso tr:ansitem novamente pela área indigena acompanhados de indios ... "
A mesma Nota do CIMI informa e comenta:

"Aproveitou ainda (_o funcionário Leôn1das) para acus~r o CIMI
os índios, de não colaborar e_ de não agir como a FUNAI.

de prejudicar

"De fato não agimos como a tristemente famosa FUNAI.
"O Sr Leônidas, ao dizer que os índios do Chimbangue não o tinham proc urado
por livre e espontânea vontade, pensava que os missionários agem como a FUNAI que ao
seu bel prazer põe indios so.bre· c aminhões ou toyotas e os transfere de uma área para
outr~ os compele a prestigiar es ta aquela festividade ou posse de funcionário. Engana-se, pois uma das linhas de ação do CIMI aprovadas em noss~ primeira Assembléia
Nacional Missionária em 1975, é exatamente a de respeito e apoio à autodeterminação
dos Povos Indígenas" (6).
A Nota do CIMI, encaminhada ao Presidente da FUNAI, levou o órgão a tomar
prov1dênc1as que, ao con trário de melhorar o relacionamento com a comunidade do Chimbangue, trou_xe mai s dificuldades ainda.
Ainda em Dezembro, ·para surpresa dos Ka1ngang, compareceu no Ch1mbangue uma
delegação da F U NAI. Estava composta de Mar is tela Sundfeld; assistente social da 4ª Delegacia Regional (Cur1t1ba), acompanhada do Chefe do Posto Xapecó, Leôn1das Pereira do
Valle, do cacique do Xapecó, José Domingos Pal_eano e mais dois Kaingang.
A preocupação demonstrada pelos func1onár1o s da FUNAI nessa visita, segundo o~
Ka1ngang~ fo1 de convencer os indígenas de que sua· terra estaria definitivamente perdida,
e que não lhes re stava outra alternativa senão a de transferir-se a outra área: Xape.có,
Nonoa1 ou Votouro, segundo d1sserarn. Diante da rec usa do~ mais velhos, os func1onár1os
da FUNAI tentaram convencê-los a aconselhar os mais novos a rnudar-se para aquelas área s, no que também não tiveram êx1to (7).
·
A v1s1ta da FUNAI, no entanto, serviu para provocar entre a comunidade ·a discussão sobre sua permanência em suas terras e sobre as prov1dênc1as a tomar para reconqu1stá-las. As propostas de transferênc ia que a. FUNAI 'trouxera só serviram para reafirmar
nos Ka1ngang o desejo de permanece r no seu lugar, e para criar neles d1spos1ção de lutar
pela reconquista da terra.
Por outra parte, as v1olênc1as continuadas dos agricultores também tiveram co mo
resultado um reatamento dos laços da comunidade, uma reaproximação entre as famílias
e o rein1c10 da prática de encontrar- se para discussão de seus problemas. Esses encontros
.
ou reuniões, cada vez mais frequente s, levaram a comunidade a unificar suas posiçoes e,
a partir das idéias comuns, dec1d1r-se por sua fà eorgan1zação e pela reconquista
de suas
terras.

-

_
N o dia 23 de Ma10 de 1982 os Kaingang do Toldo Chimbangue reuniram-se
para
d1scut1r a reorganização de sua comunidade, com a presença de outros Kaingang da s áreas
próximas. Nesse dia escolhem um novo cacique, para assumir o lugar deixado vago com a
morte de Franci sco Marcelino RÓkâg em 1980. O esco lhido pela comunidade fo1 Clemente
Fortes do Nascimento Xêyuyá, que no mesmo momento indi cou seus aux1l1ar es: Anton10 da
Veiga Kax1nfa e Angelin Gandão Fwótl.
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Na mesma reunião decidem· procurar o Juiz da Vara Criminal e Menores, de Chapecó, para 1nformar-lhe das violência~ . e ameaças que vinham sofrendo e pedir álguma
proteção•

..
O

COMEÇO

DA

LUTA

No dia 26 de Maio, quinta feira,- estiveram com o Juiz, Dr Desidério Amaro. Freiberger, o Cacique Xêyuyá, seus auxi IIares e mais alguns Kaingan&. O jornal' "0 Estado" ,
que noticiou o · fato em 27 de Ma10, informa assim a situação indigena:

"Hoje, os indios . Caingangues dtl Chimbangue se transformaram todos em empregados claque les que lhes roubaram as terras, lamentou o cacique Clemente Fortes do Nascimento, eleito na . última semana paradefender os feridos interesse~ indígenas.
A
usurpação das terras ocorreu com tqda sua violência na década de 1940 e chegou ao
seu clímax em 1970. Das 54 famílias (quase 300 pessoas) que moravam no local, apenas
18 (70 pessoas) ainda resistem( ... ) Apoiados pelo Conselho Indigenista Missionário,
CIMI, um grupo de sete Caingangues, tendo à frente o cacique Clemente Fortes
do
Nascimento, procurou ontem o Juiz da Comarca de Chapec6 e as autoridades policiais
para pedirem proteção. Eles estão sendo vítimas de constantes ameaças e violências
físicas por parte dos colonizadores brancos que ocuparam à forya suas áreas há várias décadas( ... ) A possibilidade dos 70 índios se transferirem para outra res~
va ·indígena (em Xanxerê, o posto indígena Xapecó ou,em Nonoai, o posto indígena Nonoai) foi descartada pelos Caingangues que querem "preservar o . direito de ocupar as
terras para garant fr a vida das novas gerações"·.
O jornal "Diário da Manhã'_
' , que na mesma data noticia o fato, destaca que, entre as v1olênc1as denunciadas pelos indígenas, "há dois anos queimaram o casebre do lí-

der Chico Marcelino, háun ano dois ·Kaingang foram baleados pelos
agricultores Mi- ·
guel e Ivo Schmidt, que se dizem adquirentes das terras e domingo passado outro indígena foi esfaqueado nas proximidades, também por questões de posse das terras".
Segundo ainda o "Diário da Manhã", "o CIMI apoiará o grupo Kaingang do Toldo Chimbangue em sua solicitação à FUNÀI ... "
Após essa visita o Juiz encaminhou ofício ao Sub-delegado de Sede Trentin, Bernardo S1emer, solicitando que "todos os assuntos indígenas sejam tratados diretamen-

te com Clemente Fortes do Nascimento, legitimo representante do grupo indigen~ para
que as noticias sobre os delitos praticados contra os indígenas, por colonos intesse iros, não cheguem desvirtuadas aoconhec imento do Poder Judiciário". Na mes.m a
correspondência o Dr Fre1berger· fazia .eco às queixas apresentadas pelos Kaingang,
·
que alguns deles estavam ameaçados de ficar sem terras para plantar:

de

•

"Além de terem sido espoliados de , suas terras,
no decorrer das últimas dé,
das, estão sendo vítimas de pressões e ameaças visando sua expulsão definitiva·das
terras" (8).

.

'

Dias depois o próprio Dr~ Fre iberger dirigiu-se ao Toldo ·Chimbangue, para conhecer a real situação da área.
.
.
~'Enfatizou

o juiz titular da Vara Crill}inal que verificou, no toldo Chimban gue, a existênciade fato de uma situação de exploração.
"Os índios vivem em cabanas paupérrimas", declarou o magistrado, . acrescentando existir um .temor infundado dos colonos de retomada da área" (9).
"AQUI NÃO HÁ ÍNDIOS",

DIZEM OS COLONOS

-

Alarmado com as notícias, e vendo no episódio uma oportunidade para melhorar
suas chances ele1tor~1s (para Vereador, pelo PDS), o então Presidente do S1nd1cato
dos
Trabalhadores Rurais de Chapecó, Arlindo Schwarz, convocou uma reunião com os
agricultores para o dia 10.06.1982 (IO). Apesar dos interesses eleitore1ros de Schwarz (afinal
fr~strados nas eleições de Novembro de 82) a reunião teve como saldo a formação de uma
comissão de agricultores do local, "com um total de 13 membros que manterá os conta •

tos necessários até o final do episódio da devolução da s terras dos Kaingang".
O . mesmo jornal que not1ciou a reunião dos agricultores destaca o posicionamento
da advogada Dalme Mar1e Grando Rauen, de Chapecó, . para quem "é clara a Constitui-
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ção quando diz que é nulo o ato jurídico praticado sobre terras indígenas".
Diz
ainda Dalme Rauen que "para nós significa uma ferida socfal, os índios estão sendo
explorados como mão-de-obra barata numa terra legitimamente sua" ( 11).

No entanto, segundo divulg'3:ção feita pelo jornal "0 Estado", a "Comissão" dos agricultores,
pres1d1da por Fidélix
T_rombetta, começava suas atividades já' n .o caminho er .
,
·rado: negando o direito 1ndigena. Segundo "0 Estado", "os agricultores prometem exibir todos os títulos de pos~e das teFras e provar que aquela r~gião
foi ocupada
antes por brancos do que por índios Caingangues" (12).

•

Apoiada pela então Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapecó e
pela - Cooperativa Regional Alfa, a Comissão dos agricultores chegou ao ponto- de negar a
existência dos Kaingang:
"Das 18 famílias a que se referem o CIMI e o cacique Xêyuyá, apenas
duas
pessoas são comprovadamente Kaingang: o próprio Xêyuyá e sua irmã Maria da Luz. Os
outros nio sãn índios (13).
.,

,

'

Essa "manipulação d~ conceito de 1nd10" e analisada de modo · mu1to preciso por
SI~ VIO COELHO DOS SANTOS, ao tratar do Posto Indígena Xapecó, área Ka1ngang muito
proxima ao Chimbangue. Suas observações aplicam-se integralmente à atual situação do
Toldo Chimbangue:
"( . .,. ) os detentores locai's do poder pol it'ico não admitem que haja 1. 000
individues identificados como índios na reserva.Para eles, lá há no máximo 30 ou 40
índios. "O resto é mestiço, caboclo, gente que não é índio". Essa manipulação do
conceito de índio pelos regionais é importantlssima, pois através dela se elimina
um número razoável de pessoas em se beneficiar do uso da terra onde nasceram e - se
criaram. -Ao afirmarem que os mestiços não são índios, os regionais racionalizam que
assim eles não estão sujeitos à proteção oficial e portanto não tem direito de oGupa~ lugar na reserva( ... ).
,

~

''No fundo da questão, entretanto, encontra-se o fato de que tanto os atuais
detentores do poder, como os integrantes das camadas intermediárias da sociedade
regional, _são originários dos núcleos coloniais que se instalaram no Sul do pais ,
no século passado. Como imigrantes e como colonos, esses indivíduos tiveram o papel
de alterar as relações sociais e econômicas nas áreas rurais em que se instalaram
(.

.-)

"E com base nessa ~eacionalização que o colono, independentemente de sua pos~ção social, classifica o caboclo e o índio. Esses são considera.dos como categorias
à parte da sociedade competitiva. Sua força de trabalho pode ser utilizada,
mas
ninguém pode contar com eles para mais nada. São . assim um obstáculo à sociedade regional: não progridem; produzem pouco; são a·nalfabetos e malandros·. Usá-los
como
mão-de-obra é além de tudo um favor que se faz para.eles, pois é maneira de aprenderem a trabalhar ( ... )os colonos realizaram seus empreendimentos e se afir~aram com~ integrantes da sociedade regional à custa db esbulhamento do patrimõnio tribal
e caboclo. Dai ·a tentativa de marginalizá-los, de demonstrar sua inutilidade.
Os
esteri6tipos de que o índio é traiçoeiro, malandro, cachaceiro, fedorento,
displicente, etc ... e de que o caboclo é tudo isso e pior ainda porque não é indio,ne~
preto, nem branco, garantem aos regionais justificação ad~quada ~ara sua exploração
como mão-de-obra, como consumidores e como detentores de .bens" (14).
Vejam-se, para comparação, ·as seguintes declarações dos agricultores_-:- atribuídas
a F1del1x Trombetta - pelo "Diár10 da Manhã" em 25 de Julho de 1984:
. 'Eles não reconhecem as cerca de 15 famílias lá existentes como sendo
de
índios. Dizem que são "caboclos", "bugre.s ", menos índios. Nem mesmo o Cacique Clemente Fortes do Nasciment·o, principal lider das famílias é reconhecido com'o tal,
pois "tem documentos, é aposentado, nem mesmo é de Chapecó, porque recebe seu orde- •
nado em Xanxerê". Segundo a· mesma reportagem, "os agricultores acham que os "cabo - .
elos" nunca se adaptariam, nem mesmo numa reserva indígena pois "nada
fazem". Segundo os agricultores, "trabalham q·u ando querem, não obedecem, gostam
de
andar à solta".

