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APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste trabalho é esclarecer as possibilidades 
e limites da educação formal para que os indigenas do sul 
do País encontrem melhores condições de vida, considerada 
sua situação de convívio com componentes da sociedade na
cional. 

A pesquisa foi realizada com a colaboração de The Ford 
Foundation, da Universidade Federal de Santa Catarina e 
da Fundação Nacional do tndio, atingindo 19 postos indíge
nas, localizados na região sul, que atendem a 7.809 indiví
duos. Tal população integra as sociedades tribais Kaingang, 
Xokleng, Guarani e Xetá. 

A análise do material empírico obtido no correr do le
vantamento de campo, levou à conclusão de que, devido a 
situações históricas particulares, os indígenas acham-se sub
metidos a grave espoliação econômica. · Nesse contexto, a 
escola monolíngüe existente em cada posto indígena nada 
oferece que possa favorecer aos indígenas, sendo seus obje
tivos apenas coerentes com os interesses da sociedade domi
nante. Uma experiência de ensino bilingüe desenvolvida em 
algumas comunidades indígenas Kaingang oferece abertura 
para uma reativação da educação formal entre índios. Entre
tanto, a educação continua a ser falsamente pensada por 
muitos administradores dos assuntos indígenas e, mesmo, 
por responsáveis pelo projeto de ensino bilíngüe, como capaz 
de por si só promover alterações substanciais numa deter
minada sociedade. 

Propõe-se, finalmente, uma abordagem global para o 
complexo quadro sócio-cultural e ideológico que forma a pro
blemática indígena. A educação aparece como um instru
mento passível de utilização na abordagem dessa problemá
tica, pensada em termos de educação permanente. Ou seja, 
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uma educação dirigida para oferecer ao indígena informa
ções utilizáveis na solução do cotidiano, possibilitando, as
sim, o enfrentamento das condições geradas pelo seu conví
vio com a sociedade nacional, ao mesmo tempo que o c:ons
cientiza do processo histórico que está a viver. Tal colocação, 
entretanto, depende de uma revisão do indigenismo oficial 
que, na atualidade, possui diversos objetivos desconexos da 
sugestão acima formulada, e, compatíveis, sob muitos aspec
tos, com os quadros de submissão a que os indígenas estão 
sujeitos. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de esclarecer 
as possibilidades e os limites da educação formal em con
tribuir para o encontro de melhores condições de vida para 
as populações tribais do sul do Brasil.1 

Inicialmente, ao elaborarmos o projeto de pesquisa, pen
samos ser possível uma compatibilização do sistema escolar 
vigente no País para atender às especificidades apresentadas 
pelas comunidades indígenas, particularmente no que se re
fere às suas tradições culturais e às condições de convívio 
mantido com a sociedade nacional.2 No decorrer da investi
gação, entretanto, fomos levados à reorientação dessa colo
cação inicial. · Na verdade, não havia o que compatibilizar. 
A escola que está à disposição dos indígenas, baseada no 
ensino monolíngüe e numa programação destinada ao aten
dimento das populações rurais, nada oferece para as comu
nidades tribais. Tal limitação apresentada pela escola de
corre das condições de submissão a que se acham sujeitos 
os indígenas em seu convívio com a sociedade nacional, que 
nitidamente aparecem como membros de uma segunda cate
goria de pessoas, ou seja, de uma casta inferior. A escola 
existente junto às comunidades indígenas, de uma forma ou 
outra, compatua como instrumento destinado a manter tal 

( 1 ) No correr do texto, os termos indígenas são grafa dos de acordo com 
a convenção estabelecida na 1 ~ Reunião Brasileira de Antropologia, 
Rio, 1953. Veja-se Revista de Antropologia, Vol. 2. n<? 2. São Paulo, 
1954. 

(2) Usamos indiferencidamente sociedade nacional, sociedade envolvente e 
sociedade regional. As vezes, para caracterizar uma situação parti
cular, que se faz presente entre aqueles componentes da sociedade na
cional que convivem mais proximamente com os indígenas, destacamos 
falando em sociedade regional. 
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quadro de relacionamento e submissão entre índios e não
índios. 4 

As funções da educação escolar foram destacadas a par
tir da idéia de que ela é uma agência formal do processo 
destinado a socializar os membros jovens da sociedade que 
a patrocina. Foi assim possível detectar como a educação 
vem sendo usada junto às comunidades indígenas para man
ter os quadros de dominação exercidos pela sociedade nacio
nal. Essa utilização fica nítida a partir do momento em que 
a escola se propõe a alfabetizar os indígenas somente em 
língua portuguesa. Ou quando todos os pontos de referên
cia da atividade escolar são tomados na sociedade nacional. 

Devido a tal constatação, uma experiência de ensino bi
língüe que está em curso em algumas das comunidades Kain
gang da região assumiu destaque particular, pois se baseia 
na valorização de aspectos relevantes da cultura indígena e 
abre perspectivas para a melhor compreensão pelos índios do 
mundo não-índio. A compatibilização, inicialmente pensada, 
do sistema escolar ficou assim restrita a tal experiência, e 
especialmente voltada para situar a educação no contexto 
dos demais instrumentos destinados a promoção de uma po
lítica indigenista compatível com o objetivo de se oferecer 
condições para os indígenas lograrem escolher os caminhos 
de seu próprio destino. 

Subjacente a todo o trabalho, aparece o uso de alguns 
termos e noções que foram considerados no momento em 
que íamos desenvolvendo a interpretação do material empí
rico disponível. Entre esses, destacamos a noção de fricção 
interétnica, originalmente formulada por Oliveira. Este ter
mo serve para indicar que "a sociedade tribal mantém com 
a sociedade envolvente (nacional ou colonial) relações de 
oposição histórica estruturalmente demonstráveis,4 e facilita 
entender as limitadas possibilidades de assimilação dos gru
pos tribais. A assimilação, por sua vez, foi por nós consi
derada como "o processo pelo qual um grupo étnico se in
corpora noutro, perdendo sua (a) peculiaridade cultural e 
( b) sua identificação étnica anterior". 5 Finalmente conside
ramos que para o indígena ter possibilidade de opinar legi
timamente, ele precisa ter consciência do processo histórico 
que está a viver. 

( 3) Os termos não-índio. branco e civilizado aparecem como sinônimos e 
referem-se a componentes da sociedade nacional de modo genérico. 

( 4) Oliveira 1964 : 27 
(5) Oliveira, 1960 : 111 
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Há muito tempo, tínhamos preocupação com o uso da 
escola junto às sociedades tribais. Na verdade, desde a pri
meira experiência de pesquisa que tivemos com tais socieda
des, 6 e em decorrência de atividades exercidas na área da 
educação, pensávamos num trabalho detalhado sobre tal pro
blemática. Mas a decisão ocorreu quando percebemos que 
os organismos oficiais destinados ao trato dos problemas 
educacionais do País não tinham realizado qualquer incursão 
na área da educação destinada àquelas sociedades7

• Compa
rando tal situação com o que ocorre nos demais países onde 
há presença de minorias tribais, conclui-se que o Brasil está 
muito atrasado no que se refere à capacidade de realizar 
experimentos para o encontro de novas soluções para a pro- 
blemática indígena. 

Para levantar os dados necessários à compreensão da 
realidade estudada, realizamos um survey nos 19 postos in
dígenas existentes na região sul. Em cada uma dessas uni
dades, deu-se atenção particular à situação de contato man
tida pelos indígenas com os componentes da sociedade envol
vente, especialmente verificando-se as maneiras pelas quais 
o índio se inseria no processo econômico regional. Atentou
se, também, para os aspectos concretos de atuação do posto 
indígena, procurando-se avaliar até que ponto as ações de
flagradas ou estimuladas eram compatíveis com o objetivo 
de dotar a comunidade de condições destinadas a garantir 
sua auto-promoção e encontro de respostas próprias para os 
problemas que enfrenta, em decorrência de seu convívio com 
a sociedade nacional. Nessa avaliação das funções do posto 
indígena, deu-se atenção particular ao funcionamento das 
unidades escolares. A técnica da entrevista foi amplamente 
utilizada para a coleta de dados referentes a situações par
ticulares. Em cada comunidade indígena foram sempre en
trevistados o chefe do posto, o professor (ou professores) , 
o enfermeiro e os principais líderes índios. Além desses, em 
todas as comunidades procurou-se realizar, com informantes 
escolhidos ao azar, entrevistas formais, destinadas ao escla
recimento de situações menos comuns ou casos que poderiam 
ter explicações baseadas em opiniões diferenciadas. O intuito 
básico foi sempre o de esclarecer "como o índio vivia numa 

(6) 
(7) 

Veja-se Santos, 1966 
Nesse aspecto, e essencialmente com base em perspectiva política e não 
pedagógica ou sócio-cultural, há nos estados do sul certa bibliografia 
publicada nas décadas de 30/40, focalizando as minorias alemã e italiana. 
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determinada comunidade" e "o que a comunidade escolar es
tava oferecendo concretamente a ele". 

Independentemente da coleta de dados feita junto aos 
postos indígenas da região sul, procuramos obter informa
ções junto à Fundação Nacional do índio, tanto na Delega
cia Regional localizada em Curitiba, como na sede do órgão, 
em Brasília. Mantivemos, também, diversos conta tos formais 
com profissionais interessados na situação do indígena bra
sileiro, discutindo, nessas ocasiões, aspectos particulares da 
problemática em foco. Fizemos, ainda, um amplo levanta
mento bibliográfico que serviu especialmente para nos dar 
idéia do que se realiza em educação bilíngüe no exterior. 

A realização desses contatos implicou em dezenas de via
gens, cumpridas entre junho de 1973 e fevereiro de 197 4. 
Na maioria das viagens que se destinavam a postos indíge
nas, contamos com a colaboração de dois estudantes licen
ciados, escolhidos no grupo de estagiários do Museu de An
tropologia. As viagens quase sempre foram realizadas com 
veículo cedido pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
O suporte financeiro para a efetivação da pesquisa foi of e
recido pela The Ford Foundation, em decorrência da aceita
ção de um projeto de pesquisa que, individualmente, apresen
tamos no ano de 1972. A Fundação Nacional do índio, por 
sua vez, concedeu-nos autorização para a permanência nas 
comunidades. Tais instituições, entretanto, não têm nenhuma 
responsabilidade quanto às interpretações e limitações do pre
sente trabalho, as quais são de nossa única responsabilidade. 
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CAPITULO 1 

GRUPOS TRIBAIS SOBREVIVENTES NO SUL DO BRASIL 

Em 19 postos mantidos pela FUNAI, localizados na re
gião sul, vivem no presente 7 .809 indígenas.1 A maioria des
ses, 84,72%, integra o grupo Kaingang. Os demais pertencem 
aos grupos Xokleng ( 3,93 % ) ; Guarani ( 11,95), e Xetá ( 0,1 % ) . 
Além dessa população assistida pelo órgão federal, existem 
na região índios vivendo destribalizados tanto na área rural, 
como nas vizinhanças de núcleos urbanos. Existem, também, 
pequenos grupos indígenas que subsistem sem qualquer as
sistência da FUN AI, relacionando-se diretamente com a so
ciedade regional. E há evidências que permitem admitir a 
existência de um grupo arredio. Contudo, todas essas situa
ções numericamente incluem muito poucos indivíduos, e sua 
distribuição espacial é de tal modo desordenada que é pra
ticamente impossível quantificá-los. 2 

Com exceção do pequeno grupo arredio, os demais con
tingentes tribais existentes na região têm uma larga e qua
se sempre dramática experiência de convívio com a sociedade 
nacional. Os integrantes desses contingentes são índios que: 

( 1) 

(2) 

tendo experimentado todas as compulsões ( .. . ) e conse
guido sobreviver, chegaram ( ... . ) ilhados em meio à po
pulação nacional, a cuja vida econõmica se haviam tncor-

Conforme dados obtidos junto às chefias dos postos, durante o ano de 
1973. Nessa população estão incluídos indivíduos mestiços e que às 
vezes somente se identificam como indígenas para garantir os eventuais 
auxílios da FUNAI, e ter direito ao uso das terras indígenas. 
Algumas situações mais representa tivas particulares a esses indígenas 
desassistidos pela FUNAI são referidas no anexo n9 1. Entretanto, os 
objetivos da pesquisa e desta análise estão voltados para os indígenas 
aldeados em postos indigenas. 
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pora.do como reserva de mão de obra. ou como produtores 
de certos artigos de comércios. 

Na distribuição por áreas culturais formulada por Gal
vão ( 1960), os Kaingang e o Xokleng integram a área Tietê
Uruguai. ~a área inclui todos os postos indígenas exis
tentes na região sul. Assim, os Guarani, que na classifica
ção de Galvão estão incluídos na área Paraná, aparecem co
mo migrantes e eventuais moradores das reservas Kaingang 
e Xo.kleng. Os Xetá podem ser considerados extintos. Os 
únicos oito Xetá sobreviventes estão diluídos entre os Kain
gang. 

Lingüisticamente, os Kaingang e os Xokleng são Jê•. Os 
Guarani, bem como os Xetá, filiam-se ao tronco lingüistico 
Tupi5

• 

As considerações que fizemos têm seu suporte principal 
no~ grupos Kaingang e Xokleng. São eles que, efetivamente, 

(3) 

(4) 

(5) 

• 

16 

Ribeiro, D. 1957: 13. Essa classificação por níveis de integração for ... 
mulada por Ribeiro, 1957: 7/14, inclui as seguintes situações: isolado, 
contato intermitente, contato permanente e integrado. 
Diversos autores tentaram mostrar que os Xokleng, lingilisticamente, 
filiavam-se ao grupo Kaingang: Henry ( 1941); Guérios ( 1945) ; Wie
semann ( 1959) . Entretanto, até hoje a língua Xokleng não foi sufi ... 
cientemente estudada para se dirimir dúvidas quanto a essa afiliação 
lingüística, como também sobre a identidade cultural entre os dois gru
pos. Baldus ( 1937 e 1952) e Hicks ( 1966) acham que se trata de 
grupos distintos. Outros autores apontam situações particulares para 
fundamentar suas opiniões. Guérios ( 1945 : 329), citando Schaden E. 
( 1937), diz sobre a identidade da língua dos grupos Xokleng e Kain
gang, que «a horda vencedora adotou o idioma dos vencidos (o cain
gangue) , não por meio destes mesmos, os quais foram mortos, porém 
através das mulheres e crianças que foram preservadas como despo
jos ( .. . ) >. De outra parte, investigações realizadas por Salzano e 
Sutton ( 1965) e Salzano e Freire Maia ( 1967) entre os Xokleng e 
Kaingang, vieram demonstrar que, sob o ponto de vista de caracteri
zação genética, os dois grupos são distintos. Salzano e Sutton ( 1965: 
285) dizem: «How can this apparent conflict between genetic and lin
guistic date be resolved? Two hypotheses can be advanced to explain 
it: (a) The two groups were biologically distinct and the similarity 
in langi1age is only apparent or was a secundary phenomenon which 
ocurred after contact between them; (b) They have a common ancestry 
but have diverged in a significant way during the time they were sepa
rated ( ... ) . 
Schaden ( 1954: 11) diz que «a maioria das populações indígenas en
contradas pelos desbravadores quinhentistas em terras da bacia platina 
fala dialetos do idioma Guarani ( ... ) » Mas segundo esse autor «entre 
os Guaranis contemporâneos a consciência da unidade tribal não che
gou a prevalecer ( . .. ) . A diversidade dos dialetos, das crenças ( .. . ) 
serve de motivo para cada bando afirmar ( ... ) a sua pretensa su
perioridade sobre o.s demais:.. Loureiro Fernandes (•1958 : 45/46), por 
sua vez, discorda que o idioma Xetá ~ja Tupi. 



caracterizam os postos indígenas existentes na região sul, 
seja em termos históricos, seja em termos sócio-culturais e 
econômicos. Os Guarani, como se verá adiante, são margi
nais dentro dos próprios postos. E os Xetá não têm mais 
condições para ser tomados como grupo. Tais situações se 
esclarecem nas abordagens que se seguem, f ocaliz.ando, iso
ladamente, cada grupo tribal. 

1 .1 . OS KAINGANG 

Distribuídos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo, os Kaingang formam uma das 
maiores tribos que sobrevivem no Brasil presente. Sua po
pulação aldeada em postos indígenas atinge a 6.616 indiví
duos. Um número de indivíduos não conhecido, mas segu
ramente com certa expressividade, vive disperso em fazendas 
e outras propriedades rurais. E alguns pequenos grupos, 
com o termo médio entre 10 e 30 pessoas, vivem desligados 
da assistência oficial, localiza.dos nas cercanias do rio Uru
guai, que divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul, e 
em São Miguel do Oeste ( SC) . 

Tudo indica que o território tradicional dos Kaingang 
era toda a área de campo compreendida entre os rios Uru
guai e lguaçu6• Na medida em que os interesses coloniais 
facilitaram, no século xvn, o aniquilamento das populações 
Guarani aldeadas pelos jesuítas espanhóis, os Kaingang pu
deram se expandir para o norte e sul daqueles rios1

• Con
seguiram, assim, temporariamente, o domínio dos campos do 
planalto, em toda a região sul. 

A partir do momento em que os jesuítas e suas reduções 
foram destruídos, diminuindo os lucros dos bandeirantes pela 
comercialização dos espólios de guerra, especialmente escra
vos índios, o comércio do gado existente à solta nos campos 
do sul serviu de motivo para manter o interesse dos paulis
tas na região. E, aos poucos, o gado tornou-se a razão eco
nômica de contingentes nacionais que logo foram disputar 
com os Kaingang o domínio dos campos naturais do planalto. 

(6) 
(7) 

Veja-se Loureiro Fernandes. 1941. Schmitz e Becker, 1966. 
Há referências bibliográficas assinalando que os Kaingang foram utili
zados pelos bandeirantes nas campanhas contra os Guarani (Baldus, 
1937; Luz, 1952) . A experiência realizada pelos jesuítas com os Gua
rani parece indicar a tentativa de criação de uma nação lndia na Amé
rica, extravasando, assim, a simples ação mtuloneira. Veja-se Lugon. 
1968. 
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No ano de 1728 abriu-se uma picada ligando o morro 
dos Conventos, ao sul de Santa Catarina, com os campos de 
Lages e Curitiba. Esse caminho passou a permitir que tro
pas, formadas com o gado arrebanhado no Rio Grande, fos
sem levadas diretamente às feiras de São Paulo. E em fwi
ção desse comércio, altamente estimulado pelo auge da ex
ploração das minas, surgiu a vila de Lages, em 1771. As 
fazendas de criação foram se instalando, determinando a bus
ca de novas pastagens. A disputa se faz ao índio. Em 1838, 
conquistam-se os campos de Guarapuava. Em 1848, domi
nam-se os campos de Palmas. O envolvimento dos Kaingang 
foi total, colaborando os grupos que mantiveram as primei
ras relações de contato amistoso com os brancos para sub
meter os grupos arredios. 

A motivação econômica dessa frente de expansão esti
mulava a expulsão dos campos dos contingentes indígenas, 
substituindo-os por cabeças de gado. Nesse objetivo, os com
ponentes da frente de expansão se valeram da experiência 
que a metrópole portuguesa acumulou durante o rápido pe
ríodo em que se expandiu, dominando e exterminando cente
nas de povos tribais pela Mrica, Ãsia e América. A técnica 
de colocar indígenas contra indígenas, mais uma vez foi uti
lizada com êxito. Os Kaingang atraídos ao convívio com os 
fazendeiros se encarregaram de fazer a guerra àqueles refu
giados em áreas de acesso mais difícil e que pretenderam 
oferecer resistência ao conquistador8

• 

Paralelamente às disputas pelo domínio da terra, os bran
cos submeteram os indígenas a um contínuo processo de de
sintegração social, cultural e biológica. A utilização do in
dígena como mão de obra, desarticulou rapidamente o sis
tema econômico tribal, com reflexos diretos em todos os 
demais aspectos da sociedade, enquanto entidade autônoma. 
O mesmo ocorreu em decorrência da utilização sexual da mu
lher indígena. A contaminação do grupo com doenças até 

( 8) A manipulação dos indígenas e o seu destino são plenamente compre
endidos na ingênua descrição de Hensel, 1869 : 65. «Em 1864. o caci
que Doble, devido a serviços por ele prestados, havia merecido do 
Governo a nomeação de brigadeiro e tinha vindo à capital com uma 
parte de sua gente e com um transporte de carga de trinta coroados 
selvagens, a fim de receber do governo uma recompensa especial por 
esta importante captura ( ... ) . Nesta permanência em Porto Alegre 
elles foram infeccionados pelo veneno da variola. Entretanto a epide
mia só se manifestou quando haviam regressado a sua colônia e assim 
causou grande devastação entre elles ( .. . ) >. 
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então desconhecidas, e para as quais os indivíduos não apre
sentavam qualquer resisténcia biológica, rebentou definitiva
mente com as possibilidades de o grupo continuar a viver 
independente. A submissão foi total. 

Os Kaingang submetidos perderam o domínio das terras 
que necessitavam como base para o sustento dos componen
tes de sua sociedade. Deixaram-se ficar então junto às fa
zendas, sujeitos às ordens dos brancos que deles necessita
vam como mão de obra e, especialmente, como garantia para 
a defesa, quando da ameaça de índios arredios. Mas, na me
dida em que as fazendas foram se expandindo, a segurança 
dos brancos foi aumentando e, assim, os motivos de uso dos 
índios furam desaparecendo. Como nenhum dos fazendeiros 
da região de Guarapuava e Palmas estava disposto a susten
tar uma população que mais nada podia oferecer em troca, 
várias pressões se fizeram junto ao governo do Paraná com 
e objetivo de dar uma orientação à vida marginal que os 
índios levavam. Assim, em 1881 foi designado um diretor de 
índios para atender à região de Palmas. Algumas áreas de 
terras devolutas foram então obtidas por teimosos chefes in
dígenas junto aos governos provinciais. Os serviços assisten
ciais que se tentou prestar nessa época foram executados 
basicamente sob orientação religiosa, essencialmente voltados 
para a catequese. 

Os Kaingang arredios, entretanto, continuaram sujeitos 
às contingências decorrentes do avanço das frentes de expan
são da sociedade nacional. Na primeira década deste século, 
os Kaingang instalados em São Paulo, na região em que se 
construiu a estrada de ferro noroeste do Brasil, sofreram 
uma contínua campanha de agressões. O grupo inteiro não 
foi exterminado unicamente devido ao conjunto de fatores 
que determinou a reaproximação do índio, como personagem, 
às populações urbanas do País, culminando com a criação 
do Serviço de Proteção aos Indios, em 19109

• Os sobreviven
tes desse grupo foram pacificados por Horta Barbosa, em 
1912. . . 

A miséria vivida pelos grupos Kaingang não terminou 
com a implantação do SPI. As terras ocupadas pelos índios 
continuaram a ser disputadas e utilizadas por representantes 
da sociedade nacional. A demarcação definitiva da maioria 
das áreas ocupadas pelos indígenas sempre foi demorada, 

(9) Sobre a Fundação do SPI, vejam·se Stauffer, 1955 e Santos, 1973. 
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cheia de acordos e cessões, resguardando sempre as mínimas 
expectativas de direito de civilizados10

• 

Definidas constitucionalmente as terras indígenas como 
patrimônio da União11

, em 1967, ainda assim subsistem pro
blemas. Os grupos que vivem desassistidos pela FUNAI con
tinuam sem documentos sobre as terras que ocupam. E mais, 
a interpretação de que o dispositivo constitucional inclui 
também as terras definitivamente legalizadas e que por atos 
p.articulares ou governamentais haviam sido doadas a certos 
grupos indígenas, fez retornar para a esfera da União áreas 
de terra que legitimamente pertenciam, em posse e proprie
dade, àqueles grupos. Este é o caso, por exemplo, do grupo 
Kaingang aldeado no PI Xapecó, que houve por doação do 
governo do Paraná, em 18 de junho de 1902, através do 
Decreto nQ 7, uma área de terra junto ao rio Chapecozinho. 