Sobre o mesmo aspecto, COELHO DOS SANTOS recolheu depo1mentos elucidativos
de políticos reg1ona1s, como o Presidente aa Câmara Mun1cipal de Xanxerê: " ( ... ) Ind igena por natureza não trabalha, não quer saber 'nada com o trabalho. o Sr acha justo
desalojar 31~ famílias que produzemprá deixar abandonada a terra para 100 famílias
passearem lã dentro? Eu não , entendo que havendo 800 indígenas, que não são
também
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800,pois mais da metade é mestiço ou caboclo, porque deixar 2000 pessoas entrevelhos e crianças desalojadas. E esses 2000 produzem e aqueles não produzem" (15).
'

Compare-se aquel~s afirm·a ções com as do Prefe~to de Chapecó, Ledônio Migllor 1n1 (PMDB) em recente telex ao Presidente da REpÚbhca:

"Preocupados com a tensa situação na localidade de Sede Trentin, em vista
da disputa de terra entre índios e colonos apelamos providências urgentes,
tendo
em vista estar gerando clima de intranquilidade ha (sic) mais de 150 famílias
de
colono~ que produzem riquezas geran·do divisas para a.. nação brasileira e ·represent:ndo parcela importante de homens real valor, imprescindível ao bem estar da comuni de" (16).

A BUROCRACIA CONTRA OS KAINGANG
No dia 16 de Junho de 1982 os Kaingang do Toldo Chimbangue comparecer_a m à
4ª De legacia Regional da FUNAI em Cur 1tipa. Na comissão indígena as seguintes pessoas:
Cacique Clemente Fortes do Nascimento Xêyuyá, Gumercindo Fernandes Ngóg Yuyá, VergoJina Y1eira Fernandes Rêkáy, Antonio Veiga Kaxinfa e Ana da Luz Fortes do Nasc1mento Féndô. Foram acompanhados de dois indigen1stas do CIMI Regional Sul.

f

Receberam os Kaingang o então Delegado ~eg1onal, Engenheiro Harry Lu1z Av1la
elles; o advogado da FUNAI~ NJJton Romanowski; e a socióloga Lina Serpa Barreiros.

Nessa visita, os Ka1ngang protocolaram na Delegacia Regional. um ofício - que na
mesma data enviaram por corre10 ao ;Presidente da FUNAI, à época o Coronel Paulo Moreira Leal. Esse ofício, que h1storia 6 esbulho das terras do Ch1mbangue e as violências
por eles sofridas, encerra com a reivindicação clara e indiscutível:

"Assim nós P.edimos para a FUNAI que atenda a nossa comunidade Kaingang
do
Chimbangue prá recuperar a nossa área que foi tomada. Nó~ precisamos da nossa - terra
para criar os nossos filhos e para os mais velhos viver mais sossegados, sem ter
que viver explorado por patrão, encima do que é nosso mesmo. Pre c isamos também
que a
..
FUNAI ajude a garantir para os colonos não expulsar mais nenhum índio nem praticar
mais violência enquanto nosso assunto da terra não tiver ·uma solução definitiva" ·
( 17) .

.
Anexos ao ofício entregue ao Delegado e encaminhàdo ao Presidente da FUNAI os
Ka1ngang 1n·c1uem 23 documentos referentes à sua área, entre os quais um PARECER da
OAB - Sub-secção Chapecó (18). Esse PARECER jurídico é assim resumido, em seus parágrafos f1na1s:·

"Finalmente, para sintetizar em palavras mais simples: a tribo *aingang do
Chimbangue tem direito inalienável liquido e certo sobre as terras de sua ocupação
tradicional, ocupaçãoessa - respaldada em documentos oficiais, de historiadores regionais, por depoimentos de moradores da região, pela própria tradição oral
tribo e outras provas insofismáveis, como seus cemitérios. Para conquistar o respeito
a esse direito, deve acionar primeiramente o órgão fed'e ral de assistê'ncia,
a quem
cabe por lei e estaturariamente assistir, defender, apoiar e dar garantias de sobrevivência e desenvolvimento às comunidades indígenas!' (19).

aa

,

Por outra parte, o mesmo PARECER demonstra a exper1ênc1a da OAB no trato
com a burocracia oficial. Diz ele; no seu Ítem XIII, entre as "medidas assecuratór1as dos
...;,
dire 1t~s indígenas":

"Naturalmente que, face à urgência que demanda o caso - haja visto as violências perpetradas contra os Kaingang dessa comunidãde, da queima de casas às tentativas de homicídio - na eventualidade de morosidade do órgão federal de assistência no atendimento à essa questão, cabe à tribo Kaingang do Chimbangue socorrer-se
de uma representação ao Ministério Público Federal e/ou até ajuizar, face ao disposto no Artigo 37do Estatuto do Índio. Também pode vir
a configurar-se situação
que demande possíveis ações judiciais extraordinárias" (20).
Ouvidas as reivindicações
prometeu-lhes:

da comunidade do· Chímbangue o Delegado da FUNAI

- Providências imediatas de gar·a ntia da utilização da terra enquanto perdurar o
processo adm1n1strat1vo da FUNAI. Mencionou possib11Idade de embargo ou de
se . obter liminar de sequestro.
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- Contato 1me.djato· com a Polic1a Federal para que compareça· à área.

e

Petição ao Ju1z e ao Pro.motor de Chapecó em relação às violências e amea
ças s.ofridas pelos Ka1ngang. ·

\,

Além disso ,solicitou ao CIMI para reunir mais documentos, ~ toda e qualquer 1nformação que se pudesse obter sobre a á'r ea. Os ind1genistas do CIMI presentes compro meteram-se a seguir colaborando, porém ressalvando que a FUNAI não entendesse que isso a d1spensavçi de suas obrigações (21).

•

No dia seguinte a mesma comissão de indígenas esteve re unida em Flor ianópolis
com o Presidente da Secção Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr !!vdásio
Caon, de quem receberam integral .apo10 (22). Na ampla cobertura dada a essa v1síta pelo
jornal "0, Estado", · segundo matéria do rep.ó rter Celso Vicenzí, a posição do Presidente · da
OAB/SC e de que, "mesmo devolvendo as terras aos indigenas, os seus ocupantes poderão responder a processo pela retirada 9as riquezas naturais ... " (23).

· A reação imediata dos agricultores_, com a d1vulgaçao que tiveram as notícias (inclusive nas Rádios e Televisão locais), foi de aumentarem o cerco das pressões. V1tório
PecinJ-., dito propr1etár10 de três alqueires de terra onde moram o Cacique Clemente Xêyuyá e Gumercindo Ngóg Yuyá fez chegar a · ~les que a partir da safra que se in1ç1ar1a
em ~ulho não ma1s "daria terra" para que plantassem. Gumercindo e Clemente haviam assinado contratos de parceria agrícola com Vitório Pecin1 respectivamente em Setembro e
Dezembro' de 1981. No mês de Julho V1tório Pecjn1 colocou nos mesmos três alqueires ,
proximo a casa do cacique, um outro "agregado", ao qual deu ordens para iniciar o preparo da terra. Os Ka1ngang não permitiram que o novo "agregado'~ seguisse o trabalho.
~

No dia 11 de Agosto, no entanto, Pec1n1 invadiu a área acompanhado de 8 agr 1cu !tores com as respect1vas juntas de boi e mais 5 homens armados de espingardas., revólveres e facões para proteger a invasão dos pr1me1ros. Por dois d1as lavraram grande parte da
terra plantada pelos Kaíngang mas a FUNAI, avisada por ·telefone já no dia il, não tomou
providências para se l,avrar . um flagrante da invasão. Por terem discutido com V1tór10 Pe-c1ni no primeiro dia da invasão, este colono queixou-se na Delegacia de Polícia contra
Gumercindo Fernandes, seu filho Gabriel e o Cacique Clemente Xêyuyá. No registro de 0. corrência consta que Vi tór 10 compar.eceu à DP local no d1a 12 de Agosto par a comunicar
"que está sofrendo ameaças de morte por pa~te de Gomerc indo Fernandes, Gabriel Fortes e Clemente Fortes do Nas e imento que são. agregados do queixoso. 'Que no 11. 08. 82 o
Gabr.iel e o Gomercindo foram ao encontro do queixoso armado_s de facão, dizendo que
não podia lavrar aquela terra, mas o queixoso falou que a terra é dele e continua
ria o seu trabalho (24). _

. Após
insístentes comunicações o advogado da FUNAI, NJlton Romanowski, e a
soc1Ól oga Li na Barreiros compareceram ao Ch1mbangue no dia 19 de Agosto. Estiv.eram na
çasa do Càc1que Xêyuyá acompanhados de 2 Poljc1a1s Mdi tares e presenc1aram V1tório Pec1n1 e outros agricultores plantando na invasão que f 1zeram. Chegaram. a encontrar-se com
Vitório, que os insultou, mas retiraram-se dizendo aos Ka1ngang que não poder iam fazer
nada, que o ·melhor seria esperar a solução da questão da área indígena, e que não seria
correto valer-se do con.trato de parceria agrícola para permanecer no local. N.ão deixaram
al_ternatívas aos Kaingang, a não ser morrer de fome, ficando sem plantações, ou enfren tar - sem armas - os agricultores invasores.
·
·Diante d!sso os . Kaingang decidem valer-se do trabalho voluntár 10 da Assessor ia
Jurídica do CIMI. Constituem seus advogados aos Drs Jul10 Marcos e Celso Luiz Ga1ger,
us quais, após h1stor iaren. o esbulho sofrido pelos 1ndÍg€nas a partir de 1948, esclarecem,
na Inicial da Reintegratória de Posse:
"Os autores fazem questão de consignar, expressamente, que a presente ação
,
SIGNIFICA O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO DOMINIO
DO PROMOVIDO SOBRE
AS
TERRAS QUE TEM COMO PRÓPRLAS, pois são terras indigenas e os atos pelos quais passaram ao domínio privado são nulos, etc ... " (25)

NAO

A audiência de Justificaç~o de Posse ocorre a 27 ·de Outubro, e a Reintegração
Liminar é concedida aos indigenas por despacho· de 7 de Dezembro do mesmc ano (26).
Passados 1O meses de sua primeira vísita à FUNAI os Kaíngang não receberam em
contrapartida qualquer visista de func1onári9s do Órgão em sua área, a não ser a já mencionada, em Agosto de 82. Esse fato, e a falta absoluta de informações sobre o andamento de sua solicitação - além de não ter acontecido a prometida presença da Polícia Federal - levou os Kaingang a decidirem uma segunda vjagern à Delegacia da FUNAJ; O Delegado da FUNAI pediu a reunião no escr 1tór10 do novo advogado da 4ª De legacia, Dr. Alaor
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GaJhardo, onde ela aconteceu em 25 de Abrjl de 1983. A comissão Kaingang era corrlposta ·do Cacique Clemenfe Xêyuyá, Antonio da Veiga -]<axinfa, Angel1n Gandão Fwótl, Gumercindo Fernandes Ngóg Yuyá, Vergollna V ie1ra Fernandes Rêkay, João Maria. da Veiga
Péni, Ana da Lwz Fortes do Nascimento Féndô. Acompanhavam os Ké!iingang u~a indige - ·
nista do CI~I Regional Sul e o Dr Jullo Marcos Germany Gaiger, da Assessoria Jurídica
do ClMI.
.,,
;

Apresentada pelo·s Ka1ngang sua preocupação com a morosidade da FUNAI. e com
a falta de qualquer informação sobre sua re.tvindicação, foram informados pelo Delegado
e pelo Advogado da 4ª DR quê o_. órg-ão vinha trabalhando no sentido de recolher mais
provas documentais em favor da comunidade do Toldo Chimbangue. Segundo o advogado,
Dr. Galhardo, há, poucos
d1as havia encaminahdo um parecer
seu ·à ·Assessoria Jurídica
da
.
.
,
FUNAI em ªrasllia, confirmando o entendimento de que a terrc;i. do Ch1mb·a ngue e mesmo
dos Kaingang. O advogado aventou ainda a possibilidade· de a FUNAI "entrar ha jus~íça"
nesse caso, quando então foi aparteado pelo Dr ~ulio Gaiger que lembrou a e_le a imp~o
priedade da m~dida, citando o exempJo das terras tomadas aos Índios de Mangueirinha,
PR; cuja demanda judicial entrara já no 92 ano, e sem perspectivas . de breve solução.
Os Kaingang terminaram - por ex1g1r uma manifestação por escrito do Delegado,
bem como deram à FUN'AI um p,razo até 16 de Junho para conhecer um posicionamento
do órgão.

'

O Delegado comprometeu-se, então, a encarninhar..-lhes naquela semana um relatório da reunião, bem co_m o_ aceitóu o prazo proposto. No ."RELA TÓRIO DE REUNIÃO" enviado pelo Delegaqo aos Kaing?ng consta que um Pareçer Jurídico elaborado pelo advogado Alaor Galhardo fora encaminhado' à Administração Central da FUNAI em Brasília
e,
segundo o D~legado, nele ''expressamos nossa posição favorável ao pretendido por. aquela comunidade, ficando, ainda, claro que todos os documentos e provas documentais
até agora
coietados indl~am ser. aquela terra . pertencente a índio? Kaingang'' (i7).
.
,

.

'

.

.

.

.

De Cur i tiba a comissã<? 1nd1gena seguiu para novo encontro coma O_A B-Santa . Ca. tar ina, em Fforianópolis. Do Presidente da Comissão âe Direitos Humanos da- OAB-SC, Osny de Medeiros R~g1s; receberam gránde apo10 e o compromisso de solicitar à Presidência
da FUNAI _um pronunciamento sobr.e a questão (28).
··
Transcorrido o prazo proposto pelos Kaingang, a cornuni-d ade 1nd.Ígena decidiu-se por
usar dos meios jud1cia1s para conhecer a posição da FUNAI e as reais medidas que a mesma tJvesse, tomado nó tocante à sua reiv.1ndicação. Promovem, portanto, a Interpelação
Judicial do Órgão, na qual solicitam escJarec1mento às seguintes questões:
"

A ·FUNAl .pro.moverá a interdíçã:0 e demarcação da área do Toldo .C himpangue,
1ndependente de ação judicia~, . promovendo a imed1ata remoção dos ocupantes
não Índios .•• ? Em caso nega:t1vo, por que?
Ern caso de negativa à pr1me1ra · pergunta, que outra medida tomará a FUNAI
para recuperar a terra dos Ka1ngang do Toldo Chimbangue ... ? Em que prazo?
Por que?
Qt,Je medidas -tomará a FUNAI para garantir a tranquihdade dos Kaingang do
'
,
,
Toldo Ch1mbangue e sua propr1a incolumidade fis1ca? Em que prazo? Que prov 1dências tomará para garantir a .,.subsistência dos indígenas do Toldo? Em que
prazo?
·
·
- Se nenhuma medida pensa o órgão tomar, por que?"

•

•

(29).

A FUNAI. é notificada e, s~-rh poder escohder sua contrariedade; recusa-se a res.:
ponder às indagações formuladas na· Inicial, escuda.n do-se ·em que ~ comun1dade 1.ndígena .
não seria parte legítima sem a ass1stênc1a do M'inistério PÚbhco Federal ou da própria
FUNAI. A recusa somente evidenciou a política do órgão de .sonegar informações às co..;.
rnun1dades indígenas, mormente as informações que o incrim:inam como cúmplice nos atos
nocivos às ditas comunidades · ou como omisso em qu.estão da maior gravidade.
Chamado a pronunciar-se, o. Ministério Público ao invés de comparecer na assistência aos indígenas - como lhe cab1a no feito - achou por bem, por conven1ênc1a ou por ordens expressas do Executivo, que deveria contrar1a,r a petição dos Ka1ngang, .reforçando a
argumentação da FUNAI de que faltara legitimidc;i.de . de pàrte na ação. O áutor de mais·
essa ação anti-jndígena (subserviência do Judiciário ao Poder Executivo?) foi o Procurador
da Repúbl1ca, Antonio Ivan A thiê, em 12.07 .1983 (30).
A ação,. da FUNAI que se seguiu à Int_e rpelação Judicial foi a de envJar a Políci-q.
Federal ao Chímbangue com o fim expresso de to~ar os depoimentos do Cacique Clemen•

..
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te Xêyuyá e de Gumerc1ndo Ngóg Yuyá. No dia 17 de Agosto ambos· receberam 1nt1mação
para comparecer no dia seguinte, na Escola Bás1ca de Sede Tr~nt1n, para avistar-se c~m o
Delegado ·Jaime Abtenção da Silva, da P.olícia Federal de Flor1anópoJ_1s.
.

.

.

'

,

No dia seguinte compareceram os 1ndigenas a audiênc1a, estando tambem int 1 mado
· José CapeJetti, ex-fiscal da Empresa Luce, &osa e que vendeu os Últimos 100 hectares
dos Kaingang. A presença de José _Capelett1 pareceu apenas decorativa, como a que distrair da real 1ntenção da entrevista •
•

,o

Delegado da Polícia Federal demonstrou nervosismo e prevenção com relaç~<?
aos ind.1genas e aos membros do CIMI que os acompanharam ao local-. Por outró lado, ouviu
dos indígenas uma boa parte, da longa história de sofr1mentos que tem vivido, ·embora ao
que parece nei:n tudo te~ha constado da transcrição do depoimento,,. anotado que foi por um
escrivão tambem da Policia Federal.
.,
Enquánto isso, as gestões da OAB-SC obtinham, do Presidente da FUNAI, uma palavra pos1t1va. Em correspondêcia dirigida à OAB diz o então Presidente, Coronel Paulo
Moreira Leal:

..

''A atual administração tem-se empenhado na solução de vários
problemas
que põem em risco vida e bens indígenas, aqui incluindo Toldo Chimbangue. No
caso
específico dos Kaingáng de C~apecó foi formado o Processo FUNAI/BSB/0975/83,
que
segue tramitaç~o dentro d~sse órgão( ... )
"Segundo os pareceres técnicos da FUNAI, incluind.o-se pronunciamento da Procuradoria Geral,a terra Chimbangue (sic) aos índios pertence, não há çomoduv~dar
do fato. Assim, caberá ao órgão tutelar pross~guir com o trabalho iniciado, b~scan
do uma solução que atenda aos interesses dos Kaingáng no mais breve espaço de tempd'
(31).
.

.

Em rneados de Novembro de 1983 reunia-se em Curit1ba a IXª A ssemblé.1a Regional Sul -do CIMI, que em Comun1cado à imprensa destacava:
'
·

,.

"Em Santa Catarina, aumenta dia a dia o risco de um conflito na área do toldo Chimbangue, município de Chapecó, pela fuorosiÇade da FUNAI e desinteresse
do
INCRA na devolução( da t·erra indígena e no reassentamento dos colonos.
"Ao? órgãos oficiais cabe agilizar a solução do problema, sob pena de serem
responsabilizados pelas consequências, inclusive sacrifício de vidas humanas'J (32).
No 1nício de Dezembro de 1983 ~s Kaingang do Ch1mbangue recebem a v1s1ta de
lideranças Pataxó, cb Sul da Bah1a. Os Pat_a xó Nailton, Manoel e Alm1r est1veram
alguns dias na aldeia do Ch1mbangue, e visitaram outras áreas indígenas no Sul do Bras1l .
. Animados com a visita dos Pataxó ..a comuni'Clade do Ch1mbangue decide-se por uma Últí ma viagem à FUNAI.
·
V1aja nova com1ssão de indígenas, liderada pelo Cacique Clemente Xêyuyá,
que
no dia 12 de Dezembro reunia- se em Curit1ba com o Delegado Regional. Este informa aos
Kaingang que já se encontrava em Cur1t1ba uma com.1ssão de Brasília para ·seguir ao Ch1mbangue, e propõe aos indígenas que, uma vez que es-tavam em Curit1ba, que ali encontrassem a referida comissão. Os Ka1ngang não aceitaram, exig.indo que a comissão compare cesse ao Ch1mbangue, o. que ficou decidido para o dia seguinte. Por outra parte, os Kaingang ex.1gem da FUNAI um pronunc1amento por escrito com relação às parcerias em que
muitos se .viam obrigados a plantar.
A FUNAI l1mi ta-se a entregar-_Jhes um ofício,_ assinado pelo Delegado, em que transcreve o Artigo 8º da Lei 6001/73, o Estatuto do 1 ndio,
que declara a nulidade dos atos p.raticados entre indígenas não-integrados e pessoas estranhas à comun1dade jndígena quando não tenha hav1do ass1stênc1a do Órgão tutelar.
,
No d1a seguinte, em frente ao rancho do Cacique Xêyuyá compareceu a comun1dade indígena e, de parte da FUNAI, os segu1"n tes funcionár 1os: Dr Alaor Galhardo e
L1na
Serpa Barreiros, da 4ª , D.R.; Do·Jores e Reg1naldo Gusmão de Albuquerque, de BrasÍlja.
Mais uma vez a conversa girou em torno da ~entativa dos funcionários da FUNAI ·
de fazer crer à comunidade indígena que o Órgão estaria fazendo muito para obter maior
documentação em favor da comunidade .indígena. Mais de uma vez refer1u-se o advogado
da FUNAI a "entrar na just1ça", e ma1s de uma vez ouviu cr.Íticas a 1sso dos próprios
Kaingang, além dos membros do CIMI. Insistirqm .os funcionários da FUNAI que o Órgão
não poderia agir ainda por falta de documentação, e solicitaram aos membros do CIMI e
aos Ka1ngan.g que encaminhassem ao Órgão uma relação completa das farn.ilias 1ndígenas
pertencentes ao Chimba-ngue. Do mesmo modo, solicitam uma relação dos não-in d1os que
se encontram na .área. Pediram ainda o s documentos referente s à Cadeia Dom1n1al dos ti-
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· A Relação fora _executaa a á pa[tJr de informações da comün1dade ind1gena e
da
crí tica; ·por esta, do Levantamento realizado pE:lo S1nd1cato ©os ·· Tra~alhadores ·Rur'a.1s - de
Chapecó ~ de Lev-antamento Cartor 1al ê x-e cutado, por t éênlcos- da · F lJ NÀ-I, arr:ibos ~ em
Novembro de 1983. _ Pe_sq~1 _sas ..n,o ÇartÓr10 .cfo RegJ.s tr:o d<'e l_m óye..rs·-_de Ç hapecó co.m pletaram
as 1nformaçõ~_s , tanto ·quanto _J o1 - pos~· Ívél na falta de rna 1-o res _r~cursos..
Ness~ ~elação
constam:
< •
'

l.

Ia. Pre t.e nsos PropríEftános Mo·radores n-o _ C F11mbangue = · 59 ·
_
Ib. Pretens.os 'Propr ietárl9s dê.. Lof es· (V 1la SeE:f.e Tr~r1t1n). moradores ' no Ch1mbàn ...
.,
g ue
. . . . . . . . ._.
= 6
II. Pretensos. Pr.o pc1etár 1os -Mor ador-e s F 9r a ,. • • • • :::: _) 1
J:.
III. Sem Terra, mor adores no -.Cfl 1Lnb ~ ngu:e
. . .. •
= 4-6 ~
'
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•

•

•
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Fazendo a cr Í ttca _referida dos Levantament®s do S1nd1cato e da FUNAI, constára.rn
da- relação a1ndà 23- nomes de pessioas moradoras -ldra dQs l1m1fes
'To"ldo Ch1mb.ángue e
mais ·17 nomes désconheé1do-s d-à c omun l'dade-· 1ndigena,. a ma.1ona certamente tàm'bém
_de
moradores fora do 'Ch1mbangue.·-

do

-
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Somando-se somente os .mo·radores não-Índios dentro dos limites da terra
indígena
- 1ncJu1ndo;;se colonos, agricultores ~em terra e moradores da Vila - obtem-se
. o total de
-111 nomes, o que não s1gn1f1ca exatamente 111 famJl1as, de v~z que entre os "sem-terra"
existem ,várJOS nomes de peSJOaS soJteJras ·e VlÚVaS (35).
(
/

,

•

•

OS KAINGANG CONTRA A BU~OCRACIA
·,

•.