Paralelamente, a utilização dos recursos florestais que 
existiam, e que em alguns casos ainda existem, nas áreas 
ocupadas pelos indígenas e sujeitas à administração dos ór
gãos oficiais de assistência 12

, não tem sido feita em seu 
benefício. O mesmo ocorre com a possibilidade de utilização 
dessas terras para o cultivo. A maioria dos Kaingang tra
balha vendendo sua força de trabalho para fazendeiros e co
lonos nas vizinhanças dos postos indígenas, porque não tem 
condições de ter suas próprias roças. E, enquanto o índio 
sai da reserva para vender sua força de trabalho, as terras 
agriculturáveis do posto indígena são aproveitadas por ar
rendatários civilizados ou pela própria FUNAI. 

Mas não é só no sentido econômico que os Kaingang 
vivem precariamente. Com ligeiras diferenciações entre os 
postos, as experiências vividas pelos diversos grupos tornam 
presentes precários quadros de vida, de saúde, de educação e 
de trabalho. A assistência prestada, como se verá adiante, 
é mínima. E, para ser realizada, essa assistência ainda de
pende do esforço de muitos abnegados servidores do órgão 
assistencial. Foi considerando toda essa histórica e tradicio-

( 10) Um exemplo seria a questão das terras do PI Xapecó, no município de 
Xanxerê. Veja-se Santos, 1970: 45/47. 

( 1.1) Art. iC?, item IV. 
( 12) O Serviço de Proteção aos lndios e Localização de trabalhadores Na.

cionais foi criado pelo Governo Federal em 1910. Em 1967, depois de 
um processo administrativo que escandalizou o país e o exterior, o SPI 
foi extinto. O governo federal criou então a Fundação Nacional do 
lndio. No Rio Grande do Sul, até 1967 havia um serviço estadual que 
era responsável por algumas reservas indígenas Kaingang - todas alvo 
dos mais diversos escândalos. A partir da criação da 'FUNAI essas 
áteas deixaram de estar submetidas à aãministração estadual. 
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• 

nal miséria de Ursula Wiesemann, missionária e lingüista, 
disse que "os Kaingang são um povo morto de coração". 

1.2. OS XOKI.ENG 

Os Xokleng estão localizados em Santa Catarina, no PI 
!birama, no alto Vale do Itajaí; na localidade de São João 
dos Pobres, Município de Pôrto União; e na área da serra 
do Taboleiro, nas vizi.nhanças dos municípios de Santo Ama
ro, Palhoça, Imaruí e Paulo Lopes, onde há indícios da exis
tência, ainda, de um pequeno grupo arredio. Em !birama 
vivem 270 indivíduos. No núcleo de São João dos Pobres 
há 4 sobreviventes Xokleng. Seus descendentes, mestiços, 
não se identificam como indígenas13

• 

A história do contato entre os Xokleng e componentes 
da sociedade nacional foi particularmente dramática. A tribo 
tradicionalmente mantinha suas atividades de subsistência 
com base nas atividades de caça e coleta. Divididos em gru
pos de 50 a 200 pessoas, os Xokleng dominavam toda a área 
de floresta que encobre a área localizada entre o litoral e a 
encosta do planalto, desde as proximidades de Porto Alegre 
(RS) até Paranaguá (PR). Esta área somente começou a 
ser sistematicamente desbravada a partir do momento em 
que se iniciou a colonização no sul do País, em 1824. 

Como o território ocupado pelo Xoldeng, à época da co
lonização, já estava cercado por propriedades civilizadas, os 
indígenas não tinham para onde fugir. A resistência que 
opuseram à penetração dos brancos foi contínua e, somente 
depois da criação do SPI, foi possível o contato pacífico com 
alguns grupos. Assim, Eduardo Hoerhan, em 1914, contatou 
com um grupo no Alto V ale do Itajaí. Paralelamente, em 
1920, João Gomes Pereira travou relações amistosas com o 
grupo de São João dos Pobres. Um terceiro grupo, entre
tanto, continuou perambulando nas florestas do sul do estado 
de Santa Catarina. Descendentes desse grupo, segundo tudo 
indica, ainda vagam nas escassas pontas de floresta que · co
brem a serra do Taboleiro. 

A resistência indígena foi enfrentada pelos governos lo
cais e pelas companhias interessadas nos negócios de coloni
zação, com a organização e estipêndio de grupos de bugrei-

( 13) Existe uma família Xokleng vivendo no PI Tamarana, no Paraná. No 
Rio Grande do Sul, no PI Ligeiro, também existem 3 famílias Xókleng. 
Essas famílias são oriundas de Ibirama ( SC) e se radicaram nesses 
postos em função de punições recebidas de chefes do PI de !birama. 
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ros. A ordem era de afugentar os índios para lugar onde 
não mais pudessem incomodar os brancos. Mas, segundo o 
objetivo depoimento de um bugreiro, "o negócio era afugen
tar pela boca da arma"1

'. 

As pressões exercidas pela frente de expansão sobre o 
território ocupado pelos Xokleng foi de tal ordem que, em 
vários episódios onde os índios assaltaram os brancos, evi
dencia-se claramente que a fome era a razão do ataque. As
sim sendo, compreende-se porque as técnicas de persuasão 
empregadas pelo então novo e vigoroso Serviço de Proteção 
aos lndios, além da bravura do jovem Eduardo Hoerhan, 
convenceram a maioria dos Xokleng sobreviventes ao conví
vio pacífico. Convívio que entretanto não fez cessar a vio
lência e a dramaticidade das relações entre índios e não
índios. E isto se depreende nitidamente do seguinte depoi
mento do pacüicador: 

( . .. ) se pudesse prever que iria vê-los morrer tão mise
ravelmente, os teria deixado na mata, onde ao menos mor
riam mais felizes e defendendo-se de armas na mão contra 
os bugreiros que os assaltavam2. 

Efetivamente, os Xokleng passaram a enfrentar inimigos 
mais sutis, mas com maior poder destrutivo. Epidemias 
grassaram no grupo, ceüando a maior parte dos índios que 
haviam sido atraídos. Os sobreviventes tiveram de se adap
tar à vida sedentária, substituindo suas atividades tradicio
nais de caça e coleta, pelo cultivo de roças. A dieta alimen
tar foi bruscamente alterada, contribuindo, hoje se sabe, para 
a disseminação de doenças. O desequilíbrio demográfico, por 
sua vez, alterou toda a organização tribal, tornando o grupo 
definitivamente dependente do organismo oficial de proteção. 

A pacificação dos Xokleng abriu para a colonização lar
gas extensões territoriais no vale do Itajaí e no norte de 
Santa Catarina. Os Xokleng arredios do sul continuaram 
submetidos à ação clandestina, mas eficaz, dos bugreiros. 
Hoerhan, como pacificador do grupo principal, logo se viu à 
frente de numerosos problemas financeiros e burocráticos 
para socorrer os indígenas. E, tanto ele como o SPI, não 
tinham condições teóricas e metodológicas para cientüica
mente equacionar a problemática apresentada por um grupo 
indígena, após a contatação. Os Xokleng foram assim sub
metidos a experiências de que ninguém sabia prever o que 
poderia resultar. 

( 14) Entrevista com o bugreiro lreno Pinheiro. 1972. 
(15) Depoimento a Ribeiro. 1956 : 2 ou 1970 : 316. 
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Orientando o posto indígena desde a pacificação até 
1954, Eduardo Hoerhan logrou resguardar a área indígena 
de !birama da exploração dos civilizados regionais. Com a 
sua destituição, entretanto, esse quadro logo se modificou. 
Em pouco tempo, os Xokleng passaram a ser utilizados pela 
sociedade regional em seu potencial de mão de obra e capa
cidade de consumo, enquanto o potencial florestal da reserva 
começou a ser sistematicamente explorado. 

Sujeitos a situações de trabalho em que predomina a 
espoliação, a maioria dos Xokleng hoje sobrevive pela exe
cução de atividades de extração de palmitos em áreas flo
restais localizadas fora do posto indígena. A agricultura é 
praticada de modo bastante precário, pois não há condição 
para os índios, isoladamente, dinamizarem tal atividade. A 
exploração de madeiras que continuamente vem se fazendo 
na reserva, pela associação da FUN AI com madeireiros re
gionais, não utiliza em nenhum momento a mão de obra in
dígena. A prostituição não é desconhecida por muitos dos 
elementos do sexo feminino. A esperança de viver dias me
lhores já desapareceu para a maioria da população. "A re
serva é um desânimo só", disse-me há alguns dias um re
gional interessado na situação dos índios. 

Em São João dos Pobres, os Xokleng estão em vias de 
rápido desaparecimento. Vivem sem assistência oficial. São 
4 indivíduos apenas. Um homem e três mulheres. Outrora, 
em 1920, ano da atração, somavam 50. A terra que ocu
pam jamais foi regulariza.da pelos órgãos assistenciais. O 
precário apoio que recebem é obtido junto aos postos assis
tenciais dos governos municipais. O desaparecimento desse 
grupo, entretanto, está a ocorrer dentro de um quadro muito 
especial e que será ainda abordado no correr deste trabalho. 
Trata-se da negativa flagrante dos descendentes mestiços do 
grupo a assumir a identificação indígena, decorrente dos 
estereótipos altamente n~gativos que os regionais mantêm 
sobre os índios. 

I .3 . OS GUARANI 
i ... i i . 

Os Guarani estão dispersos em pequenos grupos por vá
rios postos indígenas e, também, por núcleos urbanos. Os 
que vivem junto aos postos indígenas somam 878 indivíduos. 
Os grupos desassistidos pelo órgão oficial não têm aldea
mentos permanentes. Perambulando de um lugar para ou
tro, esses grupos ora estão na periferia de Porto Alegre, ora 
nas vizinhanças de Florianópolis ou Curitiba. 
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Todas as informações que logramos reunir indicam que 
esses contingentes Guarani pertencem ao grupo Mbüa16

, ori
undos do noroeste da Argentina, do Paraguai e sul do Mato 
Grosso, sua região tradicional. Esses contingentes não são 
remanescentes das antigas populações Guarani que, à época 
da descoberta, ocupavam o litoral do sul do Brasil11

• Essa 
movimentação dos Guarani em direção ao litoral tem sen
tido religioso. Sabe-se que, em 1820, já havia Guarani 
emigrados no litoral de São Paulo18• As entrevistas que te
mos realizado com índios Guarani sempre têm indicado que 
os informantes possuem uma larga experiência de viagens. 
:m comum também a opinião dos chefes de postos sobre a 
contínua mobilidade desses índios. Dizem: "os Guarani não 
usam muito o posto. Ficam sempre localizados num fundo 
da área. Ali fazem uma rocinha; caçam; vez ou outra apa
recem na sede para vender algum balaio. E quando a gente 
menos espera, desaparecem .. . "19 

Essa situação particular dos Guarani leva-os a viver 
como verdadeiros marginais dentro das áreas indígenas. Não 
há na região sul um único posto para atendê-los. Todos os 
postos foram originariamente criados para atender aos Kain
gang ou aos Xokleng. Devido a disputas tribais, responsá
veis pelo desenvolvimento de muitos estereótipos que um gru
po tribal tem sobre o outro, os Guarani são muitas vezes iden
tificados como intrusos, ou apontados como índios diferen
tes, o que não se entende. 

Tanto nos agrupamentos existentes nos postos, como na
queles localizados junto a áreas urbanas, inchiindo neste caso 
fami1ias isoladas, os indivíduos mantêm em operação unida
des de sua cultura tradicional de maneira bem mais caracte
rística do que entre Kaingang e Xokleng. Talvez a busca 
de isolamento no interior da reserva e o estabelecimento de 
elos mínimos de dependência da sociedade nacional, contri
buam para a manutenção dos valores tribais. Daí segura
mente decorrem situações muito 'específicas que, para os 
objetivos deste trabalho, adiante serão consideradas. 

(16) Segundo Schaden. 1945: 21. os Guarani podem ser divididos em três 
grandes grupos: Nandeva, Mbüa e Kaiová. Ressalta este autor que 
entre esses Guarani contemporâneos c:a consciência da unidade tribal 
não chegou a prevalecer>. 

( 17) As populações indígenas que viviam no litoral sul, à época da desco-
berta do Brasil, foram aniquiladas durante o correr do século XVI pelas 
doenças, trazidas pelo europeu, pela escravização e pelo próprio tra--
balho de catequese dos jesuítas. ... 

( 18) Schaden, 1945 : 15. 
( 19) Depoimento de Isaac Bavaresco, ex-chefe do PI !birama, 1973. 
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A instabilidade residencial associada à falta de motiva
ção ideológica para o desempenho de atividades econômicas 
mais ou menos duradouras, tornam os Guarani sujeitos às 
ofertas de trabalho junto à sociedade regional, particularmen
te como diaristas ou tarefeiros para a execução de trabalhos 
de roça. A precariedade de ganho é extrema. E como as 
condições existentes nas reservas indígenas para a ocorrên
cia de recursos naturais passíveis de contribuir para a dieta 
alimentar (fauna e flora) são mínimas, e em muitos casos 
inexistentes, a maioria dos indivíduos sofre um cronico es
tado de carência alimentar. 

1 .4 . OS XETA. 

Sobrevivem apenas 8 indivíduos do grupo indígena Xetá, 
no presente2º. No Brasil, nenhum grupo humano em épocas 
recentes, pelo que se tem conhecimento na literatura e junto 
aos órgãos oficiais, sofreu campanha mais violenta e rápida 
de extermínio. 

Os Xetá ocupavam a região da serra de Dourados, no 
noroeste do Paraná. Com a movimentação da frente pio
neira que se instalou no norte do Paraná, a partir dos anos 
trinta, o território indígena foi alcançado e pulverizado. Em 
1949, quando começou a divisão em glebas da serra de Dou
rados, falou-se da presença de índios. A seguir, em 1952, 
uma criança Xetá foi aprisionada e entregue a um funcio
nário do antigo SPI. Mas só em 1955, quando, depois de 
um rigoroso inverno, um grupo de índios com visíveis sinais 
de fome crônica se apresentou na fa7.enda Santa Clara, foi 
que o SPI tomou as primeiras providências para socorrê-los 
e protegê-los. 

Com a interferência da Universidade Federal do Paraná, 
o SPI tentou criar um parque destinado à preservação do 
ambiente tradicional dos Xetá, garantindo assim condições 
para a sobrevivência indígena. A demora burocrática no cor
rer do processo, entretanto, fez com que a área a ser pre
servada fosse inteiramente ocupada por plantadores de café21

• 

(20) Dois adultos e duas crianças, todos do sexo masculino, encontram-se 
no PI Guarapuava. Uma mulher, que vive com um índio Guarani, 
encontra-se no PI Ivai. Um adulto do sexo masculino está no PI de 
Mangueirinha. Dois adultos, homens, estão no Sub-posto Pinhalzinho, 
que está sujeito ao PI Santa Amélia. Todos no Paraná. 

(21) Diz-se que em 1961, quando o Presidente Jãnio Quadros assinou o De
creto criando o Parque de Dourados, na área só havia cafezais e cidades. 
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Dos Xetá restaram uns poucos indivíduos, cuja saída da 
floresta foi permitida por circunstâncias específicas. Esses 
foram distribuídos por postos indígenas de acordo com a boa 
vontade de funcionários do SPI. A Universidade do Paraná, 
pelo seu Departamento de Antropologia, logrou obter uma 
excepcional documentação sobre o grupo22

• 

Os Xetá eram nômades. Sua alimentação baseava-se na 
caça e na coleta de alimentos, destacando-se na sua dieta o 
aproveitamento dos frutos e da medula da palmeira macaú
ba. Possuíam aldeias temporárias, localizadas em pequenas 
clareiras. Não conheciam instrumentos de cerâmica. Usa
vam implementas feitos de ossos, dentes, pedras e madeira. 

Seguramente, pode-se dizer que o grupo está extinto. 
Os Xetá sobreviventes foram localizados separadamente, de 
maneira que as possibilidades de socialização dos membros 
jovens segundo os padrões do grupo foram eliminadas. E, 
a tal ponto isto ocorreu, que as únicas crianças sobreviven
tes, com aproximadamente 12 e 10 anos de idade, falam a 
língua Kaingang e não Xetá. 

Os adultos Xetá vivem sujeitos à ação paternalista de 
funcionários dos postos indígenas onde estão localizados. 
Quase sempre residem na sede do PI, prestando pequenos 
serviços em troca de garantia da alimentação, inteiramente 
alheados da violência do drama de que são personagens
testemunhos. 

( 22) Dessa documentação, destaca-se um filme sobre a vida dos Xetâ no 
interior da floresta, provavelmente único no gênero, por registrar fiel
mente aspectos da cultura material de um grupo «primitivo> em tem
pos modernos. 
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CAPITULO II 

OS GRUPOS TRIBAIS EM SUAS RELAÇôFS DE 
SUBORDINAÇÃO COM A SOCIEDADE REGIONAL 

Atraídos ao convívio com representantes da sociedade 
nacional, os integrantes dos diversos grupos indígenas logo 
ficaram em situação de dependência. Dependência decorren
te, em termos de macro visão, do fato das sociedades indíge
nas não disporem de conhecimentos capazes de fundamentar 
uma oposição lógica à sua dominação. Daí se compreende 
que o destino de muitos grupos indígenas foi e é decidido 
por detentores de condições que permitem orientar os rumos 
da utilização dos espaços geográficos e seus recursos natu
rais. No passado, isto ocorreu quando companhias julgaram 
conveniente, em termos financeiros, estimular a migração de 
contingentes europeus para as terras recém-descobertas da 
América. Hoje, quando se decide, com base em dados obtidos 
pos meios tecnologicamente sofisticados, como por exemplo 
aqueles fornecidos pelos satélites, a exploração de jazidas 
minerais, a sistemática decisória continua a mesma. Apenas 
a agressividade com que as novas decisões são tomadas cha
ma a atenção. Agressividade que se expressa pela rapidez 
com que recursos financeiros e humanos são alocados, para 
a obtenção, no menor prazo, de resultados compensadores. A 
tônica do homem "civilizado" é produção e lucro, e, nesse 
afã, ele está a utilizar e a destruir, irrefletidamente, largas 
parcelas do quadro natural existente na superfície terrestre. 
No seu domínio das sociedades tribais, por exemplo, a des
truição feita é irreversível, uma vez que cada sistema cul
tural representa um modelo específico criado pelos homens 
que o usufruíam para responder às suas relações com a na
tureza. Vejamos, agora, em termos de micro-visão, como se 
efetivam algumas situações particulares de domínio. 



ll.1. A UTII.IZAÇAO DOS RECURSOS EXISTENTES 
NAS RESERVAS 

Vencidas as fases iniciais de conquista e domínio dos 
territórios tribais, os indígenas sobreviventes passaram a ser 
utilizados em seu potencial de mão de obra pelos componen
tes das várias frentes pioneiras1

• O surgimento do Serviço 
de Proteção aos Indios, em 1910, basicamente não veio al
terar este quadro2

• 

Na medida em que os recursos naturais localizados na 
região eram explorados, o potencial existente nas terras ocu
padas pelos índios começava a ser alvo do interesse de civi
lizados. No sul do Brasil, as reservas indígenas começaram 
inicialmente a ser exploradas em seus recursos florestais. 
Prevalecendo como cobertura florestal, na maioria das re
servas, a Araucária angustüólia, espécie de grande valor eco
nômico, foi explorada até seu quase esgotamento. 

Esses recursos florestais sempre foram explorados com 
a participação direta dos serviços oficiais encarregados da 
assistência ao indígena. Quase sempre os índios em nada se 
beneficiaram com a derrubada de suas florestas. Normalmen
te, os índios não eram utilizados como mão de obra nos tra
balhos de extração e serra de madeiras. Normalmente, os 
recursos gerados pelos contratos realizados entre os servi
ços oficiais e madeireiros eram canalizados, na melhor das 
hipóteses, para fundos comuns da agência governamental 
encarregada dos assuntos indígenas. 

Na área indígena de Xapecó, localizada no município de 
Xanxerê, a comercialização dos recursos florestais pertencen
tes aos indígenas assumiu proporções de escândalo nacional. 
Depois de mais de 20 anos de exploração em pequena escala, 
onde a conivência do chefe do posto in.dígena estabelecia a 
quantidade de pinheiros que seriam derrubados, a inspetoria 
do SPI em Curitiba decidiu formalizar um contrato de explo
ração com madeireiros locais. Fixado o contrato, posterior-

( 1) Ribeiro ( 1957 : 23/24) estabeleceu as bases da caracterizaç.ão das di~ 
versas frentes de expansão da sociedade nacional, <conforme assuma a 
forma de economia extrativa, pastoril ou agrícola. Cada uma delas é 
movida por interesses diversos na exploração do ambiente, organiza~se 
segundo princípios estruturais próprios e impõe compulsões diferentes 
aos grupos tribais com que se defronta». 

(2) O enfraquecimento da burguesia agrária em decorrência do avanço da 
tecnologia e conseqüente afirmação da burguesia industrial, favoreceu a 
instalação do SPI no Brasil. O potencial de produção de matérias 
primas e de consumo dos indígenas passa a ser considerado, mudando 
parcialmente as atitudes que se tinha sobre ele. 
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mente reconhecido como altamente lesivo aos índios e à fa
zenda nacional, em dois anos apenas cerca de 60.000 pinhei
ros, segundo as informações mais otimistas, foram derru
badosª. 

Atua1mente, os recursos florestais existentes nas reser
vas indígenas continuam a ser explorados. A FUNAI man
tém, nos pontos que ainda possuem algumas pontas de flo
resta, pequenas serrarias. Ou costuma formalizar contratos 
com madeireiros regionais para a exploração dos recursos 
existentes•. E como esses recursos são mínimos, pode-se pre
ver que, a curto prazo, eles estarão definitivamente desa
parecidos. 

Mas não só o pinheiro foi explorado. As madeiras de 
lei são, ainda hoje, a razão de diversos contratos, e o pal
mito foi motivo, inclusive, para que toda a população Xokleng 
abandonasse as atividades agrícolas que desde a sua paci
ficação vinham servindo como base para sua sobrevivência. 

Não é de se estranhar, pois, que em muitas reservas 
indígenas não exista uma única área coberta por floresta 
primária ou secundária. A destruição da cobertura florestal, 
nesses casos, foi drástica. Com ela, naturalmente, desapare
ceu a fauna. Assim, a maioria dos índios não tem como com
plementar sua dieta alimentar, seja pela caça, seja pela co
leta de frutos silvestres ou mel. 

Normalmente, associada à exploração dos recursos flo
restais aparece a utilização dos solos agriculturáveis da re
serva indígena. ~pecialmente nos locais em que os terre
nos são propícios à mecanização das atividades agrícolas, 
existe forte pressão regional para sua utilização. Tradicio-

(3) Fatos ocorridos entre 1966 e 1968. Quase todas as madeireiras situa
das no planalto e oeste de Santa Catarina se beneficia ram com tal 
exploração. 