'
Seguiu-se a morosidade habitual da FUNAI no trato das re1v1nd1cações indígenas.
Alguns ·inquéritos foram abertos a partir de que1xa-cr1me apresentada pelo advogado
da
4ª DR, e qm processo na Justiça do Trabalho. Dos inquéritos, um resultou na denúncia
de Werner Verrel, autor de agressões· a Angelln Gandão Fwótí'· em 83, destruição de um
paiol do mesm·o indígena · ern Mato . e roubo de seus produtos ·- m1lho e feijão - em Junho de 1984.
.,
·
·
Quanto à . questão da terra, apenas
o
silêncio da FUNAI. Sobr.e as garant1a·s
·contra vi0Jênc1a.s, sdênc10 maior ainda. Segundo func1onár1os do Órgão, a Polícia Fe- ·
deral fora contaJada, mas em nenhuma oportunidade ac.e 1tou 1nf Ju1r no conf 11 to •

.

A 1mpun1dade ·dos agressores de indígenas, reafrrmada pela omissão da polícia JocaJ, levaram os ocupantes da.· terra indíge- na a an 1mar-se ~ para atitudes mais ousadas.
Grupos de homens armados rJassaram
a
rondar as casas ·indígenas em ·plena no1 te,
disparando tiros, fazendo rolar pedras nos
morros e ~Jrigindo aos h<?mens indígenas
insultos de todo tipo.
Desarmados, os Ka1ngang obrigavam-se
a resignar-se com as humilhações, mas a
·tensão dentro das famílias chegava a pontos cr í t 1cos. Os · Ka1ngang d1r 1gem nova correspondência à Delegacia Regional da FUNAI:

"O motivo desta carta é comunicar ao
senho~ as violências e ameaças que
a
nossa comuni dade indí ge na ~aingang · con
t i nu a s o f rendo , sendo cada v e.z p i o r . E faz e r um p e d ido sobre a nos s a segurança ( . . . ')
,,-... Cómo pode ser esse negó c io, se o pessoal dos brancos aqui anda tudo atroado, de cachorro prá c inia. E corno é ·que eles podem andar arma<los, e todo · se pára fácil para eles? E para o indio não( ... )
Angelin Gandão Fwóti e .os restos de seu paiol
derrubado por colono. (Foto: Wilmar, 1984)

"Bem no fim, domingo passado .até tiros de 38 e pedras
sas dos indios na beira do Irani.

~ndaram

'

atirando nas

ca-

"Será que o índio não tem direito de se defender! Será que o índio tem
que ·
morrer quieto? Será que a FUNAI não tem obrigaçã~ de proteger a vida do índio?
"Por esses motivós reunimos as . nossas autoridades da cornunidade · e decidimos
fazer um pedido para nossa segurança .
.

"Queremos que a FUNAI de. autorização para os indios dessa área ter o porte de
armas para se defender. Não pensamos de fazer nenhuma violência. É s6 mesmo para
nossa defesa, no último caso.
..
"O que não é · possivel é os índios ficarem do jeito que estão, pois até perante
um Juiz de Chapecó teve colono fazendo ameaça contra os índios, dizendo que ia
limpar a terra a pau" (36) ~ .
As agressões noturna~ a casas indígenas intensificaram-se, ·pr1ncipalmente nos fJns de
semana. ·Ao mesmo tempo praticamente todos os agr 1cul tores d1z1am ou mandavam d 1ze r
aos Ka1ngang que não lhes "dariam ma,1s terras" para plantar.
Aproximava-se o dia 16 de Junho, quando se completar1arn do1s anos da pnme1ra v1·s1ta dos Ka_1ngang do Ch1mbangue à FWNAI onde trataram do problema de suas terras
tomadas pela colonização. As autor idades indígenas reunem a comunidade no dia 15 de Ju-
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'

'

.
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-

nho e decidem enviaF · uma carta a FUNAI, dando-lhe um pr-azo ultimo e def1nit1vo para
uma decjsão. - sobr€~, a (fuestão•. /\. carta cont6Tl expiessões aparentemen.te confli:tantes~ mas
$Stá evidente nela a: ·'aec1são de enterrar o diálogo com a FUNAI no caso de prosseguir~
·morosidade e omissão do Órgão; e também .a ·dec1são .de dar uma solução def1 tiva à .. situação de · suas terras,.
·fn.es·mo que por meios próprios e. sem apoio oficial:
.
-

,

-

4

.

'

.

"FUNAI só pr-0meteu ' que vinha dar soluçãÓ na nossa terra e não veio. Não vamos
mais ter re união com a- FUNAI porque e la não está ~ tomando providências no que _prec1.- ·
sa.
"Pr omess a ela fez, e nada aconteceu . Prometeu que vinha decidir a terra logo
·para nós e até hoje não vimos decisão nenhµma. Também não está tomando providências
nas violências, · e está cada vez piorando mais. ( ~ .. ).
.
"
"Prá qtie motivo é que éla não veio dar decisãó?
.

.

·"At é e( fim de mês de Junho urna proposta _ou outr·a ela tem que rnahdar.
Ou por
bem ou por mal até o fim de tlunho ·os índios tem que ter a terra na mãb. Se a FUNAI
não vier dar deci~ao 'até o fim d e Junho ~ ntão os ~ in-dios mesmo vão tornar
providê_n-c ia s !' ·
·

•

E encerram a carta

..

den~ando

c l aro onde buscarão apoio:

''Se é pro ínaio rião confiar no Governo então - serta bom a FUNAI se esc larecer
logo, que entre as comunidade s indtgenas vamos achar nossa so l ução de no ssa terr~'
(37).
,
Enquanto cor ria · o prazo dado pelos Kaingang à FUNAI, na ár ea tndígena a s1t.uação
tornava-se mais tensa e violenta dia por día. Prossegui am os tiros em torno de c asas indíge,nas, ainda nos firis de · semana. No dia 22 de J~nho a roça de Ange.lln Gandã0 _Fwót:l,
onqe el é co lhera a ma1or parte do mllho, foi invadida por -Werner Verr el e peões ajustados por ele, com a proteção ~ de homens . armados; Verref, .a esta altura, já respondia · a
processo 1nstauradc,f a :partir de queixCl. cr1~e ·propqsta pelo advoga <1o Alaor Galhardo, da
DR, pel as agressões contra o m esmo Angelin.
.
·

4ª

•

•

..

No mesmo d1ã ao jnÍcio d a invasão, membros do CIMI, juntamente com Angerin e
·· Sebastião fizeram contato telefônico com o Delegado e o Advogado da De legacia Regiona.! em Cur it1ba, pedindo intervenção junto à DelegaG!a de Políc ia local no sentido de se
· obter o flagrante da invasão. Também um encontro com o Delegado de Políc1a da Com~r
ça, .Dr Hel10 Do,rn~bach; foi realizado pelo·s indíge n~s e dele o~tiveram a clara resposta· de
que não interviria Aa área,. a legando que não se envolveria ~m questão que estava depen-·
dendo de def1n1ção na esfera feqeral "e do cível", _segundo ele. Por grande insi stência dos
indígenas o Delegado contatou o Jui z diretor do Fórum .)ocal. Ápós isso enviou ao Chim bangue o agente policial Paulo qµe, no entanto, não e steve no local da invasão, -llm1tan<lose a v1s1 t ar o invasor em sua r es1dênc1a e -ouvir suas. alegações ·de que nada fizera de errado, que po ss uta~ um . contrato de arr endame nto vencido _com o indígena e que, por~anto,
plantava nas terras que eram suas ( 38).
·
N a segunda- fe.1r.a, dia 25, ·novos contatos telefônico) foram realizados com a FUNAI
e no~a v1s1ta à Delegacia de Políc ia. O flagran,te não fora lavrado, e quando o.s indÍge nas denunciaram a contJnuidade da inva'São; novamente . foram negadas providências.
.
Nesse c 1ima. de - v 1olênç1a, e de re 1ter ada om1ssão da FUNAI exatam ente nos momentos em que a comun1d?-de preci~ar1a de mai or apo io, compareceu ao Chimbangue nq · dia
29 de Junho o funcionário Carlos Wagner Sever o ·,' env iado do novo Delegado Regional em
Cur1 ti ba, João Darcy Rugger 1. A FUNAI deixara- par·a . o penúitimo d1a do prazo dado pelos K a1ngang par-a comparecer à ár ea e d1zer-lhe-s qu~, "de hoje para amanhã" a
FUNAI
não tem cond1ções de resolve r o ass'unto. Carlos Severo trouxe aos Kaingang um pedid_
o da
FUNAI: maJs prazo, em troca da promessa de que em br-eve -seria feito o levantamento
das benfeitorias dos agricultores, ao mesmo· tempo em que informava que a qu~stão
das
terras do Toldo Ch1mbangue já estava para ser discutida no "Grupão" Interm.i n1 ster1al em
Bra"iÍl1a (39).
...
Chega-se a um impasse, com a af.1rmação dos Kaingang d~ não alter ar o prazo d§l do, e o f uné1qnár io ' Severo pede a e les que aguardem a presença do De l egado Regional .
na ár ea , o que ficou acertado par a o di a· 4 de ~ultio. A exígênc1a dos K a1ngang foj UrQa
só: gue o Delegado co·mparecesse c9m " a decisão". "Só. venha se vai t razer a solução".
~' encerr adas as discussões, o Ka1ngang Sebastião Koyóyt deixou c laro: " Se ele vem na 4~

fe ir a e não dá deci~ão, na Sª feira nós ' fazemos · por nossa conta '' (40).
Quem informa o que se passou no dia 4 .de Julho são os próprios K a 1ng·a ng do .Chimbangue, em carta ao Presidente da República:
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"Chegou no di~· 4 e o Delegadq não apareceu, estando toda acomunidade reunida
e muitos que estão hoje obrigado a morar for~ e vieram de longe·par~ a reunião, e o
Delegado não compareceu nem mandou satisfação" (41).
,
;

.

No dia 5 de Julho, reunida _ a comunidade, r'esolve ril aar seguimento ao que já haviam
.decidido em fins· de . Junho, ·quando reuniram-se 'com lideranças Kaingang de outras áreas
indígenas do Sul e com representantes da .Un-ião das . Nações Indígenas, UNI: -enviar uma
carta ao General Joã::> Batista Figueiredo, pedindo uma solução definitiva à Presidência da
República. Nessa carta o _prazo considerado "máximo" pelos Kaingang: 5 de· Agosto, "que
começa o novo tempo de planta".
Com .essa carta, que reprodu zimos nas páginas seguintes, a co munidade indígena do
Toldo Chimbangue conseguiu desencadear um processo para cjesembocar definitivamente
numa solução para a questã::> de suas terras ocupadas . Somente a ameaça que fi zer am
de "agir pela força bruta" conseguiu sensibilizar (a t emor ÍL;ar?) os governantes. Ao · mesmo
tempo, a ameaça - interpretada pelos jornais e· outros meios de comunicação locais trouxe sobre os indígenas toda .a ira dos ocupantes de suas terras, aumentan~o sobrema neira os riscos de uma violência extr ema sobre essa com unidade minoritária. O conflito
tornoü-se iminente, e sua eclosão par~ceu não interessar ao governo no momento político
de discussão sucessória. Vale lembrar que o · Ministro do Interior, Mário Andreazza, encontrava-se nesse exato momento em campanha para conqu1 star na convenção de seu part1do
. (PDS) a indicação como candidato à Presidência d~a República em el,e1ções indiretas.
,.,

O fato viria a evidenciar que a mudança efetuada na Presidência da FUNAI
em
maio de 1984 não s1gn1ficou alteração substancial na forma d~ condução dos negócios de .
interesse indígena pelos responsáv ei s do governo. A c ri se que provocara a exoneração de
Otávio Ferreira Lima (Presiçfente da
FUNAI aré Abril
.
. de 198.4) tivera início em ,epjsÓdio
semelhante, onde anos de omissão e descaso da FUNAI no trato do interesse ind1gena levaram os Metot1re do Parque · do X1ngu (MT) ao recurso extremo · de interditar a estrada
B'R-80 ·e a tomar por reféns alguns funcíonáríós 'do Órgão lá enviados como "mediadores"

(42).

.

.

..

.

.

I

A partir desse momento estava evidente que qualquer conflito seri~ de re sponsabilidade exclusiva do Governo, como bem afirmaram os próprios. Kºa1ngang na sua carta
à
Presidência da República. Desse modo, o Goyerno · Bra ~ile i ro reafirmou a conv 1cção
de
que, sem lançar mão de rec-ursos extremos, · as populações indígenas não terão reconhe c 1 dos seus direitos nem verã::> cumpridos os artigos do Estatuto do hdio que lhes garantem a
assistência do Estado.