( 4) Com uma evidente preocupação em aproveitar ao máximo os recursos 
ainda existentes, a FUNAI formalizou com a SUDESUL e a Escola 
de Engenharia de Florestas da Universidade Federal do Paraná, um 
convénio para o levantamento do potencial existente nos postos indíge
nas do sul. Pelo que estamos informados, o relatório sobre tal levan
tamento está em vias de ultimação. A FUNAI mantém serrarias nos 
Postos seguintes: Guarapuava. Palmas, Tamarana, Xanxerê, Nonoai e 
Guarita. No PI !birama, a FUNAI n1antém um contrato com empre
sário local para exploração de recursos florestais. A produção das 
serrarias não é baixa, se for considerada a precariedade da maquinaria 
instalada, geralmente locomóvel. Assim, no 2'? semestre de 73, a pro
dução média mensal era a seguinte: Guarapuava, 300 dúzias; Palmas. 
400; Xanxerê, 400; Nonoai, 120; Guarita, 40; Tamarana, 40. O 
valor de comercialização dessa produção era de Cr$ 400,00 por dúzia. 
isentos de quaisquer impostos. 
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nalmente, como prática paternalista, os dirigentes dos postos 
indígenas faziam acordos com regionais para o uso, por ar
rendamento, das terras indígenas. A FUNAI pretendeu con
trolar tais iniciativas, substituindo-as por projetos próprios 
na qual se tornaria a promotora e a principal beneficiária 
da exploração agrícola. A execução de tais planos, entre
tanto, tem encontrado várias dificuldades, especialmente pela 
capacidade de pressão que os regionais interessados têm lo
grado efetivar. As terras indígenas estão, assim, sendo ex
ploradas regularmente por um grupo de regionais arrenda
tários ou pela FUNAI. Em alguns casos, formas especiais 
de exploração tomam lugar. Uma dessas, é a associação que 
faz o índio com um regional qualquer para o cultivo de um 
trato de terra. Quase sempre, o civilizado é que propõe a 
sociedade, oferecendo ao índio os recursos em máquinas, adu
bos e sementes para o plantio e a colheita. Ao índio cabe 
"fornecer" a terra e os cuidados necessários durante o de
senvolvimento das plantas. Esses acordos, quase sempre, são 
feitos à revelia do posto. O índio não calcula que a terra é 
o básico no negócio, e, assim, deixa-se freqüenteemnte enga
nar pelo "sócio", que ao final apodera-se de 60 a 80% da 
produção obtida 5• 

Em !birama, a exploração do palmito e do sassafrás co
locou os indígenas frente a aspectos da complexa economia 
mundial. Os recursos representados pela palmeira Euterp 
edulis na área do vale do Itajaí, motivaram a localização de 
diversas pequenas indústrias de conservas. Essas indústrias 
engajaram os índios nas tarefas de extração do palmito, pri
meiro no interior da reserva indígena, e depois, esgotados os 

(5) Em outubro de 1973, no PI lnhacora (RS), vimos como ocorria esse 
sistema. O chefe do PI negou a ocorrência da associação entre ín
dios e civilizados para o plantio de roças, explicando: «ocorre que al
guns civilizados amigos dos índios e do posto oferecem~se para lavrar 
e plantar. Depois, à época da colheita, os índios acertam, pagando 
as despesas do civilizado». Alguns índios foram entrevistados a res
peito. Para tanto, ao entardecer, reunimos um grupo e começamos uma 
conversa sobre como os índios viviam. Quando se perguntou sobre 
as roças que cada um possuía, todos apontavam para locais onde se 
via, já com luzes acesas, um trator na faina de preparo do terreno. 
«Lá é minha roça. Fulano faz ela prâ mim. Depois nós acerta na 
colheita». Em nosso diário assim registramos o presenciado: «é el~ 
cidativo ver as casas dos índios miseráveis, pobres choupanas, no meio 
de uma área enorme de roças adequadamente feitas. e esclarecedor 
ver o índio pobre, sujo, maltrapilho, sentado, conversando com outros 
índios, enquanto o civilizado, montado sobre um trator, lavra e cultiva 
a terra que «teoricamente> é daquele índio. Parece ser o índio um 
faz.endeiro vendo seus peões no trabalho. Mas s6 parece>. 
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recursos das próprias terras, em palmitais particulares. A 
flutuação de preços no mercado internacional e as atividades 
governamentais destinados a regulamentar as explorações 
têm continuamente influído para que os índios tenham me
lhores ou piores condições de relacionamento econômico com 

• • os reg1ona1s. 
Com o sassafrás, utilizado primariamente em rústicas 

destilarias para o fabrico de um óleo que tem bom aceite no 
mercado internacional, a sofisti.cação foi maior. Há poucos 
anos, o Governo se interessou pelos valores estratégicos dos 
derivados do óleo de sassafrás, motivando, de um lado, o 
controle da extração de tal espécie e, de outro, reunindo um 
grupo de tecnólogos para definir suas ações no setor. Os 
índios de !birama, no caso, se viram momentaneamente pri
vados de uma fonte de renda sem poder, obviamente, com
preender as razões do impedimento. 

Mas, o aspecto que mais nos impressionou, foi reconhe
cer que os problemas de poluição e equilíbrio ecológico ha
viam chegado de modo inequívoco, aos indígenas. No PI 
Guarita, localizado no noroeste do Rio Grande do Sul, veri
ficamos que os índios abandonaram as atividades de pesca
ria. "O rio não tem mais peixe bom. O que tem não se 
pode comer". As plantações de soja das vizinhanças da área 
indígena, e as realizadas na própria área pela FUNAI, vêm 
sendo pulverizadas com inseticidas para a prevenção da la
garta. Tais inseticidas não só matam os insetos, como as 
aves que circulam pelas plantações e que, às ve7.es, comem 
insetos e larvas envenenadas. Quebrado o equilíbrio pelo 
desaparecimento das aves, as quantidades de insetos aumen
tam assustadoramente. A cada novo ano, torna-se necessá
rio aumentar as quantidades de inseticidas e, assim, a con
taminação passa para a terra. Com as chuvas, parte dessa 
terra contaminada é levada para o rio, aniquilando também 
a fauna fluvial. 

II . 2 . USO DO .tNDIO COMO PRODUTOR E CONSUMIDOR 

~ no sistema de produção e consumo que melhor se per
cebe a submissão dos indígenas aos interesses da sociedade 
envolvente. A tecnologia tradicional que permitia ao grupo o 
encontro dos meios necessários para a exploração da natu
reza, objetivando garantir a sua sobrevivência, está inteira
mente substituída. O instrumental de produção utilizado pe
los índios existentes na região sul é originário da sociedade 
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nacional. E a maior parte do esforço de trabalho realizado 
pelos índios destina-se a atender interesses da sociedade na
cional. Assim, os índios dedicam muito pouco tempo a ati
vidades como a caça, a pesca, a coleta e a elaboração de 
artefatos, fundamentais outrora à sua auto-manutenção. O 
seu engajamento é em atividades de produção que tenham 
condições de comércio no mercado regional ou na venda di
reta de sua força de trabalho. 

No primeiro caso, o comum é a elaboração de uma roça 
destinada ao cultivo de produtos de boa aceitação no comér
cio, como, por exemplo, de milho, soja, trigo ou feijão. :m 
claro que parte da produção destina-se ao consumo da fa
mília do produtor, mas nos interessa destacar que, ao deci
dir os detalhes sobre o empreendimento agrícola que vai rea
lizar, o índio o faz com vistas em primeiro lugar ao mer
cado regional. Isto, entretanto, ocorre com uma minoria6

• 

Poucos são os índios, residentes nos postos localizados na 
região sul, que efetivamente têm condições para fazer roças 
que garantam sua sobrevivência durante todo o ano. A fal
ta de recursos financeiros, a falta de crédito e a falta de 
tradição quanto a previsibilidade e continuidade do processo 
de produção, particular à nossa sociedade, fazem com que a 
maioria dos índios possa realizar apenas roças pequenas, des
tinadas a contribuir, em parte, para a sua própria manuten
ção. A comercialização de algum produto pode assim apa
recer muito mais como decorrência da necessidade imediata 
da aquisição de certos bens no mercado regional, do que 
propriamente da colocação de excedentes. 

O envolvimento dos índios em atividades mais ou menos 
permanentes de extração de produtos florestais é mínima na 
região sul. A extração de erva mate não chega a garantir 
condições para a manutenção sazonal das famílias envolvi
das nessa atividade. O mesmo ocorre com a coleta do fruto 
do pinhão. Somente em !birama, onde os recursos existen-

( 6) Essa minoria pode surgir em função de quadros muito particulares. No 
PI São Jerônimo, (PR), por força do interesse do chefe do PI. há 
alguns anos atrâs alguns índios lograram obter empréstimos na carteira 
agrícola do Banco do Brasil, permitindo assim condições para sua afir
mação econômica. No PI Cacique Doble, um projeto de desenvolvi
mento apoiado por agência de assistência social internacional permitiu 
que o ·chefe do PI iniciasse o financiamento da aquisição de juntas de 
bois e sementes para 20 famílias indígenas. Ou, às vezes, o· índio se 
afirma explorando outros índios, como ocorre no sub-posto de Natingui, 
pertencente ao PI Ortigueira (PR) , onde um índio é dono de bodega. 
de roças e de gado. 
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tes quanto à palmeira Euterp edulis eram fartos, os índios 
por largo tempo viveram dependentes da sua extração. A 
destruição sistemática dos recursos naturais, especialmente a 
flora, existentes nas reservas indígenas e procedida por ci
viliza.dos, aniquilou, na maioria dos postos, a possibilidade 
dos índios manterem qualquer atividade extrativa. Em !bi
rama, por exemplo, a coleta de palmitos é feita fora da 
reserva indígena, atuando os Xokleng apenas como mão de 
obra na exploração de palmitais particulares. 

Somente se pode entender porque o índio não tem con
dições para explorar as terras que ocupa, no momento em 
que visualizamos os interesses da sociedade regional em uti
lizar o seu trabalho, bem como explorar o potencial repre
sentado pelas terras ocupadas pelas reservas. Considerados 
reserva de mão de obra utilizável nos momentos em que as 
fainas agrícolas de plantio ou colheita chegam ao auge, os 
indígenas são para os agricultores regionais mais uma ga
rantia do sucesso de seus empreendimentos, pelo menos no 
que se refere ao atendimento das necessidades de trabalho 
manual. Os índios são assim envolvidos em atividades de 
derrubadas de mato, cultivo das roças e colheita, quase sem
pre sob o regime de empreitada ou diária1

• 

O trabalho indígena em toda a região é bastante des
valoriza.do. Mas ninguém deixa de utilizá-lo. Na maioria dos 
postos indígenas tornou-se comum, aos domingos pela tarde, 
chegar caminhões para apanhar índios para o trabalho em 
fazendas ou em propriedades de pequenos ou médios agri
cultores das vizinhanças. Já existe uma certa institucionali
zação para o uso dessa mão de obra. O interessado obtém 
em primeiro lugar a anuência do chefe do Posto e em se
guida acerta com um índio, quase sempre rotulado como 
"chefe de turma", as condições de trabalho, número de ho
mens necessários, prazo de permanência e forma de paga
mento. A supervisão do chefe do posto, em princípio, pre
tende eliminar formas vis de exploração, responsabilizando 
também o interessado quanto à condição particular de tutela 
a que estão sujeitos os indígenas. O "chefe da turma", pelo 
seu desempenho e quantidade de homens que consegue reu-

( 7) Nos três estados da região, a paga pelo trabalho indígena varia entre 
Cr$ 6,00 e Cr$ 10,00, «sendo o minimo com bóia e o máximo sem 
bóia:), por dia de trabalho que, invariavelmente, começa às 6 horas 
e prossegue até às 18 horas, com descanso entre 11 e 13 ou 14 horas. 
As empreitadas, de acordo com a atividade a executar, tem seu preço 
ajustado, quase sempre à base de alqueire, variando sobremaneira seu 
valor. 
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nir, recebe uma gratificação extra em relação à sua própria 
participação no trabalho. O pagamento pelo trabalho reali
zado é feito, em muitos casos, sob as vistas do chefe do 
posto ou de seu preposto, quase sempre aos sábados, quando 
o civilizado contratante promove o regresso dos índios. 

Em outros casos, os índios saem diariamente para tra
balhar junto a roças de civilizados localizadas na própria 
área indígena - caso, por exemplo, dos arrendatários - ou 
na sua periferia. Nesse caso, a área indígena assume um 
papel assemelhado ao de certas áreas urbanas que concen
tram uma população que diariamente vai ao campo atuar 
como mão de obra. São os conhecidos "bóia-fria", muito 
comuns no norte do Paraná8

• 

Essa utilização do índio como mão de obra parece ter 
a anuência de todos os setores envolvidos em sua assistên
cia, bem como recebe o aplauso dos setores privilegiados da 
sociedade regional envolvente. Parece que todos são unâ
nimes em pensar que essa é a maneira lógica do índio se 
civilizar. Entende-se dessa forma certos posicionamentos da 
FUNAI, especialmente os referentes à implantação de pro
jetos econômicos nos postos indígenas ou à preocupação em 
construir casas para índios, localizando-as lado a lado, numa 
sistemática inteiramente desconexa da realidade rural do sul 
do País. 

O acordo tácito que parece haver na sociedade regional 
para se manter os indígenas sob tal quadro de espoliação, 
efetivamente decorre da visão que deles se tem. Parece cla
ro que os indígenas fazem parte de um outro universo que 
não o "civilizado". Integrariam uma outra casta, evidente
mente inferior. Isto facilita compreender por que os indí
genas são tão aviltados nos mais diversos momentos em que 
participam do processo produtivo. A desvalorização de sua 
produção é um outro item bastante esclarecedor. Normal
mente, os excedentes indígenas, ao serem colocados no mer
cado regional, sofrem clara discriminação, reduzindo-lhes o 
valor. Os comerciantes regionais sabem que o índio tem ne-

( 8) No norte do Paraná, a exploração agrícola etm características empre
saria is. Normalmente, o trabalho é mecanizado. A fazenda ou o sítio 
ocupam mão de obra permanente, em quantidade mínima. Assim, quem 
não é proprietário de terras e não tem condições outras para ser absor
vido pelo mercado de trabalho urbano, fica na dependência dos traba
lhos temporários que, pelas épocas de plantio e colheita, aparecem na 
zona rural. E como nessas ocasiões o trabalho tem de ser feito inten
sivamente, aparentemente as diárias pagas ou as cotas por tarefa têm 
um justo valor. 



cessidade de vender e, assim, costumam aparentemente se 
desinteressar da aquisição do produto indígena. Isto leva o 
índio a aceitar qualquer oferta. Outras vezes, em sentido 
inverso, os comerciantes prevêem que os preços de certos 
produtos vão subir violentamente em certo espaço de tempo, 
e, assim, tratam de convencer os indígenas a lhes vender 
antecipadamente a produção que têm nas roças9

• E para 
convencerem o índio do bom negócio que lhes estão a ofe
recer, utilizam-Se de todas as artimanhas possíveis, já que 
podem tomá-lo um imediato consumidor de bens. 

A técnica mais simples é a troca. O comerciante, em
bora costume praticar todas as suas relações comerciais em 
termos monetários, ao transacionar com o índio, logo cos
tuma perguntar o que ele deseja comprar. E, dessa forma, 
impõe o sistema de troca, ou seja, recebe o produto indí
gena e, em paga, lhe fornece certas mercadorias. O resul
tado imediato dessa transação é que o comerciante impede 
que o indígena vá adquirir o que deseja em bens em qual
quer outra empresa comercial. Simultaneamente, o índio per
de a ocasião para o estabelecimento de uma crítica aos pre
ços dos artigos oferecidos pelo comerciante e ao próprio 
valor atribuído ao seu produto10

• 

O aproveitamento pela sociedade regional da capacidade 
de consumo da população indígena é um exemplo visível no 
presente de como ocorreu a expansão da sociedade ocidental. 
O indígena está sempre sendo tentado a consumir. Ao che
gar na "bodega", é estimulado a relatar sobre a situação de 
suas roças e de seus eventuais ganhos. Se a perspectiva de 
lucros é razoavelmente imediata e se o indígena é conside
rado, para efeitos da transação que o comerciante vai pro
por, como "índio trabalhador", "índio honesto" ou "índio de 
confiança", logo aparece o oferecimento das mais variadas 
mercadorias. Roupas, máquinas de costura, bicicletas, rádios 
são colocados imediatamente à sua disposição. Os preços 
desses artigos, evidentemente, são bastante mais altos do que 
o normal. Mas ao índio o que aparece é apenas a conversa 
do comerciante. Se o conceito do comerciante sobre o índio 

(9) Em 1973, comerciantes da periferia do PI Guarita (RS), adquiriram 
antecipadamente de índios roças de soja, com preços variáveis entre 
Cr$ 30,00 e Cr$ 50.00 por saco. A época, os preços começaram a 
ser cotados a Cr$ 60,00 por saco, atingindo a Cr$ 132.00 ao final 
da safra. 

( 1 O) Para o índio, estão subjacentes a esta questão as noções de valor uso 
e valor troca, particulares à sua cultura tradicional. Veja-se Oliveira. 
1964. 
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não chega a ser satisfatório, então os fornecimentos são 
oferecidos com garantia imediata. Nesse caso, aparecem as 
aquisições da "produção da roça", ou seja, o índio se com
promete a entregar ao comerciante a produção de sua roça, 
que será colhida dentro de 20, 30 ou 40 dias, ao preço fi
xado no momento da transação. E, com base nessa garantia, 
o comerciante antecipa o fornecimento de alguns bens ao 
indígena. Assim é comum, em época que se aproxima a co
lheita, o índio sair de casa para comprar alguns artigos de 
consumo imediato e regressar com um rádio, uma bicicleta 
e/ ou roupas, brinquedos, relógio, etc. . E, depois de passado 
um curto período, o índio já está se desfa7.endo desses bens 
~ qualquer preço, pois as necessidades imediatas de alimen
tação logo se fazem presentes e já não há mais crédito para 
adquirir os gêneros necessários11• 

Os Guarani são os índios que estão menos sujeitos a 
esse processo de submissão ao mercado regional. Isto essen
cialmente porque os Guarani, na maioria dos postos, vivem 
da execução de tarefas que oferecem resultados imediatos. 
Cultivam apenas produtos destinados ao seu consumo. Pra
ticam atividades de caça e coleta com certa regularidade. Os 
Guarani parece que não valorizam o realizar longos esforços 
para adquirir certos bens, restringindo o seu consumo ape
nas aos artigos considerados indispensáveis, como tecidos, 
ferramentas, certos alimentos ou bebidas12

• 

( 11) Em alguns casos, o álcool serve de veículo para determinadas transa .. 
ções. A obtenção de favores sexuais da mulher Kaingang, por exem
plo, quase sempre somente é possível para um civilizado se ela estiver 
alcoolizada. A mulher Kaingang normalmente aparece ao civilizado 
multo recatada e esquiva. Essa atitude, entretanto, muda durante o 
correr de uma festa ou um baile onde bebidas alcoólicas sejam con
sumidas. Não ê raro, assim, embora toda proibição da PUNAI. a or
ganização de baile.s com a participação de civilizados e a presença da 
cachaça. 

( 12) Nos Postos de Santa Amélia e Mangueirinha (PR), os núcleos Gua
rani existentes f~em em parte dessa caracterização. Em Santa Amélia, 
os Guarani estão inteiramente envolvidos como mão de obra nas f a
zendas da região. Ali não têm como caçar, pescar ou ficar mais ou 
menos refugiados do convívio. A miscigenação é intensa. Em Man.-
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. gueirinha, os Guarani vivem à beira de uma rodovia, comercializando 
artefatos da cultura tradicional. 



CAPITULO III 

ORGANIZAÇÃO E ATIVIDADES DE ASSIST.mNCIA 
GOVERNAMENTAL AOS tNDIOS 

No correr da história de suas relações com os indíge
nas, a sociedade nacional desenvolveu sobre eles várias ima
gens. Roberto C. de Oliveira, referindo-se a essa temática, 
diz que enquanto o caboclo vê o índio como obstáculo, como 
ameaça à sua segurança, as populações que vivem distantes 
do sertão, tendem a idealizar o índio em termos românticos, 
estatísticos, burocráticos ou empresariais1

• Essas "mentalida
des" evidentemente correspondem a facetas justificatórias 
diversas de um mesmo processo de dominação. Os estados 
nacionais que têm em seus territórios populações tribais até 
o momento não ofereceram qualquer indicio de que estariam 
dispostos a reconhecer a autonomia das sociedades tribais, 
transformando-se assim em estados multiétnicos e garantin
do dessa forma, a cada etnia, o direito à autogestão e à li
vre escolha de alternativas sociais e culturais2

• 

A história do Serviço de Proteção aos lndios, especial
mente no que se refere aos atos heróicos praticados por mui
tos de seus servidores, revela claramente que, ao final, os 

( 1) 1972 : 72/73. 
(2) Veja-se e Declaração de Barbados. Oliveira, R.C., 1972:61 afirma: cEm 

países como o Brasil, em que as populações aborígenes constituem 
grupos minoritários, a própria definição da política indigenista a ser 
seguida pelo governo tende a apresentar contradições. Refiro-me basi
camente à seguinte questão: os interesses de quem essa política deve 
defender?> Sobre a possibilidade de se abrir oportunidade para o indíge
na escolher seu próprio destino, decidindo por sua integração à comuni
dade nacional ou constituindo pequenos estados independentes, diz esse 
autor: « ( ... ) isto é utópico. E não se conhece precedente algum em 
toda a história ( . . . ) >. 
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interesses a defender eram os da sociedade nacional. O ín
dio atraído era índio dominado, engajado em pouco ao sis
tema de produção e consumo da sociedade envolvente. As 
terras de seu território tradicional ficavam, com a atração, 
abertas à penetração do conquistador branco. E não foi por 
outra razão que muitos servidores do SPI, ao tomar consci
ência do papel que haviam desempenhado, ficaram arrepen
didos por terem realizado tarefas de contatação com tribos 
hostisª. E tais fatos continuam a se repetir no presente, com 
o aceleramento da marcha para o oeste, para a Amazônia, 
e a conseqüente dinamização pela FUNAI das tarefas de 
contatação com tribos desconhecidas•. 

A falência do SPI, de outra parte, e em última análise, 
decorreu do fato de não terem sido definidas objetivamente 
as bases da política indigenista. Assim, no suceder das de
cepções, muitos servidores acabaram se envolvendo em ines
crupulosas negociatas ou assumindo posições francamente 
destituídas de qualquer razão indigenista, aniquilando de vez 
as possibilidades de se continuar com algumas experiências 
válidas que tal organismo certamente realizou . 

•• , 
ID.1. BASES DE AÇÃO DA FUNAI 

Organizada para substituir o Serviço de Proteção aos 
tndios, a Fundação Nacional do 1ndio foi instituída em fi
nais de 19671

• A sua estruturação se deu em termos empre
sariais, correspondendo às preocupações governamentais de 
dinamizar, e, se possível, orientar para a auto-suficiência fi
nanceira os seus mais variados setores2

• AB atitudes que 
caracterizam esse tipo de mentalidade já vinham sendo to
madas nos últimos tempos de ação do SPI, sendo assim ca
racterizadas por Oliveiraª : 

(3) 

(~) 

(5) 
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No Sul, Horta Barbosa, que contatou com os Kaingang de São Paulo, 
e Eduardo Hoerhan, pacificador dos Xokleng, são exemplos marcantes. 
Era corriqueiro, entre velhos e experimentados servidores do SPI. a 
frase seguinte, que bem sintetiza as funções do organismo: «o papel 
do SPI é engordar sapo para cobra comer>. 
Os jornais têm noticiado vãrios episódios envolvendo sertanistas da 
FUNAI que trazem no bojo de suas declarações toda essa problemática. 
Lei nC? 5.37·1. de 5 de dezembro de 1967. Nesta Lei hã alguns indica~ 
tivos dos objetivos empresariais da FUNAI, nas seguintes referências: 
«Art. 29: O Património da Fundação será constituído ( ... ) : V. pelo 
dizimo da renda líquida anual do Património Indígena: Art. 3C?: Ã.3 
rendas do Património Indígena serão administradas pela Fundação, 
tendo em vista os seguintes objetivos: ( ... ) III. custeio dos serviços 
de assistência ao índio>. 



Ela (a mentalidade-ses) representa o estabelecimento de 
um.a orientação totalmente voltada para a transformação 
dos postos indfgenas( ... ) em verdadeiras empresas, dedica
das à produção e ao lucro. A concepção inerente a essa 
orientação é a de que o fndio só pode "civilizar-se" pelo 
trabalho, não aquele ao qual está culturalmente condicio
nado, mas ao trabalho induzido, o que lhe é ensinado pelo 
civilizado. E a conseqüência imediata disso é tomar o pos
to indigena uma unidade auto-suficiente, ( ... ) . 

A vinculação da FUNAI ao Ministério do Interior tam
bém ajuda a compreender as bases de sua ação. Sendo o 
Ministério do Interior um Organismo volt.ado para proceder 
o desenvolvimento interno do País, utilizando para tanto di
versas Superintendências Regionais destinadas a dinamizar a 
iniciativa privada com vistas à abertura de novas frentes 
econômicas, a FUNAI não pode ter, dentro desse Ministério, 
posições que eventualmente possam ser contrárias aos seus 
objetivos. Assim, ao se vincular a FUNAI ao MINTER, se 
decidiu firmar a visão empresarial e, em conseqüência, uti
lizar o indígena em seu potencial de produção e consumo, 
além do seu patrimônio, como instrumentos da prática de 
desenvolvimento interno'. 