•

Assim sendo, a carta da comunidade Kaingang do Toldo.· Chímbangue, que a seguir
reproduzimos, entrará para a. Etnoh1stór ia desse país como um importante docum'ento para
a compreensão da política ind1gen1sta oficial no final do século XX. E~ sa 1mportânc1a 1ndepende do desdobramento - dos fatos: a terra do Ch1mbangue . devolvida aos Ka1ngang por
·ato governamental ou por ação dos próprios indígena s .
•

N o ·T AS

( 1)

Confrontar

'~ta

Indígena", nQ 11, p. 9.
.

.

.

(2) ·Idem, p. 27-28. Tanbém Depoi.Irento de Maria da Luz .Marcelino a W.D' Angelis em 21.11.1980.
(3) Confrontar "Diário da Manhã". Chapec6, 08.12.1982.
(4) Carta de Pedro Zilles .. Xa,nxerê, 04.ÓS.81. Arquivos do CIMI Regional Sul. A ca,rta refere-se a "Car nElinda Veiga", que é o tratarrento corriqueiro dado a Carrrelinda Xaves, uma vez que foi criada ·por
João Ma.ria "Justino" da Veiga.
1

,

•

'

(5) Detennina o Artigo 13 da Lei -6()()1/73, o Estatuto do Índio: "Haverá livros próprios, .no órgão competente de assistência, par~ o registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os costumes tribais".
(6)

•

"O São Paulo". São Paulo, 18 .a 24.12.1981.· O parêntesis é acrésc~ nosso para nElhor entendi.Irento.
Confrontar 110 Estado de $.Paulo",
09.12.1981.
,
~

(7)

Relatórios de .visita ao Toldo <llirrbangue .· 30.. 12 .1981 e 26. 01.1982. Arquivos do CIMI Regional Sul.
Segundo o jornal "O Estado", "A única vez que a FUNAI foi se ocupar do caso ·das invasões, com os índios Chimbangue (sic) , ~evou consigo a socióloga Mar istela , que tentaram (sic) convencer os índios
\
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a abandonar -aquelas: te;rras" {"O_Est;ado" ; :Fl'Clr~anóppl i_~ , - .1 8.Q6.1984).
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(8) OfÍGio d0 Dr Desidério Amaro Fteiberger q0 Su~Delegado de_Sede Trentin. Chape~ó, 27 .OS.-1982: Cópia
'
em poder da CCxfunidade Kaingang d9 Toldo Ch·íníbangue :
-'

•

~
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... . :

.; ,,.:.

f

(9) "Diário <f:a Manhã". Chapecó, 10 e 11. 6.19&2. _
.

.-

.

,

09; .06. 1982.

( 19). Confrontar qDiário· da· Manhã". Chapeçó,

(11) "tt>iário çla -Macihã1 i~. Chapec-Ó ; '12 -e !3.06.1982.

r

-

(12) ."O Estado". Florianópoiis, 13.06.i.982.
/

(13) ''Diário da Manhã"; 1§. 06, 1982 :

9

-·

J_.

. (14) SANIDS, Silvio_Coelho dos_. '·'A integração do índio rlá socÍeclade regional - a função dos pos.tos indigenas ·em Santa
Càtarina". Florianópolis,
UFSC, 1970. :p.- 84.;..85.
'
· ,.
'
•

( 15) Id. Ib·. ·- p. 111.
(16)

''Diário~da MatÍhã"~ 24._Q7 .. 198?+.-

17. Agosto de ~ 1982. p.~' 8
-.t
Vej~-se a integra .da Garta "dos _Ka~ngang _do Çhini>àngue, de 12~·-06t_l98i, no .Apêndice III . .
'. .
.
.
(l8) Entre 9s _2:3 aoç~·otos encontrarrrsê dois mápa·s·; ,duas - ~blicações do coo; dois depoirrentos
origi·nais assinados. pÓr antigos rrorador es da .região atenstando à anterioridade dá presença indigena. à dos
· colonos na área em questão; fotocópia autenttcada de r~r:erisemrento . de 1944 -do SPI:; docurcentos referentes à_ aposentadoria e internairento c:fo ·'falecido cac:ique rFrancisco' Marceíino Rókâg; certidão do Registro de Im:Sveís de -chape~ó _sobre-- inexí'stê~cia de plánta~ das· t erras col~nizaqas ·pefa finna · Luce,
Rosa; e nove recortes dê.' jornais referentes ·ao Toldo . Chinlbangue ·~nt~e 1977 e 1984.
·
(17) ''Luta

Indíg~na", . nQ

'

.

T

-

.

-

(19) Par:ecer da O~Sub-secção ' Chapecó, SC, ao. Cacique · Cleireqt~ Fortes .do Na.s cirrento ·Xêyuyá . . Chapecó,
[Junho 1982], p. 4. Cóp~a nos Arquivos do CIMI ~gional .Sul-.,
. ""' .
"
(20) Idem, Ib. p. 3.
.~ .
- - .
,,
(21) "RetJ.nÍão ean o Delegado d~ FlJNAI em Çuritiba. 16.00.1982'~ -:- RelatórÍ<? .... Arquivo do CIMI Regiorial .St!l·
· Confrontar "Folha de Londrina",- "Gazeta do Povo"- e "O Estado do Paraná",-,em 17.06.1982.
$engUndo
"O Estado do Paraná", "o delegado .d a FUNAI, · Harry .Te.lles, prometeu aJ)S índios o encaminhamento ime- ·
diato do pedido de regulament_a ção ·da área ·à -presidênçià -ê1a FÚndação, a_l ém de proteção poiiclàÍ , ~ região, iriclusi ve com a: i n tervenção da Polícia Federal". (22) Confrontar · "0 Estade"

F!

" j ornal de

San t~~ Catarina~',

(

18. 06-.19_8 2.

· . (23) "0 Estado", 18.06.1982.

(24) Certidão n2 553/82, da Ocorrência n2 1871/82. Policia Civil - 12ª Região - Delegac.ia de Polic~a · da
Canarea de Olapecó.
.
. Arquivos do COO Reg.{ onal Sul.
~

.

(25) Processo ~57/82,_ lª' Vara Cível da Canarca de Chapecó, SC. Inicial, can clata de 13.09.1982, item 4.
.

'

(26) ·idem. Folhas 6Q-68 e 80.
Confrontar ''Diário da Manhã", 16.12.1982 e "O Estado", 17.12.1982.
(27)

"Relat'~rio

de Reuniã~". [Curit~ba], FUNAI/4ª D.R., 25. .04.1983. In 'Tuta Indigena", n2 19.
Junho
1983. p. 17. Veja-se a integra desse Relatórió no Apêndice IV.: Sobre. a reunião »dos Kaingang na 4ª
DR - FUNAI 'confrontar "O Estad~ dq Par-aná", 26.04.1983 e "O Estádo", 27.04.1983.
·

(28) Cpnfrontar "O Es.tado", 27 .Ó4.1983 e "'4.1ta Indígena", n~ 19. Junho 1983.
'

'

p. 16.

.

(29) Interpelação Judicial n2 VI-1136/83, 3ª Vara 1,_ la~ Região,c Seção JQdiciária do Distrito Federal.
Inicial, de 17 .06.1983, ítem VI . Confrontar "Folha de São Paulo", 22.06.1983.

.

/

'

(30) Interpelação .c itada, Fls 42 ._

'.

'

.

.

da
(31) Oficio n2 ~26/PRES/IG>I, do Presidente da Funai ao President_e da Canissão de Dir~itos Humanos
OAB/SC, Osni de Medeiros Régis. Brasília~, 17 .05.1983._ Arquivos do CIMI Regional Sul .: anexo ao Ofi,
cio~º 174/83-cill de Osni M. Régis. V~ja-se a ~ntegra . desse Oficio no Apêndice V.

(32) ''Wta Indigena", n2 21. ·:xanxerê,. CIMI Reg_ional Sul, Dezembro de -1983, p. 20.
12.1983. p. 9.

"O Sãb PaulÔ'', 2 a 08.

(3_3 ) A ''REIAÇAO DAS FAMÍLIAS DESSA ÁREA, 't-ORAOORES NELA E 'REFUGIAOOS' FORA" está datada de 19. 02 .1983 e
tem. o Protocol9 de Entrada na 4ª DR-FUNAI n2 112 - 07/02/84, conforrrE ·cópia nos Arquivos do CIMI Regional Sul:
.
· (34) Anotações do Noticiário da Rádio Índio Condát 15.02.1984, às 12 horas. Anotações de gravação ~oli,

93

r

citada ao Depto de Jomalisno da Rádio. Wilmar -R. D'Angelis. Arquivos do CIMI Regional Sul.
(35) Arquivos do CIMI Regional Sul.
.
O Mapé\ referi<;io, executado em esc·a la .1:-10.000 encontra-se reduzido no Apêndice VI.
(36) Oficio da Ccmmidade do Toldo Oiinbangue .ao Delegado Regional da FUNAI, Harry l.uiz A. Telles, em 12.

·

0!..1984. 'Protocolo 4ª Dr FUNAI nQ 373 - 18.04.84. Cópia nos Arquivos do CIMI Regional Sul Acarta não
teve resposta da FUNAI, a não ser a i9formação oral do advogado Qa" 4ª Delegacia de que o órgão considerava aconselhável "não armar os índios" . .
Veja-se a integra da carta no Apêndice VII.

(37)

Of~cio

da cCllllilidade do Toldo Cbi.nbangue ao Presidente da FUNAI (Jurandy Marcos da Fonseca)
.Delegado Regional em Curitiba (João Darcy Ruggeri), em 15.06.1984.
Veja-se a integra desse doclJ["(Ento no Apêndice VIII.

(38) O contrato ·celebrado entre Angelin Gandão e Werne!-" Verrel emnEados de Janeiro de 1981 venceria

e ao

em

Janeiro de 1984, mas Verrel não cumpriu a formalidade .l egal exigida, de aviso prévio 6.nEses antes
do ténnino do confrato. Desse m:xlo, se desejasse valer-se do contratà, Angelin pcxleria.. fazê-lo, pois
o m=sm:> fora autanaticanente renovado por mais ·três anos, segundo. a legislação vigente.

(39) o Decreto 88.118 de 1983 é a nava lei que regula -demarcações de áreas indígenas, pela qual a definição de una. área se faz' após o cumprim=nto de diversas formalidades - por un Grupo Intenninisterial,
no qual estão representados: o MEAF - Ministé;rio Especial para Assuntos Fundiários; o CSN - C.Onselho
de Segurança Na~ional; a FUNAI e o ~.
Entre os requisitos, para foilil.llação de "proposta de área" ao Grupo Intenninisterial, está o de
um
· levantanento das benfeitorias de todos os ocupantes ·da área pretendida. Para a maioria dos juristas
envolvidos' na questão indig~na {ex€eção aos funcionários ela FUNAI), o Decreto é inconstitucional,
pois "não há permissivo constitucional para introduzir qualquer critério de análisé de terra indíge. na senão o estabelecido na Constituição: a HABITAÇAO e seu sucedâl~leo: ·a PQSSE ·INDIGENA" (Boletim Jurídico; nQ 3. São Paulo, Canissão Pró-Índio. Abril 1984,. P·. 25).
(40) Relatório de 29 de Junho de 1984. Wilmar R.D'Angelis. Arquivos do CIMI Regional Sul.
(41) Oficio da c00unidade Kaingang do Toldo Cbi.nbangu~ ao Presidente da ReµJblica-, em 05.07.. 1984. . c.ópia
nos Arquivos do CIMI Regional Sul .
·
(42) C.OOfrontar jornal "Porantim", nQ 63. Brasília, CIMI, Maio 1984. p. · 3-4 . .
Para a Associação Brasileira de Antropologia, ABA, em docurrento publicàdo à p. 4 do "Porantim", a
anissão 'da FUNAI gerou o conflito. Diz o docurrento, entre os considerandos, "que os índios, diante
da omi.ssão ·do órgão que lhes deve tutela, ficam autorizados a exercer.sua legítima. defesa de posse,
conforme o art. 502 do Código Civil".
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1RAN1, UM NOME KA lNGANG

· ~ .