Para a execução de seus objetivos, a FUNAI mantém 
em Brasília sua sede administrativa e técnica. Teoricamen
te, é ali que se definem os planos de ação destinados a tra
duzir o que se poderia chamar de política indigenista ou 
indigenismo oficial5 • Para transformar em realidade tais 
planos, a FUNAI mantém Delegacias Regionais e postos in
dígenas6, -distribuídos por todo o pais. Em Brasília, a FU
NAI conta com o Gabinete da Presidência e quatro Depar
tamentos, respectivamente voltados para Administração, Pla
nejamento Comunitário, Patrimônio Indígena e Operações. 

1 
(6) A imprensa constantemente oferece referências sobre os empreendimen-

tos da FUNAI, em termos do exemplo seguinte: <Üs 1ndios venderão 
o seu arroz .- A Fundação Nacional do fndio está mantendo enten
dimentos ( ... ) para a comercialização ( . .. ) de 2.600 toneladas de 
arroz. O produto virá dos campos que a FUNAI está plantando nas 
margens do rio Araguaia, na Ilha de Bananal. ( . . . ) A FUNAI pensa 
igualmente em melhorar a bovinocultura ( . .. ) (com) a introdução de 
reprodutores de alta linhagem ( ... )> O Estado de São Paulo, 15/6/1971. 

(7) 1972 : 74/75. 
(8) Reportagem nos órgãos da imprensa nacional, com base em declarações 

de dirigentes da FUNAI. nos últimos anos continuamente oferecem da
dos sobre essa situação. 

(9) Caso ( 1964 : 339) dá a seguinte conotação para indigenismo: «uma ati
tude e uma política e a tradução de ambas em ações concretas>. 

( 10) A FUNAI, além dessas unidades, mantém Ajudâncias, Parques Indíge
nas e Bases Avançadas, com vistas ao atendimento de situações parti
culares e que. para os propósitos deste trabalho, não têm maior interesse. 
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São nos postos indigenas que efetivamente as ações pla
nejadas ou consentidas pela FUNAI se transformam em prá
ticas do que se pode chamar de indigenismo oficial. Basi
camente os postos indigenas continuam organizados da mes
ma maneira que ao tempo do SPI. Uma área de terras onde 
estão as casas dos indios e algumas construções que abri
gam a sede do posto, a escola, a enfermaria, além dos pró
prios índios e do grupo de funcionários, formam esta uni
dade a que chamamos posto indígena. Nos 19 postos exis
tentes na região sul, a situação assim se apresenta quanto 
ao pessoal disponível vinculado à FUNAI. 

POSTOS IND1GENAS E PESSOAL DISPONIVEL 

POSTOS 

1. Barão de Antonina 
(PR) 

2. Faxinai 
3. Guarapuava 
4. Ivai 
5. Laranjinha 
6. Mangueirinha 
7. Ortigueira 
8. Palmas 
9. Rio das Cobras 

10. Tamarana 
11. Ibirama (SC) 
12. Xapecó 
13. 'Agua Santa ( RS) 
14. Cacique Doble 
15. Guarita 
16. Inhacorá. 
17. Ligeiro 
18. Nonoai 
19. Votouro 

TOTAIS 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PESSOAL DISPONtVEL 

- -

- -

1 

1 

1 

1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1 

2 
1 

1 

2 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 

1 
1 

1 
2 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
3 

1 
1 
1 
2 

1 
2 

1 2 

1 

1 
5 

2 

3 

4 

4 
10 

5 
2 
4 
4: 
7 
4 
2 
5 
9 
4 
7 

11 
5 

10 
10 

7 

19 1 1 27 16 18 3 16 13 114 

OBS.: 1) Há vários professores estaduais, municipais e particulares 
(missões) que não estão relacionados no quadro. Nos projetos 
aparece apenas o pessoal permanente, pago por verba especifica 
para cada porjeto. 2) No PI Guarita funciona o centro de trei
namento para monitores bilfngües, daf este número de docentes. 
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No que se refere ao posicionamento do po_sto indígena 
frente à sociedade regional, nada se alterou. Conforme já 
dissemos em outro lugar ( 1970: 77) a sociedade regional: 

tende a utilizar o potencial indígena, representado pela for
ça de trabalho e a capacidade de consumo dos indios, além 
das riquezas naturais das terras tribais, em seu próprio 
beneff cio. Para tanto, seus integrantes estabelecem uma 
.trama de relações destinada ao envolvimento do encarre
gado do posto indigena, pois que este se encontra. numa 
posição estratégica para facilitar ou dificultar o alcance dos 
objetivos que perseguem ( ... ) . O que se deseja é que os 
Postos Indígenas sejam agências de defesa da população 
regional, atuando da mesma maneira que as delegações da 
metrópole nas áreas coloniais. 

Não foi por outras razões que a unanimidade dos che
fes de postos indígenas apontou a necessidade de se dinami
zar atividades econômicas no interior da reserva, onde o ín
dio sempre aparece usado como mão de obra, como problema 
mais imediato. E embora a totalidade dos chefes de postos 
tenha cumprido curso de indigenismo, além da maioria ter 
sido selecionada intelectualmente para obter ingresso em tal 
curso, não é de se esperar que facilmente compreendam a 
real situação dos indígenas perante a sociedade regional11

• 

Tampouco pode-se admitir que a FUNAI, ao orientar muitos 
dos projetos que se desenvolvem nos postos, efetivamente, te
nha realizado a crítica necessária no sentido de se estabele
cer o grau da previsibilidade de conseqüências. 

Daí porque nenhum dos postos indígenas localizados no 
sul do País funciona em termos de equipe, visando à orien
tação da comunidade indígena para o encontro de melhores 
condições de vida, de trabalh.o, de saúde, de educação e de 
enfrentamento do mundo "civilizado" envolvente12• As ativi
dades da maioria dos funcionários engajados nos postos são 

( 11 ) Em resumo, é a seguinte a situação dos 19 chefes de postos indígenas 
que estavam atua11do no 2<:> semestre de 73 na região sul: a) quanto 
à formação intelectual: universitário incompleto, 1 (5,26o/0 ); ciclo médio 
completo, 8 (42.11%); ciclo médio incompleto, 5 (26,31%); ginásio 
completo, 1 ( 5,260/o ) ; ginásio incompleto, 1 ( 5,26% ) ; primário, 3 
( 15.8%); b) Todos os chefes freqüentaram curso de indigenismo, sen
do que 18 lograram aprovação; c) quanto ao sexo: homens, 18; mu
lheres, t; d) quanto à idade: menos de 25 anos 10.52%: entre 25 e 
30, 36,84%: 31 e 40, 31,'58%: 41 e 50, 5,25%; mais de 51. 15,8%: 
e) quanto à ocupação anterior: 21.1%, eram estudantes; 52,6%. atua
vam como burocratas no serviço público ou em empresas privadas; 
5,26%, atuavam por livre iniciativa; 10,520/0 , eram militares. 

( 12) Alguns chefes procuram mostrar que atuam em equipe, mas nesses ca
sos sempre se constatou que a colaboração desejada está submetida às 
ordens do chefe, o que em nada se aproxima da forma de trabalho que 
achamos deva ser efetivamente colocada em prática nos postos. 
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as de solucionar pequenos problemas imediatos: curar um 
doente, auxiliar alguma viúva, doar algumas ferramentas, fa
zer a escola funcionar no tempo mínimo previsto ou atender 
às solicitações da burocracia, com o preenchimento de fichas, 
atestados ou relatórios. Não há preocupação em relação ao 
futuro da comunidade tribal, pois a maioria dos chefes de 
postos seguramente não tem condições de tal cogitar. Nesse 
sentido, nota-se perfeita distinção de opiniões e visão do ín
dio entre alguns chefes que, de uma forma ou outra, rece
beram alguma influência de Rondon, por vinculação ao SPI, 
e aqueles que não tiveram vivência básica com o problema 
indígena, a não ser o rápido curso de indigenismo e seu 
próprio trabalho de chefe de posto1ª. Assim, o cargo de chefe 
de uma equipe que tem por responsabilidade conduzir todo 
um processo de mudança cultural junto a um determinado 
grupo tribal, acaba transformado em simples cargo buro
crático. 

Da mesma maneira, a Delegacia Regional existente na 
região sul não está aparelhada em termos de pessoal habi
litado e recursos disponíveis, além de objetivos específicos a 
atingir, para fundamentar e orientar as atividades dos pos
tos indígenas. A impressão que se tem, além daquelas liga
das às incongruências nítidas da ação indigenista oficial, é 
que ocorrem certas desconexões no sistema de decisão, de 
maneira que a Delegacia Regional fica parcialmente esva
ziada e sem condições para efetivamente fixar sua posição. 
E assim participar objetivamente do sistema 1 •. 

(13) 

(14) 

De uma maneira ou outra, os antigos servidores do SPI sempre esti, 
veram sujeitos à influência de Rondon. Assim, nos últimos tempos de 
ação do SPI. os servidores que melhor atuavam tinham uma visão 
sobre o indígena que, em última análise, servia de justificação pessoal 
para os muitos sacrifícios e esforços que tinham de continuamente rea, 
lizar. Esse tipo de quadro justificatório não mais aparece junto aos 
novos servidores da FUNAI que atuam nas chefias de postos na região 
sul. A objetividade de colocação da realidade é muito maior, focaJi, 
zando diretamente a situação de um trabalho realizado com salário e 
vantagens satisfatórias. Num único caso, encontramos um chefe de 
posto que declarou ter se motivado para ingressar na FUNAI para 
ter oportunidade de viver uma nova experiência intelectual. 
Isto se depreende quando, por exemplo. um Departamento da FUNAl 
resolve diretamente se dirigir aos postos indígenas para fixar as bases 
de realização de certos projetos econômicos. Ou quando um servidor 
é convocado diretamente pela sede da FUNAI para qualquer fim, como 
p. ex. promoção, aperfeiçoamento, admoestação, etc. Não poucos che
fes de postos deixaram entrever que sentiam dificuldades em se orien, 
tar, além de insegurança para tomar posição frente a determinados 
canais de comunicação e graus de autoridade burocrática. 

43 



As mudanças que se fazem notar em todos os postos in
dígenas da região sul ligam-se diretamente à efetivação de 
projetos que vêm oferecer muito poucos resultados positivos 
para os indígenas. Facilmente se compreende que não fal
taram recursos e iniciativas. Faltou, sim, conhecimento da 
realidade indígena e, especialmente, um quadro de referên
cias teóricas que permitisse a fundamentação dos planos. 
Assim, e em decorrência de apressadas decisões, na quase 
totalidade dos postos desenvolveram-se, e estão a se desen
volver, projetos de construção de casas para os indígenas. 
El<Jsas casas, na maioria das situações, estão agrupadas f ar
mando aglomerados que se parecem em muito com os precá
rios núcleos habitacionais criados próximos às áreas urbanas 
para atendimento às populações que tradicionalmente ocupa
vam favelas. A precariedade das condições sanitárias, de 
abastecimento d'água, da disposição espacial dos aglomera
dos, do material utilizado nas construções, etc., particular a 
essas "vilas" indígenas, são impressionantes15

• Mas o que 
mais se destaca é o fato de que as "vilas" quebram por 
inteiro o padrão de localização da casa na área rural brasi
leira, onde, por tradição, a construção é feita fronteira à 
área de terras que simultaneamente serve ao cultivo de ro
ças e à criação de alguns animais. 

Levados a viver nas "vilas", os indígenas logo percebem 
que não podem continuar com suas pequenas criações de 
animais domésticos, e têm que fazer enormes caminhadas 
para atingir os locais de suas roças. Assim, em pouco tem
po, muitos índios começaram a utilizar dois tipos de resi
dência, conforme suas necessidades de apresentação ao civi
lizado, ou de acomodação com as atividades agrícolas, ou 
mesmo para a manutenção de alguns valores de sua cultura 
tradicional. Para tanto, ocupam legalmente uma casa na "vi-

( 15) No PI Guarita urna «vila> foi construída fronteira a um riacho, desti
nado em princípio a ser a fonte fornecedora de âgua para o aglomera
do. Ocorre que as fossas negras da c:vila> foram construídas entre as 
casas e o riacho. o que imediatamente o poluiu. Somente no PI Caci
que Doble uma das «vilas> construídas pela FUNAI possui âgua en
canada. As madeiras utilizadas nas construções invariavelmente são de 
baixa qualidade. Quando se usam madeiras de lei, elas não têm classi
ficação. São refugo. A localização das «vilas> na maioria dos casos 
parece ter sido decidida em função da facilidade em impressionar o via
jante ou algum apressado administrador oficial, pois quase sempre as 
<vilas> estão situadas de maneira a serem vistas por quem cruza as 
estradas que rnargeiám ou atravessam as reservas. Por isso, talvez. 
os postos localizados fora de rotas mais acessíveis até o momento, não 
foram «contemplados> com projetos de construção. 



la", onde passam os finais de semana ou períodos em que 
as fainas agrícolas são menores. Ou quando se afastam para 
o trabalho fora do posto, sendo que neste caso são a mulher 
e os filhos que permanecem na casa da "vila". E, em para
lelo, mantêm uma casa em meio à área que estão ocupando 
com suas roças. Casa de pau-a-pique ou de palha. Casa em 
que o fogo é feito no chão. Casa que aparentemente repre
senta toda a miséria que o índio está a viver, mas que na 
realidade oferece diversas vantagens sobre as casas da "vila". 
E não é por outra razão que existem "vilas" desocupadas16

, 

e, na maioria dos postos, não é rara a ocorrência de casas 
que ficam meses sem a presença de seus moradores. Não 
são poucas também as observações críticas de chefes de pos
tos, favoráveis em muitas situações a que o indígena fosse 
ouvido no momento de se pretender localizar sua casa. Ou, 
ainda, os comentários ingênuos de indígenas ao dizer que 
gostavam mais dos locais onde tinham seus antigos tapari, 
mas que o chefe lhes determinara morar na "vila"11

• 

As razões que fundamentam aparentemente o sistema 
de localização de "vilas" da FUNAI na região sul, têm como 
justificação a facilidade que se pretende criar para o aten
dimento dos índios em casos de epidemia, ou para que seus 
filhos freqüentem com a assiduidade requerida as atividades 
escolares. Ou, mais remotamente, que no futuro seja possí
vel levar os índios a usufruir de energia elétrica e adequado 
sistema de abastecimento d'água. Nenhuma dessas razões, 
entretanto, suporta maiores críticas. Assim, é na concepção 
empresarial orientadora das ações do indigenismo oficial que 
podemos encontrar as bases lógicas do sistema adotado. Com 
as "vilas", mais fácil se torna o controle do trabalho indí
gena e especialmente o seu engajamento como mão de obra. 
Não é por outra razão que a maioria dos indígenas adultos 
do sexo masculino aldeada nos postos é continuamente re-

( 16) No PI Tamarana, a vila de Barreiro é exemplo dessa situação. 
( 17) Em muitos casos, a transferência dos índios para as «vilas> ocorreu 

através de pressão exercida pelo chefe do PI. Mas o sistema utilizado 
na região sul para a construção de casas praticamente eliminou a par
ticipação do chefe do PI e da Delegacia Regional. Existe um exe
cutor do projeto de construções, subordinado diretamente ao DGPI em 
Brasília, que decide sobre os locais de construção, estabelece os con
tratos com empreiteiros, fixa o padrão da casa, etc. . A participação 
da chefia do PI é diminuta nessas etapas, embora muitos chefes te~ 
nham logrado condições que levaram tal executor a observar certas 
diferenciações do padrão «vila~. fazendo construir casas distanciadas 
umas das outras e, teoricamente, nas antigas âreas em que os índios 
teriam seus tapiri. 
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crutada para o trabalho nas propriedades agrícolas vizinhas 
às reservas. A "vila" facilita tal recrutamento, pois, ao che
gar um interessado na mão de obra indígena, fácil se toma 
convocar os homens necessários. E para facilitar cada vez 
mais tal envolvimento dos indígenas, a "vila" dificulta em 
tudo a produção indígena destinada ao seu consumo próprio. 
Assim, a dependência do mercado de trabalho regional pode 
chegar a termos praticamente integrais, como no PI Tama
rana, localizado no município de Londrina (PR). Ali todos 
os índios adultos do sexo masculino têm como atividade pro
dutiva servir de mão de obra nos empreendimentos agrícolas 
da sociedade regional. Todos os domingos, pela tarde, che
gam ao posto veículos destinados ao arrebanhamento e trans
porte dos indígenas para as fazendas. Pelo sábado, à tarde, 
dá-se o regresso dos índios-trabalhadores. No posto perma
necem as mulheres, as crianças, os velhos e, event11a1mente, 
algum índio que não foi contratado, ou que não estava com 
vontade de trabalhar naquela semana, ou que se encontrava 
adoentado. Aos sábados, invariavelmente, ocorrem bailes na 
"vila" indígena, com largo consumo de bebidas alcoólicas e 
suas óbvias conseqüências. O ideal de todos parece ser "pin
ga e baile", no dizer de Dile Klitá, atual "capitão" dos ín
dios1ª. Aos sábados, com a chegada dos homens, também 
dinamizam-se as atividades de comércio pela presença no 
posto de vários comerciantes das vizinhanças. Eles são os 
fornecedores dos indígenas, fazendo retornar imediatamente 
para o "mundo civilizado" os poucos cruzeiros que foram 
ganhos durante a semana. E pela tarde de domingo, tudo 
recomeça. 

III .2 . PROJETOS ECONôMICOS E SUA FALACIA PARA 
OS tNDIOS. 

A realidade encontrada em cada um dos postos indíge
nas existentes na região sul baseia-se fundamentalmente num 
quadro histórico particular, onde, desde as formas iniciais 
com que os antepassados dos indígenas aldeados travaram 
contato com representantes de frentes de expansão da so
ciedade nacional, até as personalidades particulares a cada 
um dos indivíduos que ocuparam a chefia do posto que se 

( 18) Dile Kuitá é Xokleng. S «crente> da Assembléia de Deus. Dai a par
ticularidade de sua opinião. Entrevista em 17-7-73. 
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deseja considerar, podem ser básicas para o seu entendimen
to. Uma perspectiva mais ampla, voltada para a compreen
são da situação do indígena no presente e a conseqüente ava
liação das práticas do indigenismo oficial, tem de ter por 
base a fixação dos pontos mais significativos e simultanea
mente incongruentes. E isto é o que passaremos a ver com 
os projetos econômicos desenvolvidos pela FUNAI. 

Preocupada em colocar em prática aspectos das idealiza
ções empresariais que haviam suportado seu ato de criação, 
a FUNAI tratou de aproveitar as condições especiais ofere
cidas pelos postos indígenas existentes no sul do País, para 
a implantação de projetos econômicos. A preocupação era 
obter rapidamente recursos financeiros pela exploração do 
patrimônio indígena, conforme se depreende do depoimento 
do primeiro chefe da inspetoria regional da FUNAI na região: 

meu desejo é ver os postos da IR 7 com autonomia eco
nômica, com base na agricultura, pecuária e extração de 
produtos vegetais ( . . . ) . As terras não ocupadas pelos ín
dios serão arrendadas a parti.culares para a agricultura, 
garantindo assim rendas à Fundaçãot9. 

As experiências passaram assim a se suceder. Os Pos
tos que tinham melhores condições para a execução de ati
vidades agrícolas mecanizadas, além de outros fatores, como 
os de Guarita, Cacique Doble, Nonoai, Xapecó e Palmas, pas
saram a programar anualmente investimentos de valor para 
a aplicação no cultivo de trigo, soja, feijão ou milho. As 
áreas indígenas que contavam com recursos florestais tive
ram programadas a instalação de serrarias ou, na impossi
bilidade de tal fazer, passaram a ser exploradas por empre
sários regionais, conveniados com a FUNAI. 

Dessa maneira, no relatório relativo ao ano de 1970, foi 
possível ao chefe da Delegacia Regional, referindo-se à re
ceita obtida pela exploração do patrimônio indígena, fazer 
os seguintes comentários: 

Verifica-se que, não se contando o valor de 60% da safra 
de trigo, das 4.000 dúzias de madeira estocadas e da em
pregada em numerosas obras, do estoque de tijolos e te
lhas e das prestações do preço de venda da madeira a re
ceber até março de 1971, a aludida receita teve a seguinte 
origem: Cr$ 424.299,70 de arrendamentos, Cr$ 254.922,84 de 

( 19) Entrevista realizada pelo autor, em julho de 1968, em Porto Alegre. 
À época, a FUNAI ainda estava utilizando a terminologia do SPI 
para designar as atuais Delegacias Regionais. No presente, a FUNAI 
também pretende abolir o sistema de arrendamento de terras, dificul
tando as renovações dos contratos existentes e não realizando novos 
contratos. 
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produtos a.gricolas, Cr$ 243.797,17 de madeira, Cr$ 20.401,()() 
de semoventes, Cr$ 4.665.10 de telhas e tijolos e Cr$ 6.701,10 
de outras. Para. o exercício de 1971, prevê-se a. elevação 
da. receita. do Patrimônio Indfgena para Cr$ 1.954.000,0020. 

Observa-se, pois, que a exploração do patrimônio indí
gena pode gerar recursos financeiros de importância, espe
cialmente se for levado em conta que os investimentos so
mente são feitos no objetivo da reprodução, não havendo 
qualquer preocupação com o valor da terra, aquisição de 
maquinaria, responsabilidade social com a mão de obra uti
lizada ou pagamento de impostos. Várias outras razões po
deriam vir a ser arroladas para justificar o interesse da 
FUNAI em dinamizar tais projetos econômicos, mas parece 
que a pretensão de ampliar seus recursos orçamentários seja 
o motivo predominante. E, neste objetivo, o organismo tra
tou de estabelecer regras destinadas ao controle direto pelo 
chamado Departamento do Patrimônio Indígena dos projetos 
econômicos em execução21

• 

Adotando medidas concretas, onde o índio mais aparece 
como mão de obra ou simples ocupante por tolerância de 
certas áreas de terras, os projetos econômicos estimulados 
pela FUNAI objetivamente se voltaram para o alcance de 
lucro. E, no afã da sua execução, verdadeiramente os pos
tos indígenas se transformaram em fazendas, sendo que seus 
chefes passaram a uma categoria de gerente ou capataz. Des
sa forma, não há efetivamente renda indígena. Tampouco 
existem soja ou trigo indigenas. O que realmente existe são 
resultados financeiros ou de produção em conseqüência de 
investimentos realizados com verbas orçamentárias da FU-

(20) Relatório das Atividades da 4~ Delegacia Regional da FUNAI, exer
cício de 1970, p. 24. 

(21) A Lei de criação da FUNAI refere-se que o seu patrimõnio, entre ou
tras fontes, será formado «pelo dízimo de renda liquida anual do Pa
trimônio indígena>, Art. 2C?, V. Diz também que «as rendas do Patri
mõnio Indígena serão administradas pela Fundação, tendo em vista os 
seguintes objetivos: 1 - emancipação econõmica das tribos; II - acrés
cimo do patrimõnio rentável; III - custeio dos serviços de assistência 
ao índio>, (Art. 3C?). Por sua vez, o Estatuto do tndio, Lei nC? 6.001. 
de 19 de dezembro de 1973, abre um título inteiro (Título IV) para 
detalhar sobre <Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena>. No art. 
43 dessa Lei, a renda indígena e seu destino são assim determinados: 
«Art. 43. A Renda indígena é a resultante da aplicação de bens e 
utilidades integrantes do Patrimõnio Indígena, sob a responsabilidade 
do órgão de assistência ao índio. § 1 C?. A renda indígena será prefe
rencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou utilizada em pro
gramas de assistência ao índio. § 2C?. A reaplicação prevista no pará
grafo anterior reverterá principalmente em benefício da comunidade 
que produziu os primeiros resultados econõmicos:). 