A denominação · IRANI designa um .afluenté à direitá do ri.o Urugu.a i, desembocando à altura aproxim~damente de 52°30'. de Longitude Oeste de Groenwich. Em documentos
antigos era comum grafar-se IRÀNY (como o faz, por exemplo, José Boiteux em seu "Dicionário Histórico e Geográfico do Estado de Santa Cat r;. in~ , 2º vol. Rio de Janeiro, Azevedo Irmãos, 1916. p. 65).
11

~

E comum tomar-se essa denominação como de origem tupi, d.evido -à sonoridade
que apresenta, muito próxima de denominações autenticamente tupis como IRAf, ou IRAITÍ • . Essa prática de aportuguesar nomes indígenas e, mais especificamente,
de
tupinizar ... denominaçõés de origem em ·líng,uas ·jê não é ·inc,omum, e exatamente sobre
a região do atual Oest~ Cata.rinense assim escrevia .Alfredo Taunay, ]á no século passado:
" ( ... ) todas as denominações de lugares, rios, córregos e campos do lado bra· sileiro são de origem e feição caingang, ,mais chegadas ao tupy, ao passo que do outro (nota~ argentino) tomar-am o caráter e~ tipo merame·nte cayuá ou guarany.
Assim
11
Gôyó-ên, Érê, Xanxerê, Chapecó, Chop-in, etc .. ("Os índios Caingangs (Coroados
de
11
Guarapuava) - TAUNAY,A.E~ - in: · Revista do. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo LI, Sup.lemento-. Rio de Janeiro, 188B. p~ 274).
Apesar ·de ser corruptela de termo original Kaingang, .Theodoro Sampaio não hesita em inclu.í-la- entre as denominações 11 tapuias 11 :
·"Rar íss.imas são as denominações tapuyas, perdidas na grande : torrente tupiportúguesa ·que se àlastrau por toda parte. Os nomes Chopin, Chapecó, Chan.c heré, Goyó,
Copré, Gant>ré, Yonghe, Chagú, Erê, Erêchim, Irany; Goyoen, ~onohay, nq região
dos
Coroados entre o Iguassu e o Uruguai; ·( ... ) eis tudo o _que- se sal vou das línguas bárbaras dos tapuyas diante da invasão tupi, impuls.ionada p.elos port4gueses" ( 11 0 tupi nq
geografia nac i ona 1
4ª ed. Sa 1.va.dor, Câmara, Muni e i pa 1, 1955. p .- 52. A obra de Sampaio, contendo mais de 2500 denominações geográficas é um clássico do gênero, classificada por B·aldus como "obra prima
Fráncisto Schaden inclui entre as "Denominações Caingáng na geografia ·brasi- · · .
leira" o nome -do "afluente do ri.o Uruguai", em Santa Catarina: IRANY .(in Revista do
Arquivo Municipal, XLIII. SãoPaulo, 1938. p. 27). Nesse trabalho, bem como nos Aditamentos a um estudo sobre toponímia · Ka i ngang (Revis ta ·do Arquivo Muni c i pa 1, LXVII),
Sc~aden busca identificarº? significados de , diversos. dãqueles termos Kaingang,
n·ão
tratando - em, .qua 1quer dos artigos e i tados - de termo Irany.
Para os atuais Kai.n·gang- do Toldo Chimbangue, 'a denominação . IRANl tem mesmo origem na sua 1 íngua. Clemen~e Fortes ·do Nascimento Xêyuy~· nascido e cri ado às mar- ·
gens do rio Irani, informa qJJe a ori.gem está no termo Reni, .. qu_e é lá no campo do I- rani ,. que eles . dizem; .o .gramado. O branco · que não pode ·dizer e diz Irani" ( Depo im:nto a W. D' A·nge 1is, 22. 04. 1984). Segu_ndo· o mesmo ve l hà Ka i ngang, Reni "quer dizer que
tem um grama dão, né? tem um gtamadp" ( Depoimento i dém, · 06. 04. 1984.) . . .
11

,,ç

11

•

•

11

)·.

11

11

•

1

Dovi~io Rodrigues .Ka .Ngrê, o Lauzinho,

•

também na~cido e criado no . Chimban~ue
. ·
( f a 1ec ido em. 04. 09. 84), contava que "guem descobriu esse lugar foi o índio chamado
- Ximbâgn e que o rio era conhecido por Rédni e que os portuguê$ que falaram de Irani"
(Depoimento a W.D'An,gelis, 21.07.1982).
Em Kaing~rig, · Ó~é significa lagoa, banhado, en~uanto Rê significa · campo, campina. É _interes.sante notar que as cabeceiras do Irani ocorrem em um banhado, .em meio
dos chamados Campos de Palm~s) . .
a campiílas (p~rte
Reforçam a ' versão indígena. sobre a origem . Kaingang ·da denominação Irani os autores que atestam ocupação tr.adi-cional dos Kaingang na região. Entre e.les, Silvio .
Coelho dos Santos, para quem "o toldo Irani . (ou Chimbangue) é ·de ocupação imemorial
dos índios Kainga8g" ("Construção de Bar:-ragens e Sociedades Indígenas no Sul do Bra. · sil
ir.i: Ciência e Curtura, 36 (6). Rio de Janeiro, junho de 1984. p. 942).
11

."
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II. VÉNTKÊY

O LUGAR DOS MORTOS

•

Entre as · razões com que,frequentemente, os Kain~ang do Toldo Chimbangue . jus~
tificam sua permanência nas terras de sua ocupação tradicional -· apesar de todas . as
pressões e contratempos - está uma por demais importante, porque fundada nos seus
mais arraigados sentimentos religiosos:
... .
Não podemos abandonar os nossos antigos".
Nessa concepção religiosa - tradicional Kaingang - · os espíritos de seus mortos estão llgados ·~ terra onde plantaram suas roças, fizeram seus filhos, fest~ja ram vitórias e choraram morto5 e onde, por fim descansaram seus corpos.
Já HERBERT BALDUS destacava .que ''deve-se apontar o. culto aos mortos como ·a
base e a expressão mais forte da cultura .espiritual dos Kaingang porque o poder sobrenatural dos mortos ~ornou-se, ·para estes índios, mais do que qualquer outra coisa, um acontecimento místico e, por isso, objeto de crença" (BALDUS, H. O Culto aos ·
mortos entre os Kaingang de Palmas. ln: ,
"Ensai·os de Etnologia Bras .i leira".
2ª ed. S.Paúlo~ Ed. Nacional; [Brasília] INL, 1979.
p. 22.)
,.
Que os cemitérios (véntkêy) são o que de mais sagrad.o conservam os Kaingang
em sua terra o atestam os mais variados autores. MABILDE, .por exemplo, não só · destaca o resp~ito ao cemit~rio como ao ato do sepultamento, dnico fato tapaz de provocar üm armistício em suas guerias, ~egundo ele: ''Aquele armistício que tão religiosamente observam entre si, em ocasiões de levarem à sepultura um cadáver, não é
devido senão a um profundo respei~o, recíproco,- que tributam aos seus mortos.
''Os cemitérios e as sepulturas são para esses infelizes selvagens - como entre os povos civilizados - moradas sagradas e .muito respeitados são os mortos.Grande é o desgosto que sofrem quando reconhecem que alguém os profanou" (MABILDE, P.
F.A.B. ''Apontamentos sobre os indígenas selvagens da nação Coroados dos matos · da
Província do Rio Grande do Sul". Coord. de May Mabilde Lague. São Paulo, IBRASA;
[Brasília] INL, Fundação Pró-Memória, Í983. p. 114)
·
O próprio MABILDE é quem relata a reação dos Kaingang do Cacique · Braga diante de um cemitério seu profanado: .
e
"Quatorze anos haviam decorrido depois de haver escavado aqueles túmulos
mandado entulhar bem as escavações, endireitando-as o melhor possível( ... )
.
.
.
''Ao chegarem ·os coroados ao pé dos m~smos, mostraram-se pouco satisfeitos
por ter sido profanada aquela morada eterna dos seus ·antigos parentes e companhei ros. Em suas fisionomias via-se, claramente, o abalo que sofriam dian~e da irreve rência com que tinham sido· tratados os seus túmulos. Fizeram-se ver que, se eles penetrassem ém lugar em que estavam deitados os mortos (própria tradução do intérprete),
ainda mesmo que os mortos .tivessem sido seus inimigos, -haviam de respeitar o lugar
.onde estavam deitados (os túmulos) e que só os homens brancos, seus inimigos, pode·
riam ter sido capazes de praticar ato semelhante"
"Quis dissuadi-los disso e fazê-los acreditar o contrário, dizendo que julgava que os botocudos (sabia pelos própríos coroados serém seus capitais inimigos)
eram os profanadores dos seus túmulos. Por muito que me esforçasse para convencê-los
disso, negavam-me veementemente o fato, dizendo que · os botocudos como eles (coroados) eram amigos dos mortos e que depois de enterrados seus homens, nunca mais baliam com eles ( ... ) " ( MAB I LDE; op. ·c i t. p. · 105) .~
·
·
. Confirmando que os cemitérios Kaingang tradicionalmente localizavam-se pró ximos a seus Toldos, como no caso do · Toldo Chimbangu~, é TESCHAUER q~em afirma qae,
após a morte em algum combate, "todo o cuidado dos demais se concentrava em recolher o cadáver e lhe dar a competente sepultura. Preparam esta no mesmo lugar à maneira de cemitério e pouco ciistante do toldo ond.e habitam ... " (Citado por BECKER,I.
I.B. 0 índio Kaingang no Rio Grande do Sul". Pesquisas, Antropologia nº 29.
São
Leopoldo, Instituto Anchietano de Pesquisas, · 1976. p. 265) . .
Uma vez enterrado o Kaingang, a terra sobre sua · sepultura (Nga Ndôr) confirmaria,aos que ficaram, a. ~onduta do falecido. Segundo o Cacique do Toldo do Chimban-

.

J

~

11

11

98

•

..

..

'

gue, Clemente Xêyuyá, se a sepultura ficava alta de terra os antigos õiziam: Tagpin
Ndéd Unkorég Hadnyédni Titangákritíntkõ. Na tradução do Cacique: "Ele nunca fez serviço er_rado nenhum quando ele caminhava na terra" (Depoimento Gravado em 19.10 ..1983.
Arquivos do Regional Sul do CIMI, Xanxerê,SC).
Por fim, atestando um século atrás a resistência dos Kaingang em abandonar
seus mortos, registrou JOSE.FRANCISCO TOMÃS DO NASCIMENTO entre os Kaingang do Piquiri (PR):
'
"Reunidos aqueles seis· chefes, convidei-os para se mudarem daqueles
lugares,
tão longe de recursos, e que fossem morar nas margens ·do rio Ivahy, perto da
freguesia Theresina, que se lhes daria terras boas para planta, ferramentas, engenho
para moagem de cana e tudo o mais que lhes fosse preciso; ficaram calados;
alguns
minutos depois de terem consultado entre si, Janguiô falou por todos, dizendo que
eles não querem sair donde estão acostumados e onde tem seus cemitérios (mostrando
por esta forma eles serem mais religiosos que nós) ... " (NASCIMENTO, J.F.T. "Viagem
feita por José Franci.sco Tomás do Nascimento pelos desconhecidos sertões de Guarapuava, Província do Paraná e relações que teve com .os índios coroados mais
bravios
daqueles lugares". Revista do Instituto .Hi stórico e Geográfico Brasi l eiro, XLIX,2º
volume. · Rio de Janeiro, 1886, p. 273 - grifo nosso).
.
A reivindicação da comunidade do Chimbanguenão é, portanto,desprovida de razão. Há poucos anos, o· então Presidente da FUNAI, Cel. João Car 1os Nobre da Veiga assim descrevia um processo de "eleição de área"indígena:
"A FUNAI nomeia uma comissão formada por um· .antropologo, um agrimensor ou engenheiro agrônomo e o delegado da Fundação, ·para examinar o pleito de uma tribo em
relação a uma área. · Digamos que essa tribo sustenta que a terra lhe pertence. A comissão deve fazer u~ levantamento procurando sítios arqueológicos ·qµe provem
que ·
de fato a terra pertencia, ancestralmente, a essa tribo. Um cemitério indígena pode
servir de prova. De posse desses dados, a comissão faz um relatório confirmando ou
não o pleito da tribo" (Veja. São Paulo, 24.12_1980. p.6).
•
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111. CA~ TA DOS KA 1 NGANG OO CH 1MBANGUE A F UNA 1 em 15 . O6 . 19 8 2

> /

•
Chapecó, ·15 de j L!nho de 1982.
Coronel Paulo Moreira Leal
·Presidente da FUNA I Fundação Nacional do ·Índio
BRASILIA - DF

br. · Harry Luiz Teles
Delegado Regional da FUNAI
Av. Vicente Machado, 2560
CURITIBA - PR

\

..

Sr. Presidente,
"
_Sr. Delegado,
. a comunidade Kaingang do Toldo Chimbangue (ou Toldo Irani),
deste município de Chapecó, Santa Catarina, vem por éste ofíçio apresentar à FUNAI
- Fund~ção Nacional .~ do Indio, i~formações sobre as nossas terras e requerer a assistência da FUNAI no sentido de conduzir essa terra de novo para nós.
.
As nossas terras começam na linha s.eca que passa do Rio Irani no ponto do antigo marco, no lado nascente, cruzando na altura do nosso cemitério e indo até o Lageado Lambedor, no lado poente. Desses pontos as nossas divisas
·descem pelo Rio Irani e pelo Lambedor até na barra do L·ambedor no Irani, na altura
das chamadas Três Ilhas. Nessas terras o nosso povo sempre viveu fazendo roças,caçando e pescando, que . naq~ele tempo hav ia muito peixe no Irani, ·e viviam sossega dos.
..
Quando morreu uma das nossas autoridades antiga~,
o velho
Chimbangue, o nosso lug~r com~ç~u a ser chamado de Chimbangue. Na sepultura dele
foi colocada uma cruz de cedro, q0e hoj e é uma madeira, que fica bem a par do nosvelho
so cemitério novo, no meio ·de um potreiro~ ~ue o lugar do nosso cem~tério
foi to~ado e fizeram potreiro nele.
Desde o tempo qu~ nossa gente ainda vivia sossega~a,
os
fu~cionários do Governo, do Serviço de Proteção aos Indios, desci .am todos os anos
na nossa área pra ·tomar a relação das famílias. Assim eram conhecidos nossos o encarregado do Posto Xapecó, Francisco Fortes, o Nenê de Souza e uns quanto s outros.
Mais ou menos -depois de 1945 o Giocondo Tr.entim entrou
a
vender as nossas terras pra colonos, sendo que ele comprou roubado as 60 ·colônias
de terra que começou .a vender. E nem ~ode vender tudo. Aí foram entrando nas nossas terras e empurrando os índios. mais para o lado do rio Irani. Agora está fazendo
uns 10 anos que as últimas colônias de terra que sobravam pra nós foram vendidas.
Essa última venda foi s~rviço dq ~osé Capeletti, que era fiscal da empresa Luce &
Rosa, do Rio Grande do Sul, na Agua Amarela (município de Chapecó). Dali os colo~
nos entraram a lavrar nossas plantas, milharal, batatais, bananeiras e cortando pés
de fruta a machado. Desse ~empo pra cá estamos trabalhando de ·agregados, pagando
a meia" de tüdo que a gente colhe, sendo que estamos na nossa terra.
. '
Nesse5 tempos que foram tomando as nossãs terras muitos
da
nossa gente foi se desanimando e procurando um lugar junto com os parentes em Nonoai , em Votouro e no Xapécó. Mas sempre nós ficamos, esperando de conduz i·r essa
terra de novo pra nós, e nunca aceitamos as propostas de ir embora pra outrps
áras. Porque nós somos nascidos e criados nessa área , e nossos Qntigos estão enter - 11
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rados ali no nosso cemitério velho, 'e no cemitério novo também está a nossa gente.
E também que a gente conhece o regime nas outras áreas, e nós temos um sistema di_ferente, e não se acostuma em outra ·parte.
..
Porq,ue nós andarnós - atr~s. de pr.ocurar ..o nosso direito, está
fazendo . três anosque foi incendiada a casa do fndio velho Francisco Marcelino, que
era aposentado pela FUNAI, pelo Chefe do Posto Xapecó. Nós fizemos um puxirão e .fi· ~emos uma casa nova para ele, e no ano de 1980 ele faleceu pra nós, o nosso caci que velho, passado de cem anos de idade. Os q~e queimaram a casa dele foram o Mig~el Schmidt e o -Emílio Soares.
·
No ano de 1980, em mês de Abril, o mesma· Miguel Schmidt e o
irmão .dele, Ivo Schmidt, balearam pelas costas o índio Gumercindó, Fernandes e o filho José. Também bateram na filha deie. O José levou u~a bala no braço e outraembaixo do .ouvido. Com isso ele ficou descontado e não pode mais -trabalhar . na roça,
que a cabeça dele dói muito e ele fica tonto.
'
~
Foi feito inquérito na polícia por caúsa dessas violências,
mas nunca houve resultado porque os colonos levam até testemunhas falsas.
Agora, faz uns vinte 'dias, um outro índio, Idalino Fer:-nandes
foi esfaqüeado· por um brasileiro; Valentim Soares do Nascim~nto, que é criminoso
de uma morte na Baronesa de Limeira, Município de Chapecó. A polícia levou preso o
criminoso, mas no outro dia ao meio-dia · já soltou.
_
Nós andamos procurando os documentos de prova da nossa área, e também alguns.. moradores antigos deram depoimento provando ·que os índios estavam aqui nessa área quando os brancos chegaram. E tem outros mor~dores que também vão testemunhar se fof preciso. Junto . com.este ofício estamos ,~ntregando c6pias de bastante documentos e até notícias de jornais sobre o direito .das nossas .
terras.
Por causa das violências desses que tomaram a nossa área rós
~stivemos no Juiz d~ Menores de Çhapecó, Dr. Desidério, na fim do mês passado, procurando um apoio e garantia pro nosso povo. O Juiz apoiou o nosso pedido e can isso
· a no·s sa área de· volta.
só fa~tava nós irmos na FUNAI para requerer
,
~ssim n6 ~ pedimos para a FUNAI que atenda a nossa comunidade Kaingang do Chimbangue pra recup·e rar a nossa área que foi tomada. N6s precisamos
da nassa ·te r r a par a e r i ar o·s nossos f i l hos e par a os ma i s ve 1hó s vi ver ma i s s os se gados, sem ter que viver explorado por patrão, encima do queé ·nosso mesmo. Preci samos também que a FUNAI ·ajude a garantir para os colonos não expulsar mais nenhum
índio nem praticar mais violência enquanto nosso assunto da ter.ra não tiver uma solução definitiva.
•
Assinam as autoridades da comunidade Kaingang do Chimbangue~
em nome de todo o povo dessa área. ·
'

<

•

· Caciq~e Clemente Fo~tes do Nascimento Xêyuyá
Gumercindo Fernandes
Antonio da Veiga; Capitão.
'

'
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IV.

RELATÓRIO

DE

'" '

REU.N.IÃO . .

[Curitiba],' FUNAI/4ª DR. 25.04.1983

-

'

Relatar andamento da análise da documentação relativa ao
Toldo Chimbangue.
DIA:
25/4/83
LOCAL:
Escritório do Dr. Alaor Galhardo·
PARTICIPANTES: HARRY LUIZ ÁVILA TELES
Del!Reg./4DR
ALAOR GILBER10 GALHARDO
Advog~do/4DR
· L~DERANÇA INIGENA DO TOLDO CHIMBANGUE
JULIO · M. G. GEIGER<
'
Advogado do CIMI .
REPRESENTANTE DO CIMI
~
.
OBJfT IVO:

Os lídere s do Toldo Ch imbangue desejavam saber o andamento do
Processo referen1e à sua reivindic-ação sobre as' . terras pertencentes àquele Toldo
e das medidas já adotadas pela FUNAI.
Foi lhes explicàdo os traba1hos de 'pesquisa documental até agora .efetuados por esta Regional, bem . como, o Parecer Jurídico elaborado pelo Advo- .
gado A1aor Ga 1hardo. ·
.
'
·'· Neste Parecer expressamos nossa posição _favoráve1 ao pretene
dido por aquela comunidade, ficanqo, ainda , claro, que todós os documentos
provas documentais até agora coletados indicam ser aquela terra
pertencente a
índios Kainga.ng.
. Informamos, ~inda, .que · tal documentação foi encaminhada
à
Ad.m inistração Cent.ral da FUNAI, cabendo à Procuradoria Jurídica analisar o Par·e cer
desta Delegacia Regional e, juntamente com a Presidência da Fundação, decidir pelo
encaminhamento jurídico-legal que deve ser dadoao assunto.
Solicitaram. os índios, que at~ o dia 16 de junho 'próximo vin~ouro,
a FUNAI mani~este-se . sobre a posição que deverá adotar no caso .
Preocupam-se os .índ ios que possa vir q. ocorrer novos atos de
hosti lizaç ão por parte dos atuais ocupantes daquela terra.
- Foi lhes pedido que.. não saiam dos locais que · atualmente
ocu..
· pam.
Ofertou-nos o Advogado Jalio Geig~r a possibilidade de uma cópia da cadeia sucessória dos Títulos incidentes. sobre a terra em estudo, o que fa cilitará nossos trabalhos· jurídicos futuros.

..

.

HARRY LUIZ ÁVILA TELES,
Del .Reg./40R

. ...

"
'

..
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V. OFICIO 00 PRESIDENTE DA FUNAI AO PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE ·DIREITOS HUMANOS DA OAB/SC. Brasil ia, 17 .05.1983

•

MINIST~RIO

DO INTERIOR

•

•

)

FUND(\ÇAO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

. Gabinete do Presidente

OFÍCIO NQ 526 /PRES/DGPI

DO
AO

17/05/83

Brasília~

Presidente da Fundação Nacional dà Indio
Presidente da Comissão de Direitos Humanos
OSNI MEDEIROS RÉGIS
. f
Ordem dos Advogados do Brasil
"Seção de Santa Catarina"

FUNAI

·A FUNAI acaba de receb~r ó Ofício nº 125/83-CDH, onde V.Sa. coloca
.
.
o problema das terras Kaingáng do. Toldo Chimbangue, Estado de. Santa Catarina.
.

..
~

•

.

Esta Presidência agradece ·o interesse da Ordem dos Advogados
do
Brasil, Seção de Santa Catarina, pois é mais que justa a causa: a defesa integrar das t_erras indígenas, alvo da investida da s·ociedade majoritária. ·
A atual administraç~o tem-se empenhado na ·solução de vários problemas que põem em risco vida e bens indígenas, aqui se incluindo Toldo Chi·mbangue. No caso específico dos Kaing~ng de Chapecó· foi formado o Processo FU. NAI/BSB/0975/83, que segue tramitação dentr'o desse órgão. Os estudos sobre
a
área do Toldo Chimbangue foram feitqs inicialmente· por técnicos dessa FundaÇão lotados na .4ª DR, designados pàra esse fim atrav·é s da Portaria nº 1390/E,
de 25 de agosto de 1982 .
Segundo os· par.e ceres técnicos da FUNAI, . incluindo-se pronunciamento . da Procuradoria Getal·, a ter~a Ch~mbangué ~os índi6s pe~tenc~, não há . como
'
duvidar de fato. .Assim, caberá ao ótgão tutelar · prosseguir
com o trabalho ·ini.
ciado, buscando uma solução que atenda aos interesses dos Kaingáng no mais
breve espaço possível.
Esta Presidência se coloca à -disposição da OAB - Santa Catarina
para quaisqu~r informações sup]eméntares e, tão logo tenha ~assunto definido,
comunicará a V.Sa. 0 resultado dos trabalhos.
·
Na oportunidade, renovamos a V.Sa. os nossos protestos ~e elevada
estima e distinta consideração.
PAULO MOREIRA LEAL
Presidente
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DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA OOS PRETENSOS PROPRIETÁRIOS
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V11. OF Í C1O DA COMUN
1 DADE
KA 1 NGANG DO TOLDO CH 1MBANGUE
.
.

,,

AO DEL EGAD-0 REGIONAL DA FUNAI, DR. HARRY LU 1 z· A. TELLES

em

12.04~1984.

'

Chapecó, 12 de Abril de 1984
. Toldo Chimbangue, SC.
I 1mo Sr.

Dr. Harry Luiz Ávila Telles
Delegado Regional da
4ª D.R .. - FUNAI
CURITIBA -- PR

'

.

,

. .