NAI. Assim, toda a maquinaria requerida para a dinamiza
ção dos projetos, como o pessoal utilizado para a supervisão, 
orientação técnica e administração dos projetos, além de des
pesas decorrentes de viagens, de comunicação, etc., efetiva
mente têm seu suporte no orçamento da FUNAI. Nas espe
cificações dos projetos entram apenas os custos de semen
tes, adubos, mão de obra para plantio, cultivo e colheita, 
transporte e, eventualmente, algum outro item que não re
presenta custo maior. 

O projeto soja em andamento no PI Guarita, para a 
safra 1973./7 4, previa o plantio de 175 sacas e uma colheita 
de 2.000 sacas. Com o trigo, esperava-se uma colheita de 
2.500 sacas para as 250 sacas de sementes que foram plan
tadas. No PI Xapec6 se estavam plantando 400 sacas de 
soja, com uma expectativa de colheita avaliada em 6.834 
sacas. Previa-se assim receitas bastante representativas em 
relação aos investimentos especificamente feitos22

• 

No PI Palmas, a FUNAI mantém uma pequena serraria. 
A produção mensal atinge a 400 dúzias de pranchas, comer
cializadas no valor básico de Cr$ 400,00 por dúzia. Na ser
raria são utilizados 20 operários índios e quatro civilizados. 
Seus salários mensais atingem a Cr$ 9.880,00, permitindo 
que a FUNAI tenha uma arrecadação mensal livre no valor 
de Cr$ 150.000,00. 

A utilização dos indígenas nas várias etapas ligadas à 
execução dos diversos projetos limita-se ao essencial. As ati
vidades são basicamente cumpridas pelo uso da máquina. 
Assim, um projeto que origina recursos financeiros de mon
ta, pode utilizar um mínimo de mão de obra. Em outras pa
lavras, as vantagens financeiras específicas, decorrentes da 
experiência de projetos econômicos em alguns postos, é mí
nima para índios. Na verdade, eles quase não são envolvidos 
em tais atividades2ª. 

Diretamente também os índios não recebem outros be
nefícios pela existência de projetos. Os recursos gerados são 

(22) Existem projetos agrícolas nos seguintes postos: Guarita, Xapecó, Ca
cique Doble, Ligeiro e Nonoai. No PI Agua Santa, pretende-se insta
lar um projeto com base na exploração de uma olaria ali existente. 
Em outros locais, e nos acima citados, hã em estudos outras possibi
lidades para a implantação de novos projetos, como por exemplo, 
criação de gado, de porcos, fábrica de vassouras, etc. 

(23) Isto fica bem claro nas atividades de serraria, particularmente quando 
a FUNAI acerta a exploração com empresas particulares. A mão de 
obra indígena não é utilizada sob a alegação de que o indio não dá 
para tais serviços. 
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inteiramente colocados à disposição da FUNAI, que, teori
camente, os distribui racionalmente entre as várias comuni
dades indígenas do País, em forma de assistência educacio
nal, de saúde, etc. . . Na prática, tais recursos devem con
tribuir para manter burocratas que se especializam em dar 
continuidade e justificação aos projetos, tornando-se assim 
em sua razão e fim. 

Na região sul, os chefes de postos não têm visão obje
tiva sobre os projetos econômicos. Contudo, a maioria acre
dita que os projetos, de uma maneira ou outra, permitem 
certa movimentação dos postos. E todos concordam que, nos 
locais onde se desenvolvem projetos, é mais fácil obter cer
tos benefícios, tais como luz elétrica para a sede do PI, novas 
instalações para a casa da chefia, para a enfermaria, para 
a escola, etc., ou apoio das autoridades locais. E como a 
maioria dos chefes confunde a obtenção de bens que dire
tamente serão usufruídos pelos civilizados que vivem no pos
to, como por exemplo a energia elétrica, com aqueles que 
poderão estar diretamente voltados para o uso da comuni
dade indígena, e claro que tudo é arrolado como benefício 
para os índios2

•. 

Não é de se estranhar, pois, que haja motivação entre 
os chefes de postos para reivindicar e executar projetos eco
nômicos nos locais sob sua orientação. Isto, aliás, corres
ponde a uma tradução concreta de certos objetivos da FUNAI, 
certamente enfatizados nos cursos de indigenismo freqüen
tados por tais funcionários. Afirma-se assim a idealização 
de que somente nos postos onde há produção pode haver 
progresso. E, talvez, para tal enfatizar, em todos os postos 
localizados na região sul onde não se desenvolvem ativida
des econômicas sistemáticas e rentáveis para o fundo de ren
da indígena da FVNAI, existam quadros aparentemente bas
tante precários quanto ao trabalho e vida dos indígenas. 
Tais quadros, na verdade, são decorrentes de toda a história 
das relações que índios mantêm com a sociedade envolvente 
e, especificamente, com os agentes locais dos organismos ofi
ciais de assistência 25

• E tais situações, em geral, não se al
teram com a implantação dos projetos econômicos. Ao con
trário, o envolvimento do chefe do PI na gerência de um 

(24) 
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Uma entidade assistencial de lbirama adquiriu e presenteou o PI com 
um aparelho de televisão, por volta de 1971. O aparelho sempre es
teve à disposição do chefe do PI, que o operava em seu próprio 
quarto de dormir. E ele próprio não escondia que o aparelho havia 
sido presenteado ao posto indígena, interpretando talvez que o posto 
e sua casa fossem a mesma coisa. 



projeto econômico imediatamente o orienta para diversas ou
tras preocupações que, certamente, não serão de interesse 
direto e imediato da comunidade indígena. 

Entende-se, assim, porque os projetos econômicos efeti
vamente nada trazem de benefício para os indígenas. Com
preende-se também que não há ações destinadas a revitalizar 
a comunidade indígena, promovendo-a como um todo para o 
encontro de situações econômicas novas e permitidoras do 
surgimento de melhores condições para o enirentamento da 
sociedade envolvente. 

I 

• 

... 

( 25) Referindo-nos aos vários fatos ocorridos nos diversos postos da região 
sul referentes à má utilizaç.ão do património indígena, além da espo
liação em todos os aspectos da população aldeada, cometida em di
versos momentos por chefes de postos, especialmente à época do SPI. 
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IV - EDUCAÇÃO E MINORIAS TRIBAIS NO SUL 
DO BRASIL 

Vivendo em conta.to permanente com componentes da 
sociedade nacional há várias décadas, e, em alguns casos, 
há mais de século, os indígenas da região sul do Brasil so
freram as mais diversas pressões destinadas a garantir a 
sua submissão ou a sua diluição na sociedade nacional. A 
educação foi sempre considerada como instrumento estraté
gico para se atingirem aqueles objetivos. Assim, os missio
nários que realizaram tenta.tivas para a catequese dos Kain
gang do Paraná fizeram várias experiências educacionais 
com o gentio, visando pelo menos a sua conversão ao cris
tianismo. Também os aldeamentos leigos que foram insta.la
dos no século passado não deixaram de realizar algumas 
tentativas para "educar" os silvícolas. Mais distantes, estão 
as experiências dos jesuitas junto aos Guarani, à época co
lonial. 

A escolarização sistemática, entretanto, somente come
çou a ser praticada junto aos postos indígenas da região sul 
a partir da década de 401

• 

A educação, como processo, deve ser pensada como a 
maneira pela qual os membros de uma dada sociedade so
cializam as novas gerações, objetivando a continuidade dos 
valores e instituições consideradas fundamenta.is. Assim 
sendo, quando os membros de sociedades tribais ficam su-

( 1) Em ·1942 foi instalada uma escola junto ao PI !birama. Não foi pos
sível detectarmos com precisão a insta lação de outras unidades esco
lares permanentes em postos do sul antes dessa data. 
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jeitos a uma sistemática escolar patrocinada e inspirada pela 
sociedade nacional envolvente, passamos a uma situação par
ticular onde o processo educacional procura assegurar, antes 
de tudo, os objetivos da sociedade dominante. Em termos 
formais ou não, essa tem sido a característica básica de to
das as ações que foram tomadas junto aos indígenas da 
região sul e que poderiam ser rotuladas como "educativas". 
Observar a sistemática educacional por este ângulo pode 
permitir o entendimento de como a educação, como processo, 
pode ser utilizada como veículo de dominação. 

As sociedades tribais possuem maneiras específicas para 
socializar seus membros jovens, dentro dos padrões da cul
tura tradicional. A diferenciação básica entre os proce
dimentos utilizados pelas sociedades tribais e uma sociedade 
nacional qualquer, em tempos do presente, está na não for
malização dos sistemas de socialização tribais. Não há, as
sim, escolarização formal entre os indígenas, em termos das 
culturas tradicionais. Assim sendo, ao ocorrer o convívio 
entre os integrantes de sociedades tribais e membros de uma 
sociedade nacional, esses últimos confundem os componentes 
das sociedades tribais ao apresentar um complexo sistema 
formal de educação. Nessa perspectiva, e decorrente da si
tuação de domínio colonial, acaba-se levando para os indí
genas mais uma noção referente ao poderio da sociedade 
envolvente. Domínio que se concretiza nos múltiplos depoi
mentos que obtivemos quanto ao rendimento escolar de alu
nos índios, oferecidos pelos próprios indígenas, e que, em sín
tese, afirmavam a sua incapacidade para aprender . .m, por
tanto, fundamental compreendermos como se utiliza e se 
apresenta a escola para as minorias tribais. 

IV .1. A ESCOLA PADRAO DOS tNDIOS. 

Invariavelmente, todo posto indígena possui pelo menos 
uma unidade escolar. Invariavelmente, também, os resulta
dos alcançados são nulos no que se refere ao atingimento 
dos objetivos elementares desse tipo de escola, que são os 
de levar seus alunos ao domínio da leitura, da escrita, das 
operações fundamentais e compreensão de certos valores con
siderados essenciais pela sociedade dominante e promotora 
da escolarização. Alguns alunos-índios, às vezes, logram al
cançar certos níveis de compreensão e podem ser arrolados 
para justificar a manutenção do aparato escolar. Mas se nos 
fosse dado acompanhar o cotidiano de tais indivíduos, em 
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pouco se concluiria que a programação escolar, aparentemen
te apreendida, não passou de aprendizagem decorada, obtida 
após a repetição contínua2

• O maior ou menor interesse dos 
professores envolvidos na execução de tal sistemática tam
bém pouco altera os resultados alcançados. Isto porque o 
básico da questão não está na atuação do professor. Está 
na estruturação geral da escola, especialmente nos objetivos 
que se pretende alcançar com a utilização desta agência for
mal do processo de socialização, junto aos indígenasª. 

Até o momento, não houve qualquer avaliação crítica 
por parte dos técnicos do órgão Federal de assistência quan
to às funções e possibilidades da educação formal para os 
índios. Não houve também fixação de objetivos. As escolas 
que existem nos postos preenchem, assim, outra função, qual 
seja, a de convencer os integrantes das camadas dominan
tes da sociedade envolvente de que os indígenas estão sendo 
adequadamente cuidados e que "se mais não aproveitam é 
porque não querem ou são incapazes"•. 

(2) Segundo, Newman, B., 1973: 7 «o educando, não conseguindo aprender. 
chega à conclusão de que não possui esta faculdade, verificando para 
si mesmo o que muitos já disseram: «o índio não aprende». Por sua 
vez, esta experiência leva o educando indígena a menosprezar sua 
língua, sua cultura, sua gente ( ... ) . Então, o fato de «ir para aula» 
torna-se uma atividade inútil, sem ligação com sua vida cotidiana ( ... ) ». 
Essa situação também ocorre em alguns aglomerados civilizados, onde 
a utilização dos conteúdos aprendidos na escola é mínima. E quem 
aprende logo esquece o que aprendeu. V eja-se Santos, 1968. 

(2) Coincidentemente, no PI !birama estão dois professores com caracterís
ticas particulares e que bem podem ilustrar o que desejamos fixar. Um 
deles é índio Xokleng mestiço. O outro é civilizado, mas, sendo filho 
de antigo servidor do SPI, possui larga experiência com indígenas, em 
particular com Kaingang. O trabalho diário desses professores, evi
dentemente, se baseia em suas experiências, mas aproximando-o em 
muita coisa - domínio da língua e da cultura indígena - do que 
poderia ser uma escola para índios. Entretanto, esses docentes atuam 
isolados, sem orientação pedagógica, e muito menos apoio da chefia 
do PI. O seu trabalho está assim desconectado de qualquer objetivo 
geral e acaba se reduzindo apenas na transmissão de algumas infor
mações aos alunos - índios. 

( 4) Duarante a pesquisa, em vários momentos obtivemos indicativos sobre 
essa função da escola. Num PI. o chefe narrou-nos com entusiasmo 
os fatos ligados à participação dos alunos da escola do posto nos 
desfiles festivos havidos durante o ano na cidade, e os aplausos rece
bidos das autoridades pelas crianças devido à sua galhardia, organiza
ção (limpeza dos uniformes, calçados). «Aos poucos os índios vão 
aprendendo, vão se civilizando». A escola é básica para isto e se 
ela não houvesse, evidentemente, haveria um choque para muitos inte
grantes da sociedade nacional. O potencialismo em suas efetivas ações 
parece que inclui todas essas posições dos integrantes da sociedade 
nacional. 
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Excetuando-se a experiência bilíngüe que está sendo de
senvolvida em alguns postos, e que será objeto de detalha
mento mais adiante, as escolas existentes utilizam os pro
gramas escolares que as Secretarias de Educação dos diver
sos Estados da região organizaram e impõem para seus edu
candos "civilizados". Algumas adaptações superficiais, às 
vezes, por iniciativa de professores ou por sugestão da coor
denação de educação da Delegacia Regional da FUNAI, têm 
sido procedidas. Contudo, afora a experiência vivida pelo 
professor, tais alterações não têm sido alvo de qualquer for
ma de controle. Vejamos, item a item, a caracterização des
sa realidade. 

IV. 1 .1. Professores e sua situação 

A FUNAI mantém, nos postos existentes na região sul, 
27 professores e 16 monitores bilíngües. Pelo menos cerca 
de 8 professores vinculados às redes municipal e estadual 
também atuam nos postos5• Os professores mantidos pela 
FUNAI, sob quem pesa propriamente a responsabilidade de 
efetivar a educação indígena na região sul, têm a seguinte 
formação: normalistas 11 ( 40,74%); não-normalistas, 16 
(59,26%). Do universo considerado, 22 (81,43%) freqüen-
taram curso de aperfeiçoamento ministrado pela FUNAI6

• 

A remuneração oferecida pela FUNAI para o professor nor
malista situa-se na faixa compreendida entre Cr$ 630,00 e 
Cr$ 1.040,001

• Os professores mantidos pela FUNAI estão 

(5) 

(6) 

(7) 

56 

O número de professores estaduais e municipais que atua em unidades 
escolares existentes dentro de áreas indígenas é bem maior. Dificul
dades enormes. entretanto, impediram sua quantificação. Ora esses 
professores ministram aulas só para civilizados e em nada se sujeitam 
à chefia dos postos; ora os próprios chefes de postos os consideram 
independentes e não subordinados. Resolvemos o impasse computando 
apenas os docentes considerados «à disposição» dos postos indígenas. 
Este curso foi ministrado no Centro de Treinamento Profissional Clara 
Camarão, em Guarita. com cerca de 20 dias de duração. no ano de 1972. 
No quadro de funções da FUNAI existe a previsão das seguintes si
tuações de professor. segundo informação da Diretoria do Centro de 
Treinamento Clara Camarão: Professor Primário, níveis I até V, com 
salário inicial de Cr$ 1.040.00 mensais; Professor Auxiliar de Ensino, 
com o salário de Cr$ 630,00 mensais; Professor-Monitor. com o salário 
de Cr$ 320,00, mensais. Em 1973. na região sul, somente havia pro
fessores contratados como Auxiliar de Ensino ou Monitor. Assim, os 
próprios professores que atuavam no Centro Clara Camarão não per
cebiam os salários a que faziam jus. sendo nivelados à condição de 
Professores Auxiliares de Ensino. 



sujeitos ao regime CLT. Teoricamente, têm 8 horas de tra
balho diário. O regime de contratação, até certo ponto, fa
cilita a solução para problemas de administração e controle 
do pessoal, pois a qualquer momento o vinculo empregatício 
pode ser suspenso. Na prática, entretanto, verifica-se que há 
dificuldades para se selecionar professores para eventuais 
vagas existentes. Geralmente, o salário não atrai pessoal 
devidamente habilitado e disposto a se sujeitar às condições 
oferecidas pelos postos. Absorvem-se, assim, elementos dispo
níveis na própria periferia do posto indígena8 • 

A maior parte dos professores tem idade inferior a 30 
anos. A maioria atua junto aos indígenas por conveniência 
salarial ou outra motivação qualquer, que não interesse em 
vivenciar um experimento pedagógico particular ou simples 
vocação para atividades assistenciais. Todos estão teorica
mente subordinados à coordenação de educação existente na 
4" Delegacia Regional da FUNAI, em Curitiba. Contudo, por 
vários motivos, essa coordenação não tem atuado sistemati
camente nos últimos dois anos, fazendo com que muitos dos 
professores, efetivamente, se valessem das orientações for
necidas pelos representantes locais dos sistemas estaduais 
de ensino ou pelos encarregados dos serviços municipais de 
educação. 

São poucos os professores em atuação nos postos indí
genas da região sul em condições de oferecer contribuição 
crítica válida destinada à melhoria de seu trabalho. A maio
ria dos docentes vê o indígena com a mesma carga de este
reótipos que a população regional, o que, por si só, já seria 
suficiente para prejudicar o desenrolar do processo escolar 
sob sua orientação. Os 16 monitores bilíngües foram prepa
rados para a atividade no Centro de Treinamento Profissio
nal Clara Camarão, em Guarita (RS), com vistas à realiza
ção de experiência que adiante será analisada. Todos os mo
nitores são Kaingang. Possuem idades abaixo de 25 anos. 

(8) Tradicionalmente, no antigo SPI, as funções de professor eram preen
chidas por elementos diretamente vinculados à família do chefe do PI. 
particularmente sua mulher ou filha. Tal prática ainda encontra alguns 
exemplos na PUNA!. O que em circunstâncias específicas de trabalho 
em prol do atingimento de objetivos indigenistas definidos poderia ser 
uma excelente forma de trabalho (engajamento da família no cumpri
mento de vários serviços ). no nosso caso particular abre perspectivas 
para graves distorções. Num PI onde a mulher do chefe era professora. 
as aulas não se efetivavam há muitos meses. Noutro, o chefe, para 
manipular livremente o posto, colocou a escola nas mãos da mulher 
de seu capataz, enquanto a enfermaria ficava sob a orientação de 
sua mãe. Assim, às vezes. não se deseja colaboração e, sim, fidelidade. 
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A sua formação é de nível primário e cumprem uma progra
mação controlada pelo Centro de Treinamento. Seus salários 
são pagos pela FUNAI, na categoria de Professor Monitor, 
numa base mensal de Cr$ 320,009• 

Os professores vinculados às redes municipais e esta
duais que atuam em unidades escolares localizadas dentro 
de áreas indígenas apresentam condições variadas qu.anto à 
sua formação intelectual, salários. A quase totalidade, en
tretanto, é não-normalista e percebe vencimentos que variam 
entre um mínimo de Cr$ 150,00 e um máximo de Cr$ 600,00. 
Estão submetidos à orientação de autoridades municipais ou 
estaduais responsáveis, na região, pelo controle de ensino. 
Sua maneira de atuar segue o padrão adotado em cada Es
tado para a execução do ensino rural. As escolas particula
res existentes nos postos são mantidas por entidades religio
sas, preocupadas na conversão dos indígenas. A sua inex
pressividade em ocorrência e em número de alunos atendi
dos impede qualquer generalização sobre sua atuação1º. 

IV . 1 . 2 . Unidades escolares e alunos 

Em 28 unidades escolares situadas nos 19 postos da re
gião sul pretende-se desenvolver a educação de alunos índios. 
Todas essas unidades, com exceção do Centro de Treinamen
to Profissional Clara Camarão, existente em Guarita, RS, e 
destinado à preparação de monitores bilíngües, obedecem ao 
padrão da escola isolada do ambiente rural brasileiro. As
sim, embora algumas unidades escolares possuam duas salas 
de aula, a sistemática de programação e de cumprimento da 
rotina escolar continua a mesma. Um professor pode dar 
aulas para todos os alunos, independente de seu grau de 
adiantamento e diferenciação de idade, ao mesmo tempo. Ou, 
então, os alunos são separados em dois grupos, geralmente 
em termos de alunos de primeira série formando uma turma, 
e os alunos das demais séries formando outra. Nesse caso, 

(9) Um monitor inclui o quadro docente do Centro de Treinamento Clara 
Camarão, participando assim de preparação de nova turma de moni
tores. 

( 10) Existem escolas particulares e missionárias em Xapecó, Rio das Cobras, 
Guarita e Nonoai. Seu f uncionarnento é precário, devido a vários f a
tores organizacionais e dependência das missões nos diversos PI. São 
quase escolas dominicais, dai a sua não consideração para a fixação 
de generalizações. 
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o professor ministra aulas em dois turnos diários, um para 
cada grupo. Ou, se conta com um colega, cada um se res
ponsabiliza. por uma turma. Existem, assim, 30 turmas de 
escolares, orientadas pelos professores da FUNAI ou por do
centes municipais ou estaduais colocados à disposição do ór
gão de assistência ao indígena. 

Os monitores bilíngües, por sua vez, atuando junto a 
diversas dessas unidades escolares orientadas por professo
res da FUNAI, são responsáveis por 16 turmas de alunos. 
Esses alunos, como adiante se verá, cumprem uma progra
mação especial. 

Considerando os alunos matriculados nas classes dos 
professores e monitores integrantes da rede da FUNAI e 
dos 8 professores vinculados às redes municipal e estadual, 
mas controlados pelos chefes de postos, os alunos assim se 
distribuem: 

ALUNOS MATRICULADOS POR ~RIE 

Pré 
1~ ~ 3, 4, 5, 6' TO-ESTADO (monitor) série série série série série série TAL 

( 11) 

Par anã 
, 

345 224 85 59 35 1 490 -

Santa 205 87 98 36 14 335 Catarina - -

Rio Grande 100 175 62 67 33 14 6 562 
do Sul 

TOTAL 86 486 245 162 82 15 6 1.387 

( 11 ) Reunimos sob a denominação de pré todas as turmas sob orientação 
de monitores, embora, em alguns postos. fosse costume chamar 11!- sé
rie Fraca ou B para a turma do monitor e l 1!- série Forte ou A para 
professor civilizado. 
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Além desses, foram ehcontrados 105 alunos matricula
dos em cursos do Mobral, que funcionam em unidades esco
lares existentes nos postos12• 

IV. 1. 3 . Funcionamento das escolas 

Todas as unidades escolares funcionam com vistas ao 
cumprimento de uma programação escolar exclusivamente 
teórica, confinada ao ambiente interno do prédio escolar 
e a um calendário e horário burocraticamente fixados. As 
férias escolares são cumpridas rigidamente, embora a legis
lação permita sua localização coincidente com os períodos 
em que os alunos são absorvidos pelas atividades econômi
cas mais importantes, como plantio ou colheita. 

A preocupação de toda sistemática escolar colocada à 
disposição dos alunos-índios é sua alfabetização. Não há, 
assim, qualquer programação voltada para a inclusão de 
conteúdos práticos aos alunos1ª. AB escolas são, assim, am
bientes onde o aluno-índio permanece durante certo período 
do dia, cumprindo tarefas quase sempre totalmente desco
nectadas de seus interesses e de sua vida. Um exemplo las
timoso dessa situação tivemos oportunidde de obter ao ver
mos as anotações que haviam sido ditadas por uma profes
sora para um menino-índio de 13 anos de idade e que se 
referiam aos índios do Brasil. Havia diversas referências es
tereotipadas sobre as populações indígenas que ocuparam no 

( 12) A presença de classes do Mobral nas escolas existentes nos postos in
dígenas bem revela o quão pouco dominamos objetivamente a realidade 
ou até que ponto é possível imaginar que um sisetma possa respon
der a todas as situações. Isto para não falar em demagogia e irr~ 
ponsabilidade. Assim, a maioria dos alunos matriculados é vítima de 
todo um processo de envolvimento e de sucessivas tentativas frustradas 
de integração na sociedade envolvente, obtendo, em termos concretos, 
nos cursos que freqüentam, muito pouca coisa, como por exemplo 
aprender a gravar seu nome ou a ler com dificuldade algumas frases. 
Coisas que no seu mundo real têm pouca utilidade. Em contrapartida, 
as classes do Mobral em postos indígenas têm servido a muitos rela
tórios e, aos próprios docentes, a pequena gratificação mensal nunca 
deixou de ser uma boa razão para garantir a <validade> de tais classes. 

( 13) Iniciativas individuais promovidas por alguns poucos professores dili
gentes e inovadores, como não poderia deixar de ser, ofereceram resul
tados que lhes causaram enormes surpresas. No PI Ivai, "uma profes
sora , apoiada pelo chefe do PI, trouxe para a sala de aulas uma má
quina de costura, para treinar inicialmente algumas índias na arte de 
costurar. O interesse que seus alunos tiveram foi tal, que <meninos 
e meninas sõ queriam saber de costurar>. 

60 



passado o País e nem uma única informação sobre o índio 
no presente, nem sobre a história ou o cotidiano do grupo 
ao qual o garoto pertencia1

•. 

O material didático utilizado nas unidades escolares exis
tentes nos postos indígenas é fornecido pela FUNAI, pelos 
serviços municipais de educação, e por certas entidades as
sistenciais. Ã exceção do que é preparado para atender aos 
monitores bilíngües, o material utilizado nas escolas indíge
nas é aquele padronizado para as unidades escolares do in
terior brasileiro. Cartilhas, cadernos, lápis, borracha, giz, 
mapas, livros de leitura, livros de iniciação à matemática, 
às ciências e aos estudos sociais formam o cerne dessa ba
teria de instrumentos de ensino. Não há, assim, seleção e 
preparação especial de material escolar para as escolas in
dígenas. E o material fornecido, em regra, tem de ser com
plementado por aquisições realizadas pelos pais dos alunos
índios, especialmente no referente a material de fácil con
sumo, como lápis e cadernos. 

Em 6 postos indígenas, as escolas mantidas pela FUNAI 
costumam oferecer merenda escolar. As explicações dadas 
do porquê as escolas localizadas nos demais postos não of e
recem merenda são contraditórias. Algumas dessas explica
ções apontam a Delegacia da FUN AI e as chefias de postos 
como desinteressadas no estabelecimento e regularidade na 
distribuição de merenda escolar. Outras apontam dificulda-

(14) Aliás, deve-se dizer que atrás do professor está seguramente toda uma 
bibliografia à disposição dos escolares brasileiros, eternizando os mais 
diversos estereótipos sobre as populações indígenas. Sabendo-se. que 
o preconceito começa suas cristalizações ainda na infância, a perma
nência de tais estereótipos na bibliografia escolar parece contribuir di
retamente para a manutenção e justificação de quadros de dominação 
sobre os contingentes tribais. Vários congressos já manifestaram a ne
cessidade da FUNAI solicitar providências ao MEC, no sentido de 
coibir tais distorções de informação e formação. Como exemplo con
creto, reporto-me ao seguinte texto, de livro manipulado por meu ga
roto, aos 8 anos. aluno da 3~ série, e referente ao povoamento do 
estado: «Nossa História começa ao tempo em que o Brasil foi desco
berto ( ... ) . Na ocasião, os índios que habitavam nosso Estado eram 
os Carijós. Viviam seminus e usavam penas e colares como enfeites. 
Moravam em choças d~ palha e pau-a-pique. Alimentavam-se da pes
ca, da caça e de frutos da terra. Não maltratavam os visitantes, desde 
que não fossem ofendidos. Eram cobiçosos, chegando, algumas vezes, 
a vender os próprios irmãos como escravos aos brancos. Os primei
ros padres, que aqui vieram para catequizar os índios, encontraram 
problemas sérios, pois os brancos que passavam por Santa Catarina 
roubavam os índios para escravizá-los. Isto provocava lutas entre ín
dios e brancos:. (Nosso Estado, Série Estudos Sociais ,......., complemento 
referente a Santa Catarina, p. 21, Editora Ao Livro Técnico S/ A. Rio) . 
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des em dotar as escolas com o material necessário à elabo
ração da merenda, tais como fogão, panelas, canecas, etc ... , 
ou em efetivar sua preparação diária. 

Nas escolas onde há merenda, os professores são unâni
mes em concordar no aumento da freqüência escolar e tam
bém na ocorrência de um "estado de bem estar" entre os 
alunos, o que seria estimulador para a aprendizagem. 

Em 5 escolas mantidas pela FUNAI, observamos algu
mas iniciativas dos professores quanto ao funcionamento de 
uma horta escolar. Todas essas iniciativas, entretanto, em 
que pese o esforço realizado para efetivá-las, são de pequena 
envergadura e com pouca expressividade para os alunos
indios. 

A escola funciona, assim, desconectada do real. As si
tuações particulares que apresentam não chegam a alterar 
sua função para os indígenas. Valendo-se de uma progra
mação destinada, em princípio, a alunos-civi1izados, utilizan
do-se de professores que, além de não possuírem formação 
intelectual sistemática suficiente, nada ou pouco conhecem 
da cultura e da realidade da situação do grupo indígéna em 
que estão atuando, obviamente esta escola não pode alcançar 
resultados efetivos no sentido de ser uma agência de mudan
ças. Alcança, entretanto, e facilmente, a submissão da mi
noria, pelo inculcamento em seus membros de situações que 
acabam por levar à conclusão da complexidade do mundo 
dos brancos e à conseqüente incapacidade do indígena em 
compreendê-lo. 

Nesse tipo de escola, não há nenhuma possibilidade de 
se cogitar sobre qualquer adequação do programa ao grupo 
tribal e/ ou sobre a situação histórica de contato vivida pela 
população indígena a que ela pretende estar a servir. A sis
temática é padronizada, variando apenas em função da per
sonalidade, formação e capacidade de trabalho do professor. 

As instalações escolares, entretanto, em maioria, são ra
zoáveis. Algumas dessas instalações, inclusive, são moder
nas e dotadas dos requisitos considerados básicos. Sob o 
ponto de vista material e frente ao padrão da área rural do 
País, as escolas existentes nos postos indígenas são adequa
das em maioria. E tal não é de estranhar. O indígena é 
argumento fácil de ser usado para a obtenção de recursos 
materiais, junto aos vários setores da administração pública. 
Assim, um chefe de posto facilmente obtém apoio de auto
ridades locais ou estaduais para a construção, por exemplo, 
de escolas na área indígena. O problema dessa escola efeti
vamente operar, objetivando o encontro de resultados posi-
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tivos para os índios, é óbvio que não chega a ser equacio
nado. E se amanhã alguém tal colocação fizer, a estereoti
pada negligência dos indígenas haverá de justificar os insu
cessos. 

IV. 2. UMA EXPERI:S:NCIA DE ENSINO BJI,tNGUE 

A compreensão de que a escola para minorias tribais, 
em seus primeiros graus, não pode ser idêntica à escola co
locada à disposição dos componentes da sociedade envolven
te, ocorreu, já há algumas décadas, a cientistas sociais e 
pedagogos15• No Brasil, entretanto, os organismos oficiais 
encarregados dos assuntos indígenas não promoveram a edu
cação do indígena, em termos bilingües, ou, pelo menos, uti
lizando pessoal adequadamente treinado e, em paralelo, fi
xando objetivos definidos a atingir pela escola, em íntima 
conexão com as ações do posto indígena 16

• 

( 15) No l 9 Congresso Indigenista Inter americano, realizado em Pátzcuaro, 
México, em 1940 o problema foi especificamente discutido em relação 
ao indígena americano (Beltrán, 1973 : 156). E a seguir houve con
tínua manifestação favorável ao ensino bilíngüe nos demais Congres
sos Indigenistas Interamericanos, sendo fixados inclusive acordos entre 
os países representados para a dinamização e troca de experiências. 
Na II Conferência lnteramericana de Educação (Santiago do Chile, 
1944), no Seminário Regional de Educação na América Latina (Ca
racas, 1948), na IX Reunião do Conselho interamericano Cultural (Mé
xico, 1951) , na Reunião de Peritos da UNESCO (Paris. 1951 ) , a 
educação bilíngüe foi enfatizada e valorizada para ser utilizada na 
América. «Sin enbargo, ha quedado sólidamente establecido como evi
dente axioma refrendado por la experiencia mundial, que la educación 
impartida en un idioma que nos es el materno adolece de una grave 
superficialidad y conduce inevitablemente al semialfabtismo. No obs
tante el aparente desperdicio de esfuerzo, tiempo y dinero que entra 
en la ensenanza de la lectura y escritura en una lengua vemacula -
que carece de literatura propia - no hay método más adecuado para 
lograr el alfabetismo perdurable~. Beltrán, 1973 : 226. 

( 16) Em trabalhos publicados em 1965, 1968 e 1973 destacamos sobrema
neira a possibilidade da escola se ajustar a essa segunda situação. No 
correr de toda esta monografia, entretanto, realizamos uma revisão 
crítica de muitos pontos ali abordados. De outra parte, em termos de 
iniciativas isoladas, alguns missionários realizaram certos experimentos 
pedagógicos com base no uso da língua indígena do grupo que assis
tiam. Em 1962, em Santa Rita, Alto Solimões tivemos oportunidade 
de conhecer uma dessas iniciativas. Contudo, elas, além de raras e 
não institucionalizadas, não sofreram qualquer acompanhamento pelo" 
órgãos de assistência. ~ de se lembrar, também, a possibilidade de 
uma avaliação crítica das experiências pedagógicas realizadas pelos 
jesuítas, nos séculos imediatos à descoberta. 
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Foi a partir de uma longa experiência como lingüista 
e do dominio seguro dos diversos dialetos Kaingang11, que a 
missionária Ursula Wiesemann formulou as bases de um 
programa para a utilização do ensino bilíngüe nos postos 
indígenas do sul do Brasil. Tal programa tem como carac
terística o aproveitamento de índios joven.s para a atuação 
como professores bilíngües18

, depois de um período de trei
namento sistemático, e se baseia fundamentalmente nos es
tudos lingüísticos e na literatura criada por antecipação pela 
Dra. Wiesemann. Apresentado tal programa à FUNAI, em 
fevereiro de 1970 foi instalado o primeiro curso de treina
mento para a preparação dos professores no Centro de Trei
namento Profissional Clara Camarão, em Guarita ( RS) . 

Voltado para a utilização do ensino bilíngüe como meio 
de levantar o ethos tribal, e assim criar condições para o 
indígena Kaingang escolher alternativas de solução para os 
múltiplos problemas que enfrenta em seu relacionamento com 
a sociedade nacional, o curso teve os seguintes objetivos: 

1 - Promover a formação do senso de responsabilidade 
em relação a si próprios, para com seu trabalho, para 
com sua fa.mUia e comunidade. 

2 - Despertar o espírito critico, no sentido de que se 
tomem mais aptos a desenvolver suas personalidades 
e para que melhor conduzam suas vidas. 

3 - Colaborar no desenvolvimento do espírito de iniciativa 
para que melhor possam atender suas necessidades e 
as de sua comunidade. 

4 - Corroborar a sua auto-afirmação para que se consti
tuam pessoas equilibradas, e que isto se reflita em 
maior atividade e mais realizações. 

5 - Cultivar o desejo de servir ao desenvolvimento e in
tegração das comunidades indígenas. 

6 - Conduzir, pela educação bilfngüe, que caracteriza fun
damentalmente a Escola, a uma reestruturação psico
lógica que colabore para sua integração à vida na
cional. 

( 17) A língua Kaingang tem cinco dialetos: a) .:dialeto de São Paulo, fa
lado ao norte do rio Paranapanema, no estado de São Paulo: b) dia
leto do Paraná, falado na área compreendida entre os rios Paranapa
nema e lguaçu; c) dialeto Central, falado na área compreendida entre 
os rios lguaçu e Uruguai; d) dialeto Sudoeste, falado ao sul do rio 
Uruguai e oeste do rio Passo Fundo: e) dialeto Sudeste, falado ao sul 
do rio Uruguai e leste do rio Passo Fundo», Wiesemann, 1971 : 1. 

( 18) A posição assumida no projeto está de acordo com a recomendação 
XVI, Educação Bilíngüe, do 4C? Congresso Indigenista Interamericano, 
realizado na Guatemala, em 1959, que no seu art. 3C? diz: «Recomendar 
se emplee como maestros, preferentemente indivíduos de los propios 

. grupos culturales sobre los cuales se debe ejercer esta acción educa
tiva», Ill, Boletim Indigenista, Vol. XIX, nc:> 3, 1959 : 158. 



7 - Salvaguardando sua cultura e tradições, auxiliar, pela 
informação e formação, na sua integração à comuni
dade nacional. 

8 - Levar à valorização do trabalho e estudo como meios 
para o desenvolvimento1&. 

Esta primeira experiência sistemática para a utilização 
do ensino bilíngüe junto a minorias tribais no Brasil come
çou efetivamente a ser concretizada em 1972. Nesse ano, os 
primeiros professores-índios formados em Guarita iniciaram 
sua atuação nos postos indígenas apoiados pela FUNAI, que 
lhes dedicou a categoria especial de professor-monitor, com 
a remuneração mensal de Cr$ Cr$ 320,002°. O projeto previa 
a utilização do professor-índio para atender às crianças que 
chegam à escola pela primeira vez e que geralmente não têm 
qualquer familiaridade com o português. Assim, em lugar 
da criançada ser iniciada nas atividades de alfabetização em 
língua portuguesa, ela seria colocada sob os cuidados do pro
fessor-índio, durante 4 semestres letivos, objetivando primei
ro a sua alfabetização na língua indígena, seguido em simul
tâneo com o aprendizado oral do português e depois a sua 
alfabetização nessa língua. Tal sistemática permite o estabe
lecimento do seguinte esquema: 

1<> SEMESTRE 29 SEMESTRE 39 SEMESTRE 

Pré-Leitura Lingua Incllg. IJngua Inclig. Lfngua Indfg. 

Pré-Escrita (escrita e leit.) Matemática Matemática 

Pré-Cálculo Matemática Por.t. Oral Port. Oral 

Port. Oral Port. Oral Est. Sociais Alfabetização na 

Est. Sociais Est. Sociais lfngua Nac.21 

Para garantir o entrosamento entre os professores-mo
nitores, índios, e os professores civilizados que atuavam jun-

( 19) Newman, 1973: 11 
(29) Salário base no 29 Semestre de 1973. 
( 21) <A divisão em diagonal indica o uso quase exclusivo da língua indí

gena no primeiro semestre e, gradativamente, vai sendo introduzida a 
aprendizagem da língua nacional até o término da 21!- série. Observe~ 
se que, somente no último semestre, o educando começa a se alfabe~ 
tizar na língua nacional; até este ponto ele vinha sendo alfabetizado 
na língua materna, aprendendo oraln1ente o Português>. Newmann, 
1973: 19 
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to aos postos, os responsáveis pelo programa de ensino bi
língüe, com o apoio do setor de aducação da FUN AI, pr.o
gramaram um curso intensivo para a reciclagem de tais re
cursos humanos. E em paralelo, com o apoio do Instituto 
Lingüístico de Verão, sediado em Brasília, foram preparadas 
cartilhas, livros, cartazes e outros materiais destinados a 
servir como material didático para os professores-monitores 
e seus novos alunos. 

O entusiasmo por tal tipo de programa foi relativamente 
grande já que a FUNAI manifestou-se pela importância do 
ensino bilíngüe, fixando sua.a bases22

, e promoveu a instala
ção de novos projetos2ª. 

O funcionamento do Centro de Treinamento Profissional 
Clara Camarão decorre da cooperação estabelecida entre a 
FUNAI, o Instituto Lingüistico de Verão, que tem fornecido 
a maior parte do material didático e o apoio científico ne
cessário ao desenvolvimento da experiência, além do treina
mento de diversos professores civilizados na área da lingüís
tica, e a Iweja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 
que, no local onde se situa o Centro de Treinamento, manti-

( 22) Veja-se Normas para Educação dos Grupos Indígenas. FUNAI, Por
taria 75/N, de OM>7-72. 

(23) Segundo Newmann. 1973 : 23/25, são os seguintes os projetos que têm 
por base o ensino bilíngüe, na FUNAI: 
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«Projeto Karajá - centraliza suas atividades na ilha do Bananal, Es
tado de Goiás. A primeira etapa de treinamento para os 12 candi
datos realizou-se entre agosto e dezembro de 1972. Os 12 treinandos, 
no seu primeiro estágio, alcançaram 280 crianças com os princípios de 
alfabetização na sua língua materna. A 21!- Etapa está para começar 
agora. 
Projeto Xavante - iniciou a primeira etapa em agosto de 1972. na 
aldeia de Paraíso, Mato Grosso, com 11 treinandos. Num estágio nas 
aldeias de origem, alcança ram um total de 165 crianças. A 21!- Etapa 
realizou-se entre julho e setembro do ano corrente ( 1973). 
Projeto Guajajara - no estado de Maranhão, iniciou-se também em 
agosto de 1972 contando com 25 treinandos. 
O Centro de Treinamento Profissional Clara Camarão continua com 
a 21!- Turma, contando com 18 Kaingangs e 2 Guaranis. 
Projeto Potiguara - no nordeste do país, na 31!- DR da FUNAI, en
contram-se vários povos indígenas que não falam mais a sua língua 
materna. Falam o português, mas estudando a sua situação, destacou
se como necessário o treinamento de monitores indígenas de Educa
ção, destinados a fazer a ligação cultural necessária. Então, são mo
nitores biculturais, recebendo orientação para a judar seu povo da mes
ma forma que o monitor bilíngüe, mas sem o uso de uma segunda 
língua. Esse projeto iniciou-se em agosto de 1973 e foi até dezembro 
com a sua primeira etapa>. 



nha há oito anos uma Missão e se responsabiliza pelo con
trato de alguns professores do Centro2

•. 

Atualmente, o Centro de Treinamento conta com 9 pro. 
fessores, dos quais quatro são contratados pela FUNAI e 
cinco são mantidos pela Igreja Evangélica. Dois professores 
da FUNAI são formados em Faculdade de Filosofia. Os pro
fessores contratados pela Igreja são todos Normalistas. 

A primeira turma de alunos que o Centro habilitou como 
professor-monitor, em número de 19, originou-se de um gru
po de 35 jovens que foram indicados pelos chefes de postos 
para freqüentar o curso. Segundo a atual direção do Centro, 
"a falta inicial de critérios para a seleção provocou vários 
problemas e a necessidade de eliminar alguns estudantes". 
Dos alunos habilitados, três não quiseram ingressar como 
professores-monitores. Restaram assim 16, que ingressaram 
na FUNAI2 5

• 

No presente, o Centro está preparando nova turma de 
monitores. São 20 alunos, dos quais 2 são Guarani. No que 
se refere ao domínio específico de sua língua, esses últimos 

(24) O Centro aproveitou as instalações existentes na Missão, sendo que 
a FUNAI, para ampliar o espaço disponível, construiu mais alguns 
prédios. Tais prédios são de madeira, dispostos num semi-círculo e 
destinados a alojamento de professores e visitantes, salas de aula, re
feitório, alojamento para estudantes, sala de recreação e biblioteca. 
Em 1972, o Centro contou com uma verba mensal de Cr$ 5.500,00 
pa ra manutenção dos estudantes. Em 73, esta verba foi reduzida para 
Cr$ 4.000,00 mensais. Cada estudante tem uma bolsa de manutenção 
no valor de Cr$ 200.00, destinada à indenização de suas despesas de 
alimentação, lavagem de roupas e artigos de higiene. Tudo é forne
cido pelo Centro e descontado da bolsa. 

(25) Pelo menos 3 desses 16 professores não estavam dispostos a continuar, 
alegando que «não gostavam da atividade>. Traduzir tal afirmativa é 
difícil. Mas algumas indicações, oferecidas por um desses 3 professo
res, podem ser esclarecedoras. Recentemente casado, o Kaingang M. 
professor-monitor, instalou-se numa casa construída pela FUNAI e 
adquiriu no comércio local vários utensílios domésticos e móveis, para 
pagamento em prestações. Após o casamento, entretanto, abandonou 
por conta própria as aulas dadas na escola da sede do PI, sob a ale
gação de que a escola era muito longe de sua casa, aproximadamente 
5 Km. Perguntado se iria continuar a dar aulas no ano letivo em 
curso (73) , disse que não gostaria, mas se a escola que estava sendo 
construída defronte à sua casa ficasse pronta, talvez o fizesse. Per
guntado se não tinha preocupações sobre uma possível perda do salá
rio, alegou que «também se ganha dinheiro fazendo roças>. Sua jo
vem esposa, a seu lado, demonstrou estar de pleno acordo com as 
posições assumidas por M. Considerando os 2 anos em que M foi 
treinado p ara ser professor-monitor, pode-se ter idéia de quanto é 
complexo para o indígena compreender as bases em que funciona nos
sa sociedade e também avaliar o quanto é difícil compreendê-lo. 
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são atendidos por professor que tem interesse particular no 
domínio desse idioma. 

O Centro mantém contato permanente com os professo
res-monitores, orientando-os sobre as etapas de conteúdo pro
gramático que devem ser cumpridas a cada mês. Em agosto 
de 1973, tivemos oportunidade de participar do encerramento 
do primeiro encontro de monitores Kaingang, realizado em 
Curitiba, com o objetivo de reestimular o trabalho desses do
centes e, em paralelo, contribuir para sua permanente atua
lização. 

Não há dúvidas quanto ao mérito e validade de tal 
experiência, particularmente se é considerado o fato de no 
Brasil não haver nenhuma outra iniciativa semelhante. Ou 
o trabalho de base que teve de ser feito para permitir a 
criação da literatura necessária, em língua indígena, aos al
fabetizados26. :m necessário, entretanto, destacar algumas si
tuações que o programa de ensino bilíngüe enfrenta em ter
mos organizacionais. Isto permitirá a compreensão de algu
mas limitações existentes no projeto, as quais serão ampla
mente analisadas no capítulo subseqüente. 

Na maioria dos postos visitados, tivemos oportunidade 
de verificar que o projeto de educação bilíngüe não estava 

(26) Uma idéia das necessidades para montar um programa de educação 
bilíngüe é dada por Newmann, 1973 : 26/27: 

1 . Considerações antes de iniciar um programa: 
- pesquisa lingüística para incluir uma análise da língua, estabelecer uma 

ortografia fixa, elaborar cartilhas e preparar livros educacionais na 
lingua indígena; 

- Preparo de literatura indígena para incluir até 200 títulos, com auto~ 
res indígenas; 

- levar ao conhecimento da comunidade indígena o conceito de educação 
bilíngüe e verificar que ela esteja preparada para aceitar e apoiar o 
programa; 

- a seleção dos candidatos da comunidade e a aplicação de um teste 
de aptidão; 

- organização física, administrativa e pedagógica do curso de treinamento. 
2. O Treinamento do Monitor tem como objetivos gera is: 
- melhorar o nível educacional do candidato; 
- acompanhar o desenvolvimento de atitudes e caráter concernentes a 

um Monitor Bilíngüe; 
- treinamento didático. 
3 . Supervisão do Monitor no campo - é indispensável que haja alguém 

que possa acompanhar o Monitor durante 2 anos pelo menos, visitando 
e levando orientação didática, e animando o Monitor. 