Senhor Delegado,
o motivo desta carta é comuni.car ao senhor as violência~ e ameaças que a nossa comunidade i nd igena ka·i ngang continua ' sofrendo, sendo· cada ve~ pior. E fazer um pedido sobre a nossa segurança.
Desde a nossa primeira visita na 4ª Delegacia da FUNAI, nós entregamos ao senh~ um
ofício contando a· nossa situação, e já ..·naquele . tempo · era pedido pra FU~AI uma. prona
vidência urgente sobre as violências· e ameaças cbs colonos. O .senhor - prometeu
nossa presença até a Polícia Federal para tomar providências nesse assunto.
Mas
de$de aquel~ viagem até nesse dia de hoje não veio, já faz quase dois anos e nós
não vimos essa Polícia Federal.
Quando a Dona Lina e o advogado da FUNAI desceu _no Chimbangue com doi.s polfcias,em
mês de Agosto de 1Q82, sobre a invasão do Vitória · Pecini na roça do Cacique e do
Gumercindo Fernande·s , os próprios da FUNAI viram como os brancos andam armados
na
na nossa área e viram que tipos de ameaça eles fazem.
Dali ' prá c~ conti~uamos sem providências da FUNAI e poucos tempos· atrás fomos
obrigados a procurar o Juiz de ·Chapecó ·para ·pedir um apoio. O juiz mandou a polícia
fazer ·uma bati da de busca· de· armas entre os co 1onos. Foram achados a1gumas armas e
outras 'o próprio sub-delegado dos brancos ajudou a encobr,ir .. Mas até as armas - que
foram levadas pela polícia não foi comunicad.o ao J.uiz. o· oelegado mandou dizer . ao
Juiz Q.Je não foi . encontrado arma.
Mas· como póde se~ esse negócio, se o pessoal dos brancos aqui anda tudo armado, de·
cachorro pra cima . .E como é que eles pbdem andar armados, e tudo se. pára f~cil .para eles? E para o índio não.
Po~ motivo de falta de segurança dos índios, tem pouco tempo uma moça J~dia foi atacada pelos brancos, o que a FUNAI ~ sabedora. No começo do ano a casa ·da fndia :
Carmelinda Veiga foi queimada, também.por ·motivri que os bra~cos sa~em que os
ín~
di os não tem defesa. .
.
.
Bem no fim, domingo ,passado- até tiros. de 38 e pedras andaram atirando nas c!lsas cbs
índios na beira. ~o Irani.
Sefá que o fndio não te~· direito de se defender? Será que o índio tem que morrer
quieto? Será . que a FUNAI _não tem obrigação de proteger a vi da do índio?
.
Por esses motivos reunimos· as nossas autoridades da comunidade e decidimos fazer
um pedido para noss<3: segurariça.
.

•

\
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Queremos que a FUNAI dê aut~rização para ós fndios. dessa ár~a ter o porte de a~mas
para se defender. Não pensamos ·de fazer nenhuma vi ,olêncjq..~ E só mesmo para r)ossa c:Ef esa, .no último caso.
·
O que não é possfvel é · os fndios ficarem do jeito que estão, pois até perante
um
Juiz de Chapec6 tevê colono _ faz~ndo am~aça contra os fnd_ios, dizendo que ia limpar
a terra a pau. .
Nós temqs resp~n~abilidade nas nossas famflias. Será que a FUNAI vai ser responsá. · ve l de uma morte que acontecer com 'um índ·i.o da nossa comunidade?
. .
Por isso ao menos as autoridades indfgenas tem que ·ter o meio de defender o povo.
Queremos que a resposta da FUNAI seja im~diata, porque a FUNAI já sabe com6 é
a
· violência que nós passamos.. ·
Assinam is autoridades indígenas, por toda a comunidade do Toldo Chimbangue.
.

'·

Cacique Clemente Fartes do Nascimento X_êyuyá
Angelin Gandão
Antonio da Veiga
,.
Sebastião da Veiga
I
'Gumercindo .Fernandes.
-~

'

'

VIII.. OF f C1O DA COMUN l O~DE KA 1NGANG DO TOLDO CH 1MBANGJJE
AO PRESIDENTE E "'AO DELEGADO .·REGIONAL DA FUNAIEM CURITIBA
em 15.06. 1984
•

Toldo Crrjmbangue, 15 de Junho de 1984
Sr. Presidente da FUNAI,
Sr. Delegado da FUNAI em Curitiba
'

Estamos mandando esta ca~ta pra FUNAI por motivo que amanhã, ·dia 16, v~i completa~
dois anos q~e estivemos na FUNAI reclamar uma ·providência sobr~ nosias terras 1ndfgenas invadidas. de brancos.
FUNAI só ~remeteu . que vinha dar solução na nossa terra e não veio. Não vamos mais
ter reunião co~ a· FUNAI porque ele não está tomando providêricia no que 'precisa.
Promessa ela fez, e nada ela atendeu. Prometeu que vinha decidir . a terra logo para
nós e até hoje n.ão vimO$ decisão nenhuma. Também não. está .tornando providência nas
violências, e está cada vez piorando mais.
Ela é comprometida de mandar a Polícia Federal limpar o quanto mais antes a área.
E a Polícia Federal os fndios não esperam mais, porque é s6 ·promessa.
Pra que motivo éqµe:.ela não veio dar decisão?
Até o fim de mês de Junho uma propostà ou outra ela tem.que:-mandar. Ou por bem ou
por mal ·a té o fim de Junho os índfos tem que ter a· terra na mão. Se a FUNAI não vier
dar , decisão até o fim de Junho então os índios mesmo vão tómar providências.
.
Os colonos estão · prometendo agora · que esse ano .terr·a ninguém mais vai ter pra plan·_. tar. E diz ·que estão em sete para · c.uid~r pra ·não deixar ninguém . trabalhar:
Pub
· Sieve, Lúcio Sieve, João bodegueiro, Bernard·inho Siemer, Arno Siemer, Werner Verrel, Oig Verrel.
·
·
Entre os colonos se combinaram que esses vão cuidar pra ninguém da comunidade indígena pl4ntar nada. Estão esperando os índios · tirar a planta .pra lavrar a roça do
índio. E algum nem vai esperar o índio colher porque já estão roubando as roças · do
.
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fndio: feijão e milho. Estamos mandando o documento da polfcia pra ver o que aconteceu esses dias.
Se der alg~ma morte · na roça, a FUNAI não vá· se arrepender depois.
Negócio de criação de roças dos fndios é todo dia. Não tem dia que as criação dos ·
brancos não faz estrago nas roças da comunidade. E ainda dizêm que são o~
fridios ·
que . . . abrem a cerca pras criação invadir as· r9ças, sendo que é mau serviço deles.
Os índios vão começar a matar criação que encontrar na roça.
Estamos bem desconfiados com esses Delegados da .FUNAI . Estamos des~onfiado que eles estão unido pra não favorecer o índio, pra não dar contra o branco.
Se a FUNAI não vai dar uma solução até o mês que· ·vem, será que e-1 a vai sustentar a
nossa comunidade? porque plantar nós não sabemos se vamos .poder, que não querem deixar o i~dio ocupar mais nenhum pedaço de terra. Se é pro índ~o não confiar no Governo então seria .bom a FUNAI se esc·l arecer· logo, que entre as comunidades ind~íge nas vamos ach~r nossa solução da nossa terra. ·
As autoridades indígenas assinam em nome de toda a comunidade kaingang do Chimbangue. · ,

..

1 ,..

,

Cacique Clemente Fortes ·do Nascimento Xêyuyá ·
Capitão Angelin Gandão
·Sebastião da Veiga
Antonio da Veiga
Gumercindo Fernandes.

.

OFÍClO DA COMUNIDADE KAINGANG DO TOLDO CHIMBANGUE
AO PRESIDENTE DA REPQBLICA, em 5 de Julho de 1984
' o

Toldo · Chimbangue,

SC~

município de Chapec6, 5 de Julho de 1984

Excelentíssimo Presidente ·da República,

•
•

•. J

•
Senhor Presidente,
Pedimos -para. o senhor Presi.dente da República um apq_10 sobre a nossa área de
Chim~angue, para que seja demarcada nossa área conforme os limites antigos que dá mais
ou menos dois mil hectares, tudo conforme os -documentos que já estão na mão da FUNAI. E que seja titulada em nome da comunidade indígena Kaingang do Chimbangue,SC .
. Cansados de tantos 5ofrimentos, que o SPI e o Go~erno ·já conhecia nossa área
de quarenta anos atrá_s , faz: dois anos que fizemos a primeira viagem na FUNAI, em Cu- ·
ritiba, buscar nossos .diréitos. . ..
·
Três viagens já fizemos na FDNAI de dois anos para cá ~ até hoje nâo tivemos s6lução nem decisão nenhuma. E o resultado até agora é o au~nto das violências dos colonos, destruição de plantações dos índios, invasão de roça~ e ameaças.
O último offcio que foi mandado para a FUNAI .e sgotou-se o prazo no dia 30 -de Junho. Vei-o ·funcionário de Curitiba pedir mais -uns d_ias, e foi combinado com eleecan
toda a comunidade que nós esperamos até o dia 4 de Ju l ~o uma· visita · do Dele gado da ,
FUNAI de Curitiba com a decisão e· depois desse dia ·a comunidade não tem mais assunto com a FUNAI.
Chegou no dia 4 e o Delegado não apareceu, estando toda a comunidade reunida e muitos que estão hoje obrigado a morar fora e vi eram de longe para a reunião., e o Delegado não compareceu nem mandou satisfação.
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· Por esse motivo nos dirigimos a procura do Presidente da Repúb.l ica, porque a FUNAI
- não . po~emo-s mais e-s perar.
.
.
'
, N~o podemos acreditar que o Governo maior do Brasil vai .dar 'forçà num crimecomoes- ·:
se Çlue ·foi o .roubo das . nossas terras que fo:ram dos nossos antigos~ E ondequenascerim e se ~ri aram os· pais · ~o~ nossos ·_ avôs, ~. ori~e estão enterrados ·no noss6 cemitério. Como ~ que nosso direito vai ser menor que eisas _posses de 20, 30 anos dos
· .coionos . sobre nossa terra? .
·
'

.

.

~

-

E hojé em dia,· onde que· é a nossa área; temos que viver -ap_e rtado, sem poder plan. tar, por que as leis
que são a ndsso favor
nad estão sendo respeitadas peles inva,
.
_, sares.
..
· E_speramos o yosso apoi'o que nos ajude · a requisitar a nossa · área de Chi·mbangue~ pcrque. as·s im, Senhor Presidente, nós não .queremo.s o s acr i fiei o ·Ele índios e co 1onqs e
pa~a que assim as -nossas famílias não· sejam filhos de conflito, e _nem condenados a
morrer ~ mingua. Podemos alertar a Vossa Excelência,. caso não seJa soluçicinado
e
. gar(lntida a terra dé nossa comunidade indígena, e isso s.e gerar num conflitocomos
· · ·· co 1onos ~ a responsabi 1i.dçide será somente· do governo.
'

.

'

.

.

'

O Governo está consciente de que essas terras ·são dos fnd·i o_s· desde o · descobrimento .
do Br asil, e vamos ter que ficar di scut i ndo ainda o nosso direito? Como
o índio
pode compr~ender ·isso? Não entendemos que o governo não ·está enxergando.
1

•

Nos di~igimos a Vossa EXtelência para sermos atendido ~ , para ·que assim não
seja
.· · poss í ve 1 nós agir pela ro·r ça bruta.
-Aguardamos a vossa resposta ·até a · dia 5 de Agosto de 1984, _qu·e é o· máximo que podemos esperar, já que começa o novo tempo d~
. planta.
.
.
Q_uem assina são as autoridades indígenas e auxiliares em nome de· toda a comunidade
·, do Toldo Indígena Kai"ngang do Chimbangüe.
'

'

.

..

'•

Cacique Clemente · Fortes dci Nascimehto Xêyuyá
Capitão Angelin Gandão Fwóti
Antonio da Veiga Kaxínfa
Sebastião, da Veiga Koyóyt
Gumercindo Fernandes Ngóg Yu~á

..

1

...

'
'

'

..
•

<

•
. .>

'

.

,,

..'
.,
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''Os Kaingang do Toldo Chimbangue, como de resto os povos indíg e nas no Brasil, não necessitam
desejam,

em

de

compaixão,

primeiro lugar, a nossa simpatia.

O que

nem
eles

que rem, o que estão e xigindo, são suas terras de volta. Terra que é garantia d e sua sobre vivê n cia e do suste nto de seus
fil ho s e lugar d e paz dos e spíritos de s e u s mortos."

)