4 . Organização de encontros para fins de orientação didática - O Mo~ 
nitor, estando muito tempo sem uma orientação mais ativa, pode ficar 
desatualizado como qualquer professor. Ele também precisa se encon· 
trar com seus colegas, para trocar idéias. etc.» 
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suficientemente compreendido pelos chefes de postos, demais 
servidores e particularmente os professores civilizados. O 
entendimento mais comum era o de que o monitor é mais 
um burocrata no posto, às ordens dos desígnios do seu chefe. 
Diversos professores civilizados em atividade nos postos vi
ram os monitores-índios como concorrentes em potencial, e, 
assim, criaram várias barreiras para o trabalho em coopera
ção21. Não foram poucos os depoimentos que obtivemos, des
tacando a desnecessidade da atuação dos professores bilín
gües junto aos indígenas. As populações aldeadas, em mui
tos casos, também revelaram não concordar com a atividade 
do monitor bilíngüe, · alegando que "nossas crianças precisam 
aprender português, Kaingang elas já sabem ... " 28 

Em algumas situações, os próprios monitores assumiram 
posições que estimulavam a sua não-aceitação, seja pelos 
professores civilizados, seja pela população indígena aldeada. 
Sendo originário, na maioria dos casos, de outra aldeia 
Kaingang, o monitor muitas vezes assumiu efetivamente o 
papel de mais um burocrata no posto. Assim, suas ativida
des eram estritamente cumpridas no ambiente escolar e suas 
relações com os integrantes do grupo a que estava servindo 
se estabeleceram a partir de sua condição de professor. Tal 
situação imediatamente colocou o monitor na condição de 
"índio diferente", "de índio assalariado". Em certos casos, 
talvez inconscientemente, o monitor aumentava tal caracteri
zação, usando um vestuário que nitidamente o distinguia dos 
demais índios, ou ostentando certos complementos, como 
óculos, colares, relógio, gravador, rádio etc. 

Outros quadros destacavam a vinculação do monitor com 
possíveis preocupações de evangelização, devido a inspirações 

(27) O fato do monitor receber farto material didático e instrumentos de 
ensino como gravador e lanterna-projetor. através do Centro de Trei
namento/Igreja Evangélica/Instituto Lingüístico de Verão, entre outras 
situações particulares, nas quais não pode deixar de ser considerada a 
visão estereotipada com que a quase totalidade dos professores civili~ 
zados que atuam nos postos vêem o indígena. devem ter servido tam
bém para despertar rivalidades. 

(28) O índio também tem seus estereótipos e está sujeito a graus diversos 
de alienação. Quando o índio diz que não interessa aprender- KainM 
gang, isto pode estar a revelar uma espécie de «ideal de branquea
mento::., ou seja, o desejo de despir alguns dos característicos que ser
vem para identificá-lo como membro de um grupo minoritário e con
tinuamente inferiorizado. Veja-se situação semelhante entre negros do 
Brasil, in Bastide e Fernandes, 1955:140 ou Cardoso e lanni, 1960:183. 
Outras vezes, a informação é dada por quem não é índio e que vive 
na área indígena sob essa identificação apenas devido à utilização de 
terra ou à pequena assistência oferecida pela PUNA!. 



( 

recebidas durante sua fase de formação no Centro de Trei
namento. Nesse sentido, é esclarecedor o fato do Centro 
sempre ser referido por todos os personagens envolvidos no 
projeto bilíngüe como "a Missão". Em postos indígenas 
onde os evangélicos são minoria ou inexistem, tal vinculação 
ou sua simples suspeita imediatamente criou barreiras para 
a atuação do monitor29

• 

Algumas dessas situações já foram oficialmente detecta
das. A diretoria do Centro de Treinamento disse-nos "que é 
muito difícil transformar a escola numa fábrica de líderes, 
achando que o trabalho do monitor sempre dependerá do 
professor civilizado"ªº· O Instituto Lingüístico de Verão ofe
receu um curso de treinamento de férias para os docentes 
vinculados aos projetos de ensino bilingüe em desenvolvi
mento no País e nos meses de janeiro e fevereiro cumpriu 
uma etapa de ensino, visando essencialmente melhorar o po
tencial dos professores civilizados responsáveis pela forma
ção dos monitores. E, para superar certos problemas buro
cráticos, foram convidados para freqüentar tal curso vários 
técnicos em educação da FUN AI, responsáveis de uma ma
neira ou outra pelo controle da educação indígena. Tais ini
ciativas, juntamente com a correção que vem sendo feita em 
diversos aspectos da programação cumprida pela nova turma 
de professores-monitores, que está sendo habilitada no Cen
tro de Treinamento, haverão de solucio·nar muitos dos pro
blemas arrolados, segundo os responsáveis pelo projeto. A 
nosso ver, entretanto, é conveniente a avaliação da utilização 
do ensino bilíngüe perante um quadro de referências mais 
amplo. Isto faremos a seguir. 

(29) 

(30) 
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g óbvio o interesse religioso que motiva muitos dos responsáveis pela 
execução do projeto bilíngüe, mas isto em nada diminui sua importância. 
A situação de dependência estabelecida pela diretora não é confirmada 
pelas expectativas da Dra. Wiesemann, inspiradora do projeto e sua 
principal dinamizadora. Segundo a Dra. Wiesemann os monitores com 
o tempo se transformarão em líderes, «pois trata-se de levantar o 
espírito do povo e nisto vejo a possibilidade divina de melhoria con
tínua de cada povo» (Depoimento ao autor, em 5-8-73) 



V - POSSIBIIJDADES E LIMITES DA EDUCAÇÃO 

Imaginar a utilização da educação formal como solução 
para conduzir uma sociedade a melhores condições de vida 
sócio-econômica é ingênuo. A educação tem suas possibili
dades, mas não devemos perder de vista também suas limi
tações. 

Sendo a educação formal um instrumento do processo de 
socialização particular a sociedades complexas, deve-se pen
sar que a sua utilização junto a populações tribais minori
tárias, portadoras de situações históricas e culturais bastan
te diferenciadas, exige permanente reavaliação e contínuos 
reajustes. Isto se for pretensão usar a educação como vín
culo promotor de mudanças, de busca de melhores condições 
de interação entre os componentes da sociedade nacional en
volvente e os contingentes tribais e, dessa forma, encontrar 
fórmulas não-espoliativas para promover as relações entre 
índios e não-índios. 

A existência junto às comunidades indígenas de progra
mas de ensino monolíngües, que utilizam uma sistemática 
escolar destinada aos brancos e empregam professores sem 
formação adequada e descon.hecedores da realidade sócio
econômica e cultural da sociedade tribal, demonstra clara
mente que a educação em si nada ou pouco adianta. Há que 
utilizar a educação como parte integrante das ações promo
vidas pelo indigenismo oficial, cujos objetivos merecem ser 
melhor definidos e eleitos perante as condições apresentadas 
pelas populações a que pretende servir. 

Como instrumento de socialização dos membros jovens, 
a educação formal, antes de tudo, tem que ser considera-
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da como tendo seus objetivos estabelecidos coerentemente 
com a sociedade que a utiliza. Assim, quando a sociedade 
nacional impõe a algumas populações tribais existentes no 
Pais um sistema escolar, tal instrumento é uma forma de 
dominação, de busca de submissão. Ninguém se interessa 
em saber o que o índio pensa ou reivindica ou valoriza. 
Apenas se decide que o índio deve freqüentar escola e se 
o convence, às vezes, a fazer de conta que tal está a fazer1

• 

Vítima de tais distorções, o indígena em casos extremos 
chega a assumir posições ou a formular explicações toma
das ao branco sobre si próprio. Nesse caso estão as racio
nalizações sobre a inconveniência de se aprender na escola 
a língua indígena. :m óbvio, entretanto, que em decorrência 
de seu trato com o branco, o índio já viveu diversas situa
ções que lhe ensinaram a se colocar como membro de uma 
casta inferior. A alienação da realidade vivida, do grau de 
submissão em que se encontra, leva-o em alguns casos ao 
mascaramento de sua própria identidade. Permitir, assim, 
que os filhos aprendam a língua indígena na escola poderá 
significar o reconhecimento de uma identidade que às vezes 
convém ser negada2

• ~ neste contexto que vemos a neces
sidade de colocar a educação como parte de um conjunto 
mais amplo de medidas destinadas a elevar a comunidade 
indígena. 

V .1 . A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO · DE UMA 
POLtTICA INDIGENISTA EFICIENTE 

Pensar a educação como instr:umento de um processo de 
mudanças e destacar a sua utilização para valorizar o indíge
na e sua cultura tradicional, implica reconhecer a existência 
de objetivos abertos e não-dominadores nas ações concretas 
que o indigenismo oficial patrocina. No presente, em termos 
do material empírico levado em consideração nos capítulos an-

( 1 ) «La educación nacional está orientada a la consecución de los fines 
propios de una sociedad capitalista e individualista que camina rà· 
pidamente bacia la industrialización. Las sociedades indígenas - nv 
rales y aisladas dentro de su autosuficiência economica y su atraso 
tecnológico - tratam de conservar modos de vida que ellas consideram 
aceptables». Beltran, 1973: 222/223. 

(2) Oliveira, 1944 : 106 fixa alguns aspectos do problema da aut~identi· 
ficação entre os Tukuna de An1azonas. Este autor em outros traba· 
lhos tem dedicado atenção ao problema de identificação e identidade. 
Veja.se Oliveira, 1974. 
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teriores, tal não está a acontecer. Nesse sentido, a educação 
oferecida às comunidades indígenas, na forma de ensino mo
nolingüe, está coerente com os anseios de dominação e es
poliação dos índios por membros privilegiados da sociedade 
envolvente. Assim, a escola, o programa de ensino e o pro
fessor, efetivamente, representam o domínio exercido pelo 
mundo dos brancos, seja quando orientam os componentes 
das novas gerações indígenas para o aprendizado da língua 
portuguesa, preparúndo tais contingentes para a ocupação de 
funções no mercado de trabalho regional, que tem baixa re
muneração, ou encaminhando-os para a faixa dos consumido
res; seja quando facilitam a disseminação de estereótipos, jus
tificadores dos quadros de submissão e domínio. 

Na seqüência natural de tal conjuntura é possível se pre
ver que, na medida em que o mercado de trabalho regional 
for exigindo mão de obra melhor qualificada, mesmo para 
a execução das tarefas mais rudimentares, a preocupação em 
melhorar a qualificação escolar dos indígenas poderá ocor
rer (ª). 

Imaginar a educação como agência de mudanças, impli
ca reconhecer que o processo educativo tem objetivos defi
nidos, fixados pela sociedade que o patrocina, no nosso caso 
particular, a sociedade nacional. Implica ainda ter presente 
a noção de que o índio, ao ser alvo de uma eventual con
sulta, pode emitir opiniões que segundo sua concepção "os 
brancos gostariam de ouvir". Os reais interesses dos indíge
nas têm de ser assim investigados sistematicamente, se é ob
jetivo assisti-los e promovê-los ( 4 ) • A precária escola isola
da, que utiliza um professor sem preparação pedagógica ade
quada e se vale de um programa de ensino destituído de vin
culação com o grupo indígena a que serve, está inteiramen
te condenada. Dela nada há que aproveitar, a não ser a cer-

(3) A finalidade de um plano de pesquisa, realizada pela Faculdade de 
Florestas da UFPr., foi explicada em termos de «prestar aos indígenas 
assistência sócio-económica, integrando-os à comunidade brasileira, para 
que possam explorar os seus recursos e produzir racionalmente ( ... ) : 
o pensamento da Fundação Nacional do lndio é aproveitar essas áreas 
ociosas ( ... ) e pelo planejamento fazê-los chegar à industrialização» 
Reportagem «Paraná quer saber se pode civilizar os índios», in O Es~ 

tado de São Paulo, 25-6-1972. 
( 4) No Peru foi implantado um Plano de Educação Bilíngüe, destinado a 

envolver toda a população do País e especificamente voltado para 
atender às necesssidades das populações tribais Veja-se ..- Ministério 
de Educación. Plano de Educación Bilingüe, Lima, Peru. 1972. 

73 



teza de que os poucos índios que logrou alfabetizar foi de
vido a situações especiais, como, por exemplo, a dedicação 
ao trabalho de alguns de seus professores ou a própria capa
cidade individual daqueles alunos. 

Prevalece, dessa maneira, como solução para se promo
ver o uso da escola entre contingentes tribais, a educação 
bilíngüe. Pelo menos, ao se fazer essa escolha, se está levan
do em consideração o grupo indígena naquilo que é funda
mental, qual seja, a valorização de sua língua. 

A experiência desenvolvida no sul do Brasil mostra cla
ramente que outros elementos devem ser agregados para a 
real valorização da educação bilíngüe e seu conseqüente apro
veitamento pelas populações a que se destina. Tais elementos, 
inclusive, explicariam certas limitações apresentadas pelo 
projeto de ensino bilíngüe em andamento na região sul. 

Assim, é inconsistente a concepção de que a educação por 
si só poderá se tornar responsável pela introdução de mudan
ças substanciais na vida cotidiana dos indígenas ou no seu 
relacionamento com os componentes da sociedade nacional. A 
educação é apenas um instrumento disponível no processo de 
promoção de mudanças e a sua utilização tem de estar con
sentânea com todo um conjunto de alterações que se verifi
cam nos níveis ada.ptativo, associativo e ideológico ( 5 ). Tal 
concepção, entretanto, circula entre os responsáveis pelo pro
jeto bilíngüe, como bem demonstram as palavras de um pro
fessor-monitor índio, por ocasião do encerramento de uma das 
fases do treinamento a que permanentemente estão sujeitos: 
" ( ... ) o desenvolvimento de um povo só é alcançado atra
vés do ensino ( ... ) . Através do ensino lutamos pela eman
cipação do nosso povo" ( 6 ) • Ou as posições assumidas por 
professores responsáveis pela preparação dos monitores, res
paldadas numa possível preparação de líderes que, aos pou
cos, pelo exercício do magistério, viessem a criar as condi
ções de consciência crítica necessária a reivindicação de me
lhores condições de vida pelos indígenas. 

( 5) Dessa maneira, não adianta ensinar a ler e escrever se o mercado de 
trabalho não vai oferecer condições para o educando, em futuro, exer
cer atividades que exijam o domínio da leitura e da escrita e/ou con
dição para o educando usufruir co1no consumidor certos artigos (li
vros, p. ex.), devido ao seu aprendizado escolar. O destino de tal 
esforço desemboca no esquecimento, pelo educando, do que foi apren
dido, permitindo a constatação de que o educando não foi educado. 
Tal situação tem sido detectada por numerosas pesquisas e por di
versos autores. Veja-se Costa Pinto, 1963 : 103/104. 

(6) Newmann, 1973: 17 
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Outro exemplo elucidativo de tais limitações foi dado pe
los professores-monitores, no momento em que realizaram a 
primeira reunião destinada à crítica da experiência que esta
vam a viver, após os primeiros seis meses de atividade do
cente. Nessa ocasião, os monitores arrolaram cinco ítens (1

) 

caracterizadores da submissão do indígena à sociedade na
cional. 

A redefinição de alguns dos objetivos do projeto de en
sino bilíngüe torna-se, pois, necessária, especialmente àque
les que dependem de uma colocação mais clara de posições 
assumidas pelo que se chama indigenismo oficial. Esta é a 
maneira de se começar a tornar a educação um veículo ca
paz de responder a alguns dos problemas vividos pelas so
ciedades tribais, considerada a peculiaridade de sua cultura 
tradicional e as condições de seu convívio com a sociedade 
nacional ( 8 ) • 

As relações mantidas entre índios e não-índios no sul do 
Brasil são estruturadas a partir da situação de dominação 
exercida pelos brancos. Tal quadro já foi suficientemente de
lineado quando mostramos o aproveitamento dos recursos na
turais disponíveis nas áreas indígenas e de como o índio apa
rece utilizado como mão de obra e como consumidor. Se em 
dado instante se reconhece a necessidade de modificar essa 
situação, é a partir de tal entendimento do real que se de-

(7) São os seguintes esses itens: a) «não temos liberdade de pensamento 
e ação; b) não existe diálogo entre a comunidade indígena e a admi·· 
nistração não-indígena; c) não há quen1 procure entender nossa ne .. 
cessidade, nossos desejos; d) sentimos falta de igualdade com o mundo 
não-índio em relação aos deveres e direitos de todo brasileiro; e) por 
falta de conhecimento, não temos confiança no mundo não-índio>. 
Newmann, 1973: 16 

(8) As vezes, pode-se assumir posições etnocêntricas ao se tentar a solu
ção de alguma faceta da problemática indígena. Assim, ao se formular 
a programação de ensino bilíngüe, adotou-se como base para a grafia 
dos termos indígenas as convenções criadas pela Lingüística. Dessa 
forma, o índio teria não só de aprender a língua do colonizador, como 
de aprender a escrever sua própria língua segundo regras somente 
dominadas por um grupo restrito entre os colonizadores, quais sejam, 
os lingüistas. Veja-se a coleção de textos sobre Kaingang editados 
pelo Sammer Institute of Língüistics. A Portaria n<? 75/ 72 da FUNAI. em 
seus itens 3 e 4, tentou resolver tais situações indicando que: ca grafia 
das línguas indígenas, para textos de consumo dos grupos tribais, deve 
ser a mais próxima possível da grafia do português; ( 4) deve-se ado
tar como norma geral, na grafia das línguas indígenas, o princípio 
lógico de representação de um fonema por um único símbolo». Cf. 
Newmann, 1973 : 21. Sobre a conveniência dessa adaptação se têm 
manifestado diversos lingüistas. 
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ve começar a estabelecer as bases de um programa de mu
danças. Na execução desse programa, a educação bilíngüe de
verá ser um instrumento útil, especialmente se sua progra
mação estiver voltada para atender o índio em diversos se
tores do seu cotidiano. 

Em outras palavras, queremos dizer que não é possível 
se abrirem perspectivas de melhores condições de vida para 
os indígenas somente pela utilização da educação, por me
lhor que ela seja conduzida. Isto porque de nada vale esti
mular ou desenvolver quadros educacionais claramente des
conectados com a realidade vivida pelos educandos. 

Ao se pensar o posto indígena como unidade estratégi
ca para a deflagração de ações destinadas a promover a al
teração dos violentos quadros de submissão e espoliação a 
que os indígenas estão sujeitos, deve-se ter presente a idéia 
de que tal unidade integra um sistema mais amplo. Assim, 
não se pode pensar em alterações substanciais nas funções do 
posto indígena, se não houver condições para a promoção de 
uma reorientação da política indigenista no País. 

A impossibilidade de se concretizar essa reorientação 
institucional tornará inviável o alcance de qualquer solução 
mais ou menos ampla para a problemática do índio no sul 
do Brasil. Em termos isolados, à custa de muito esforço e 
dinamismo de alguns abnegados, talvez seja possível o en
contro de soluções parciais e válidas para locais particula
res (9

). Assim, por exemplo, o posto indígena Cacique Do
ble ( RS) tem possibilidades de ser alvo de uma experiência 
de desenvolvimento a ser executada pela Universidade do Va
le do Rio dos Sinos ( RS) , em convênio com agências de as
sistência internacional da Alemanha e França (1º). 

(9) O oferecimento de assistência às comunidades indígenas em termos 
globais foi abordado em obra de nossa autoria, que tratava especifi
camente da atuação dos postos indígenas. Veja-se Santos, 1970. Es
pecificamente para os Xokleng de Santa Catarina, formulamos as bases 
de um plano global de ação. Veja-se Santos, 1973. 

( 10) Tal experiência teve como principal dinamizador o técnico Darei Pi
veta, do CEDOPE/UNISINOS, e conta com os seguintes projetos, a 
serem desenvolvidos no espaço de 10 anos: 19 projetos - levanta
mento da situação. Financiamento às famílias índias para aquisição 
de bois, que se comprometem a pagar o financiamento ao final de 1 
ano (ou safra). Atingidas no primeiro ano 3 famílias; no segundo 18; 
a expectativa de atender as demais famílias índias do PI, no terceiro 
ano, não foi inteiramente alcançada. Período 1969/ 1972. 29 projeto: 
implantação de projetos agrícolas, destinados à criação de uma infra
estrutura que permita a criação de um órgão associativo semelhante 
a uma cooperativa. Período 1974(75. 39 projeto: dinamimação da coo-
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O importante dessa experiência é que ela está dirigida 
para ajudar os indígenas a encontrar situações econômicas 
cada vez mais satisfatórias. Para isso, promove-se a adoção 
de novas técnicas de trabalho agrícola e criam-se condições 
para facilitar a comercialização dos produtos indígenas, bem 
como a aquisição de bens de consumo. Tudo isto, objetivando 
o levantamento da comunidade indígena e a revalorização de 
seus indivíduos componentes. 

:m necessário, pois, pensar num projeto global, onde, si
multanemente, se estabeleçam ações destinadas à valorização 
do trabalho indígena pela abertura de novas possibili
dades de produção, comercialização e consumo; se fi:. 
xem bases para o fortalecimento da comunidade tribal, obje
tivando assim facilitar aos indígenas condições para o en
frentamento dos contingentes não-índios; se disseminem prá
ticas sanitárias, de saúde, de alimentação e de educação, vol
tadas para o alcance das mudanças pretendidas; se garanta 
aos indígenas, afinal, condições dignas de vida que os levem 
a uma reavaliação dos padrões destinados à promoção de 
seu próprio auto-respeito. Tal projeto global, se efetivado, 
poderia ser designado como a tradução dos objetivos da po
lítica indigenista para os índios do sul do País. 

Todas as atividades decorrentes da implantação desse 
plano global junto a uma comunidade indígena teriam cará
ter educativo, pois o objetivo básico seria levar o índio à au
to-suficiência de iniciativa e de decisão, como membro de 
uma sociedade diferenciada. Assim sendo, a existência formal 
de salas de aula e professores, no sentido tradicional des-

perativa, pelo fortalecimento das atividades econômicas do grupo tri
bal. Período 1976/79. 4~ projeto: criação de uma escola integrada 
agro-industrial para a formação profissional dos índios, levando-os à 
condição de serem promotores de seu próprio destino. Tais projetos 
têm como objetivos justificatórios, no entender de seus idealizadores, 
o seguinte: 

«Por via do projeto pretende-se, prioritariamente, ao tempo em que 
se atenda ao anseio de aquisição de mais satisfatórias condições de 
subsistência, educar o índio para assumir a responsabilidade pelo pró
prio desenvolvimento sócio-econômico, eliminando de modo gradativo o 
seu atual relacionamento paternalista e dependente em relação aos com
ponentes da sociedade nacional. Prevê-se realizar isso respeitando o 
seu universo cultural e conscientizando-o de sua situação real (eco
nômica, social e política). A tomada de consciência visa a engajá-los 
nas diversas etapas do projeto (elaboração, execuç.ão e avaliação). A 
ação familiar e comunitária, ao idealizar-se realizar a auto-promoção, 
ajudando-os para que se ajudem, permitirá melhores condições de exis
tência:.. ( Cf. Cópia original .em . Xerox, arquivo do Autor) . 
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ses termos, não é fundamental para a implantação da for
ma de educação que estamos tentando delinear. Ao nosso ver, 
é muito mais imperioso que se oriente o índio para se liber
tar das condições de trabalho a que está sujeito ou que se 
lhe ofereçam condições gerais para garantir novas perspec
tivas de relacionamento com a sociedade nacional. Todas es
sas atividades educativas poderiam ser adequadamente en
globadas sob o termo educação permanente ( 11

) • 

Compreende-se assim que não consideramos fundamental 
a preocupação com a alfabetização, seja em língua verná
cula ou não. Sabemos que o aprendizado da escrita e da lei
tura é mais fácil quando o educando ainda não desenvolveu 
suficientemente os mecanismos de censura. Concordamos, 
pois, que uma criança tem mais facilidade para ser alfabeti
zada, em nosso caso particular em duas línguas, do que um 
adulto. Mas não é isto que nos preocupa. O que os dados obti
dos nas mais diversas situações e comunidades indicam é que, 
em primeiro lugar, é necessário utilizar os recursos disponí
veis para a melhora do cotidiano ( 12

). ::m óbvio que se for 
possível deflagrar simultaneamente ações destinadas a mu
dar o precário cotidiano e se houver condições para a manu
tenção de classes de alfabetização, com base no ensino bilín
güe, isto será melhor. Contudo, tais classes não podem ser 
focalizadas como prioritárias. Pelo menos nos termos que até 
aqui têm sido estabelecidos o conceito de classe escolar, a 
programação escolar e as ações do professor. 

Destacamos assim uma sistemática escolar destinada a 
validar a idéia de educação permanente. Uma educação a ser 
usufruída por todos os membros de uma comunidade indíge
na, e voltada basicamente para o alcance de condições que 
lhes permitam enfrentar e decidir sobre os diversos proble
mas decorrentes de seu convívio com a sociedade nacional. 
O fracasso da escola monolíngüe, que até há pouco atuava 
com exclusividade nos postos indígenas, bem demonstra que 
não há que imaginar outra solução. As limitações sentidas 
na curta, mas positiva, experiência de ensino bilíngüe devem 
também ser consideradas. 

( 11) Furter, 1966 : 143, diz que a educação permanente «Se traduz pela par
ticipação efetiva, ativa e responsável de cada sujeito envolvido, qual
quer que seja a etapa da existência que esteja vivendo». Deve-se 
esclarecer que a «participação efetiva, ativa e responsável» no caso 
indígena é em relação à sua sociedade e não à nossa, pois, caso con
trário, estaríamos justificando o uso da educação para ampliar o do
mínio sobre os índios. 

( 12) Veja-se Beltrân, 1973: 201 e seguintes. 
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Aceita a idéia da educação permanente, não se pode dei
xar de lembrar que o posto indígena é a unidade que traduz 
em ações concretas o que chamamos de política indigenista. 
Assim, é necessário imaginar a integração de todos os ele
mentos envolvidos nas tarefas de fazer operar o posto indí
gena, pois todos são agentes diretos do que estamos a cha
mar educação permanente. Dessa maneira, a todo instante os 
indígenas estarão em contato com funcionários que têm o 
papel consciente de assessorar, orientar, sugerir e, jamais, 
impor. Funcionários que seriam responsáveis por oferecer à 
sociedade indígena o apoio institucional e técnico de que ca .. 
recem para a sua sobrevivência como unidade diferenciada. 
Assim, o posto indígena teria de ser reorganizado para favo
recer o aparecimento de adequadas condições de trabalho para 
a comunidade indígena, estimulando o encontro de novas ma
neiras de produção, particularmente pela abertura de crédito 
e oferecimento de assistência técnica; estabelecendo novas ba
ses para garantir a comercialização de produção indígena; 
abolindo qualquer idéia de utilização da comunidade ou seu 
patrimônio para criar ou manter fundos de renda indígena; 
organizando sistemas cooperativos de produção e consumo; 
amparando a comunidade quanto à saúde e assistindo-a nos 
mais variados momentos do seu relacionamento com a socie
dade envolvente. 

Ao se pensar na utilização da educação permanente jun
to às sociedade tribais, e, paralelamente se demonstrar a ne
cessidade do posto indígena atuar de maneira integrada e 
objetivando apoiar as populações indígenas ali residentes pa
ra que encontrem seu próprio destino, é necessário conside
rar que mudanças sérias devem ocorrer no indigenismo ofi
cial, para que haja condições de tais sujestões serem colo
cadas em prática. t; preciso, entre outras coisas, criar um 
sistema de planejamento das ações fundamentais à política 
indigenista oficial, integrado por técnicos e cientistas sociais 
e voltado para permanente controle e reavaliação das medidas 
concretas colocadas em execução. Tal grupo poderia partir 
de uma avaliação das experiências ocorridas em outros paí
ses e destinadas à promoção do indígena, que, em muitos 
sentidos, se distancia para melhor em relação ao que esta
mos logrando realizar. Nas Delegacias Regionais do órgão de 
assistência, uma equipe menor, mas capaz de compreender e 
traduzir os objetivos eleitos para as diversas comunidades, 
orientaria e supervisionaria os grupos em atividade nos pos
tos indígenas. A adoção de tal sistema poderia ser rapida
mente enriquecida pelo envolvimento de vários setores, es-
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pecialmente as universidades que têm condições de se respon
sabilizar pela execução das pesquisas de base ( 1ª) . 

Incorporando-se tais idéias ao projeto de ensino bilín
güe em experiência na região sul, e abrindo-se perspectivas 
materiais que permitam o envolvimento de novos técnicos no 
programa (1

"), será viável o encontro de possibilidades in
teiramente novas para se permitir que os índios tomem cons
ciência de sua situação e decidam os caminhos que devem 
seguir. Ou, em contrário, os índios, enquanto membros de 
uma sociedade minoritária, mesmo dispondo de uma sistemá
tica escolar mais sofisticada, como a utilizada no projeto bi
língüe, não terão condições para orientar seu próprio des
tino (15 ). 

Entende-se que é impossível o alcance de resultados sa
tisfatórios pelo uso da educação somente, seja em termos tra
dicionais ou bilíngüe, porque a realidade que se oferece no 
cotidiano ao indígena acaba por anular todas as possibilida
des e a razão de ser dessa forma de atividade educativa. Não 
adianta, assim, a escola tentar levantar o ethos do grupo 
tribal, mesmo pelo trabalho de um professor indígena ade
quadamente habilitado, se o próprio material didático pode 
contribuir para anular todo o esforço realizado. Ou se outros 
funcionários integrantes do posto indígena atuam favorecen
do a submissão do silvícola. Ou se tal fazer é padrão entre 
os integrantes da sociedade regional, como se pode depreen
der da leitura de uma obra editada para oferecer a turistas 
e à população da região sul, esclarecimentos sobre as mis
sões jesuíticas e os índios existentes no Rio Grande de hoje: 

( 13) A simples colocação pelo MEC da problemática indígena como tema 
prioritário para a realização de pesquisa nas Universidades Federais, 
em pouco tempo poderia ampliar a bibliografia disponível sobre os 
vários aspectos da realidade indígena. 

( 14) O Ministério de Educação e Cultura não pode ficar alheio a esse 
tipo de experiência, seja pela importância da sua realização e acom
panhamento, que poderão abrir perspectivas para o enfrentamento de 
problemas educacionais particulares a grupos recentemente imigrados 
para o País, seja pelos recursos materiais e humanos que o Ministério 
possui, de uma maneira ou outra valiosos para a dinamização de vá
rios aspectos da educação indígena. A condição de tutelado a que o 
índio está sujeito, em princípio não obriga a FUNAI a criar e manter 
um sistema escolar paralelo. E o MEC facilmente poderá criar um 
corpo técnico especializado em educação bilíngüe. 

( 15) Sabemos que é impossível evitar interferência da sociedade nacional 
sobre os indígenas. Entendemos, entretanto, que muito pode ser feito 
sem que necessariamente se objetive a submissão ou o direcionamento 
dos indígenas. 
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O indio por sua natural indolência, volubilidade e impru
dência, mal os jesuitas o deixavam um pouco a vontade, vol
tava ao estado primitivo ( ... ) . Assim os missionários ( . . . ) 
realizaram ( ... ) entre seres atrasadissimos e num Pais 
ainda selvagem ( . .. ) . E entre os Guarani e outras tribos 
reinava a poligamia. O filho seguia a condição do pai e 
a mulher era escrava do homem ( .. . )ie. 

CONCLUSõES 

Na região sul sobrevivem contingentes tribais vinculados 
às sociedades Kaingang, Xokleng, Guarani e Xetá. A maior 
parte dessas populações vive aldeada em áreas especialmente 
t"eservadas, administradas por órgão governamental, a Fun
dação Nacional do tndio. 

Preocupados em avaliar a utilização do sistema escolar 
entre os componentes dessas sociedades, visando à compreen
são do papel da educação formal, realizamos um levantamen
to exaustivo da situação de cada comunidade, procurando ca
racterizar as condições em que ocorre seu relacionamento 
com a sociedade envolvente. A análise do material empírico 
obtido no decorrer da pesquisa e apresentado nos capitulos 
anteriores permite-nos formular as seguintes conclusões: 
1 . ~ precária a situação em que se encontram os compo

nentes das diversas sociedades indígenas na região sul. 
Decorrente de situações históricas particulares, os indí
genas acham-se submetidos a situações flagrantes de es
poliação econômica que impedem qualquer possibilidade 
de relacionamento vantajoso com a sociedade nacional 
envolvente; 

2 . A assistência promovida pela Fundação Nacional do ln
dio não mostra alterações em relação às práticas adota
das pelo extinto Serviço de Proteção aos Indios. A es
tratégia de ação continuou a mesma, utilizando-se, como 
base de tradução das ações programadas pelo indigenis
mo oficial, a unidade denominada posto indígena. As 
tentativas de melhorar as condições técnico-burocratas do 
pessoal responsável pelas atividades do posto indígena 
não chegaram a garantir o oferecimento para os índios 
de novas soluções para o problema existente. Em con
trapartida, a adoção de objetivos decorrentes de uma "vi
são empresarial" sobre a problemática indígena, levou a 

(16) Leite, 1973: 30 e 33. 
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FUNAI a buscar, com continuidade, a exploração eco
nômica das áreas territoriais ocupadas pelas sociedades 
tribais, além de permitir a expansão de iniciativas to
madas por componentes da sociedade envolvente, utili
zando amiúde o potencial indígena como força de tra
balho. A participação dos indígenas nesses projetos, em 
termos de obtenção de vantagens, é diminuta e nada 
estimuladora; 

3. As tentativas do órgão governamental em minimizar as
pectos flagrantes da miséria vivida pelos índios se tem 
baseado no equacionamento superficial da realidade apre
sentada pelas diversas comunidades. Assim, a FUNAI 
promoveu na maioria dos postos indígenas a constru
ção de casas para os índios. O agrupamento dessas ca
sas em "vilas" foi uma tentativa extemporânea de ur
banização dos silvícolas, que acabou facilitando ainda 
mais o domínio da sociedade envolvente. Na "vila", en
tre outros males, o índio não tem condições de possuir 
animais de criação e sua roça fica distante. Estimulou
se, assim, o trabalho do índio para os regionais, na 
condição de mero detentor de força de trabalho; 

4 . Continuando com uma prática já tradicional no antigo 
SPI, a FUNAI mantém unidades escolares em todos os 
postos indígenas. .Essas unidades se valem de uma pro
gramação de ensino comum àquela destinada aos com
ponentes da sociedade envolvente que vivem na área ru
ral, e utiliza, de modo geral, professores precariamente 
qualificados e desconhecedores da realidade sócio-cultu
ral do grupo que estão a servir. Os resultados concre
tos apresentados por tais escolas são nulos. Tais esco
las em nada contribuem para o oferecimento de respos
tas aos problemas que os indígenas enfrentam, ficando 
sua utilidade limitada aos interesses de se ter uma fun
ção burocrática para preencher; ou ao oferecimento de 
justificações destinadas a conformar os componentes da 
sociedade envolvente quanto ao futuro dos indígenas; ou 
mais concretamente, oferecendo esquemas que acabam 
por estimular a submissão dos indígenas; 

5. O projeto de ensino bilíngüe, montado a partir de inves
tigações lingüísticas desenvolvidas entre os Kaingang, 
concretizou, tardiamente no Brasil, práticas já bastante 
difundidas em outros países que têm minorias tribais 
em seus territórios. Tanto o projeto como os resultados 
de sua experimentação apresentam limitações decorren
tes da aceitação da noção falsa de que a educação, por 
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si só, pode promover alterações substanciais numa de
terminada sociedade, e da falta de clareza dos objetivos 
que norteiam o indigenismo oficial. Contudo, tal expe
riência deve ser considerada para fundamentar uma pro
gramação que denominamos de educação permanente, 
voltada para dotar os indígenas dos instrumentos ne
cessários para participar da escolha das soluções dos 
problemas decorrentes de seu convívio com a sociedade 
nacional, tornando-os conscientes do processo histórico 
que estão a viver e habilitando-os para decidir sobre seu 
destino; 

e . A idéia .de educação permanente, entretanto, só pode ser 
desenvolvida a partir da revisão realizada pelos respon
sáveis pelo indigenismo oficial dos fundamentos que su
portam as chamadas práticas indigenistas em sentido 
global, definindo-se, em primeiro lugar, que os compo
nentes das sociedades tribais não formam no Brasil 
presente uma segunda categoria de pessoas, uma "cas
ta" inferior. J!; claro que tal revisão implicará na re
conceituação de diversas posições estabelecidas pela 
FUNAI, principalmente aquelas ligadas à idéia de levar 
o indígena a participar de processos de produção do qual 
ele não se beneficia dos resultados auferidos e de ree
quipar o órgão de assistência com pessoal técnico e cien
tífico em número suficiente e capaz de aproveitar a 
experiência internacional, além de se valer do potencial 
representado pela universidade brasileira. 

7. A educação permanente, como imaginamos, não está su
jeita à existência de espaços físicos determinados, como 
a sala de aulas, nem tampouco limitada a horários ou 
a personagens definidos. Imaginamos uma educação 
promovida por todos os elementos "civilizados" em tra
balho nos postos e voltada para oferecer aos indígenas 
ensinamentos e informações destinadas à sua utilização 
prática, em forma de respostas aos problemas do coti
diano. A alfabetização, em bilíngüe, estaria assim colo
cada em plano secundário, pois acreditamos que o fun
damental é instrumentar o indígena para enfrentar e 
sobreviver às condições geradas pelo seu convívio com 
a sociedade nacional, caracterizada como individualista 
e baseada numa sistemática de produção capitalista; 

8. A educação permanente, ainda, não estará limitada a 
atingir apenas os contingentes tribais aldeados nos pos
tos indígenas. Ela deverá envolver os índios destribali
zados da região sul, tornando presente junto às popu-
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lações regionais que convivem com indígenas informa
ções objetivas destinadas a disseminar condições novas 
para o relacionamento entre índios e não-índios. A par
tir da participação do Ministério da Educação e Cultura, 
se dirigirá também para a sociedade nacional, procuran
do reconceituar a indígena e simultaneamente promover 
o desaparecimento dos estereótipos que sobre o índio po
voam os livros didáticos e outros meios de informação. 

9. Se não for possível reconceituar o indigenismo oficial, 
quase nada se poderá obter pela utilização da melhor 
programação escolar. Na verdade, a problemática em 
foco é gerada por variáveis decorrentes de um quadro 
sócio-cultural e ideológico. A sua abordagem apenas pe
la área da educação não oferece qualquer garantia como 
solução. Não há, pois, como escapar de uma revisão 
dos objetivos do indigenismo oficial, visando à funda
mentação de ações voltadas para abordar tal problemá
tica em termos globais. 

, 
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AP~NDICE 

SOBRE INDIOS DESTRIBAIJZADOS 

No sul do Brasil, os indígenas não vivem somente nas 
áreas onde se localizam postos da FUNAI. Devido a situa
ções específicas de convívio com a população brasileira, um 
número razoável de famílias indígenas vive dispersa. A lo
calização dessas famílias no espaço físico e os conseqüentes 
mecanismos que desenvolveram para se ajustar à condição 
de meros sobreviventes e marginais ao mundo dominador 
dos brancos apresentam diferenciações entre os componentes 
dos diversos grupos tribais. 

Algumas famílias Kaingang vivem fora dos postos indí
genas porque suas terras foram ocupadas pelos brancos e 
não houve preocupação em lhes reservar nenhuma parte. 
Mas eles não quiseram se afastar da região que tradicional
mente ocupavam. Os Kaingang inicialmente foram submeti
dos por criadores de gado, nos campos de Palmas e Guara
puava, e largamente usados como mão de obra nas fazendas. 
No suceder da ·conquista da terra, uma frente pioneira agrí
cola tirou-lhes as áreas não ocupadas pelos criadores. A rea
ção indígena foi de acomodação à presença do branco. Não 
houve migrações. Assim, os índios passaram a viver de fa
vor nas terras que antes eram suas. 

Nas vizinhanças do rio Uruguai, entre Santa Catarina 
e Rio Grande, no oeste de ,Santa Catarina e no noroeste do 
Paraná, encontram-se famílias Kaingang localizadas fora dos 
postos indígenas e não usufruindo de qualquer assistência 
ou amparo governamental em decorrência de sua situação 
étnica. Algumas dessas famílias eventualmente podem ter 
sido motivadas a viver fora das reservas indígenas em fun-
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ção de experiências particulares, geralmente negativas, no 
trato com funcionários dos organismos governamentais de 
assistência ao silvícola. Isto explica a reação negativa des
ses indivíduos ao se dar a sugestão para sua fixação num 
posto indígena qualquer. 

As condições de vida enfrentadas por essas famílias in
dígenas são semelhantes às de outros brasileiros desaf ortu
nados na região. Normalmente, fabricam e comerciam algu
mas peças de artesanato; cultivam uma pequena roça de 
subsistência; praticam alguma caça; extraem da floresta erva 
mate e pinhão. Além disso, vendem sua força de trabalho 
para os proprietários brancos das vizinhanças. 

Nesse quadro de vida miserável, entretanto, os Kaingang 
não deixam de manter um alto grau de identidade étnica, 
que lhes permite se apresentar diferenciadamente no contex
to da população regional. Assim continuam sendo índios. 

Os Guarani, numa situação oposta aos Kaingang, estão 
em constante migração e não se fixam por muito tempo 
num mesmo local. Além disso, os Guarani têm manifestado 
preferência por se localizar próximo a grandes concentrações 
urbanas, tais como Porto Alegre e Florianópolis. A subsis
tência dos Guarani é obtida também pelo fabrico de peças de 
artesanato; pequena agricultura de milho, feijão, batata, abó
bora e amendoim ; caça e coleta; e venda, irregular, de sua 
força de trabalho para a realização de pequenos trabalhos 
braçais, especialmente ligados a atividades agrícolas. 

Ao contrário dos Kaingang, que têm nítida consciência 
do território que ocupavam e que, devido a iisto, reclamaram 
e reclamam ações governamentais para lhes garantir o do
mínio de certas áreas de terra, os Guarani são verdadeira
mente índios em trânsito. Oriundos geralmente do Paraguai 
e norte da Argentina, esses índios penetram no território 
brasileiro motivados por uma justificação do mundo que pri
vilegia a região leste, à beira do Atlântico, como vizinha à 
"terra sem males". 

Alguns Xokleng vivem também dispersos. São índios que, 
quando crianças, foram capturados durante as razias dos 
bugreiros. Entregues a fazendeiros ou a outros civiliza.dos, 
os poucos índios que conseguiram sobreviver chegaram, em 
alguns casos, aos dias do presente. Uns poucos constituiram 
família. A maioria desses sobreviventes acomodou-se às con
dições de vida impostas pelo convívio com os brancos e, as
sim, passou a escamotear sua origem. Geralmente, esses so
breviventes nada recordam da cultura tribal, e como índios 
somente tiveram experiências negativas, todas decorrentes 
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da caracteri7.ação estereotipada que corre no interior da re
gião sul: "o índio é ser inferior." 

Com os Xetá também ocorre quadro semelhante. Com 
o extermínio do grupo tribal, alguns poucos índios sobrevi
ventes foram privilegiados com a proteção de certos benemé
ritos civilizados. Houve assim uma dispersão dos sobrevi
ventes. Hoje, os· últimos oito Xetá que existem no Brasil 
vivem separadamente, em postos indígenas. Um desses ín
dios, por ter tido uma boa experiência de convívio com os 
brancos, em áreas rurbanas, não se adapta à rotina dos pos
tos. Vive assim perambulando no sudoeste do Paraná, ora 
atuando como faxineiro nos bares pobres das cidades, ora 
como biscateiro iem feiras. 

Toda essa população indígena vive sem maior assistên
cia do órgão responsável, a FUNAI. Na verdade, em contato 
com burocratas dessa instituição, tomamos consciência de 
que não há na região sul nenhuma iniciativa que envolva 
tais contingentes tribais. Assim, foi impossível a obtenção 
de dados que permitissem a quantificação desses indivíduos 
destribalizados. Nos casos Xokleng e Xetá, pela insignif icân
cia numérica dos sobreviventes, foi possível se obter infor
mações bastante precisas. Quanto aos Kaingang e Guarani, 
que efetivamente apresentam ponderáveis contingentes des
tribalizados, muito pouco se pode saber em termos globais. 
E na falta de informações disponíveis na FUNAI, limitamo
nos aos dados obtidos diretamente e àqueles fornecidos por 
outros estudiosos1

• 

Com base em tais informações, é possível se admitir a 
existência de aproximadamente duas centenas de Kaingang 
vivendo fora de postos indígenas, na área vizinha ao rio 
Uruguai e extremo oeste de Santa Catarina. No Paraná, o 
número de Kaingang destribalizados talvez se aproxime de 
uma centena. Nesse caso, a maioria está dispersa em fazen
das. 

Os Guarani, localizados no Rio Grande, atingem apro
ximadamente 100 indivíduos. Em 1973, nas redondezas de 
Porto Alegre, num lugar denominado Cantagalo, havia um 
núcleo Guarani com 20 indivíduos. Em 197 4, na parte norte 
da Lagoa dos Patos, ainda no Rio Grande, um outro grupo 
Guarani se instalou com aproximadamente 50 pessoas, divi
didas em dois acampamentos. E, por várias vezes, durante 

( 1) Especialmente, Darcy Piveta, CEDOPE/UNISINOS. no Rio Grande 
do Sul; e Cecilia Helm, UFPr, no Paraná. 
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as viagens de um posto a outro, encontramos famílias Gua
rani nas estradas. Eram índios em trânsito, geralmente em 
busca do litoral. 

Em Santa Catarina, a presença de Guarani fora dos pos
tos indígenas é taro bém constatada, embora em número re
duzido. Num acampamento situado próximo a Florianópolis, 
junto a BR 101, no local Morro dos Cavalos, existem apro
ximadamente 10 pessoas. Outrora esse acampamento abrigou 
outras famílias, que mudaram para o PI !birama ou se dis
persaram. Nos bairros da periferia da cidade, localizamos 
pelo menos outras três famílias. No caso, trata-se de jo
vens Guarani que constituiram família, casando-se com civi
lizados. Tais números, entretanto, flutuam bastante. :m mui
to comum se encontrar índios que estão em visita a esses 
parentes e que informam estar em trânsito para São Paulo, 
para Porto Alegre e, às vezes, até para Buenos Aires. 

:m de todo conveniente que a FUNAI inclua os indígenas 
destribalizados no quadro de suas preocupações. O levanta
mento dos vários núcleos existentes e .de problemas como os 
direitos dos índios sobre a área de terras que ocupam, tipo 
de relacionamento que mantêm com civilizados regionais, 
graus de submissão a que se acham sujeitos, são fundamen
tais. 

Somente a partir da configuração dessas várias situa
ções será possível a FUNAI estabelecer maneiras de garantir 
assistência a tais contingentes e pensar, por exemplo, em 
fixar mecanismos para as crianças existentes nos diversos 
núcleos se beneficiarem de programações educacionais. O fato 
é que o índio não deixa de ser índio porque reside fora de 
um posto indígena. O próprio posto indígena não pode, em 
nenhum momento, ser considerado um instrumento de segre
gação, de uma política de "apartheid". E para que tal não 
ocorra, é preciso fixar as bases para reconhecer e assistir 
aos índios não residentes nos postos indígenas. Pois são es
ses, em muitos casos, os mais necessitados de orientação e 
amparo. 

Não adianta pensar que esses indígenas podem optar 
pelo viver em postos indígenas. Na verdade, muitos jamais 
pensaram em aceitar a idéia de viver em reservas da FUNAI, 
nem tampouco em solicitar qualquer ajuda. Nesse sentido, 
são elucidativas as palavras do Guarani Luiz, morador do 
acampamento de Itapoã, junto a Lagoa dos Patos: "nosso 
sistema é outro". 
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EDITORA MO·VIMENTO 



O objetivo deste trabalho é esclarecer as possibilidades 
e limites da educação formal para que os indígenas do sul 
do País encontrem melhores condições de vida, consider ada 
sua situação de convívio com componentes da sociedade na-
cioo~. ' 

A pesquisa foi realizada com a colaboração de The Ford 
Foundation, da Universidade Federal de Santa Catarina e 
da Fundação Nacional do índio, atingindo 19 postos indíge
nas, localizados na região sul, que atendem a 7 .809 indiví
duos. Tal população integra as sociedades tribais Kaingang, 
Xokleng, Guarani e Xetá. 

Mais um livro de valor da 

EDITORA MOVIMENTO 
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