
 

 

A gênese do processo histórico de demarcação de Terras Indígenas no Brasil a 

partir da conquista da TI Toldo Chimbangue 

 
Valeu, valeu! Valeu muito à pena. Às vezes 

eu digo para meus netinhos: ‘olha, se a avó 

velha, eu e os teus tios não tivéssemos 

lutado, não tivéssemos sofrido, não tinha o 

que vocês têm. Hoje tem médico, tem casa 

para morar, tem terra para plantar, tem 

dentista, tem enfermeiro, tem todo tipo de 

cuidado!’ (VEIGA, 2009). 

 

 

 

A demarcação da Terra Indígena Toldo Chimbangue, em 1985, inaugurou um novo 

processo de demarcação de Terra Indígena (TI). Foi o primeiro caso no Brasil em que 

um povo indígena recuperou uma terra que em sua totalidade estava ocupada por não 

indígenas, com registro cartorial dos imóveis.  A novidade foi a declaração de nulidade 

dos títulos antes mesmo da existência da atual Constituição Federal. A conquista desta 

Terra recuperou o instituto do indigenato, direito colonial que havia sido reafirmado na 

Lei de Terras de 1950 (Lei nº 601/1850). Foi também pela primeira vez que os 

indígenas conseguiram retomar uma terra considerada perdida, porém delimitou marcos 

ideológicos presentes até hoje nas demarcações de terras indígenas. A conquista do 

Toldo Chimbangue inspirou o movimento indígena brasileiro nos processos de 

retomada de outras terras. A fundamentação antropológica e jurídica empregada nesse 

contexto contribuiu para a formulação dos novos direitos indígenas assegurados na 

Constituição Federal de 1988. Foi um caso em que além de recuperar a terra, a 

comunidade indígena precisou ser recriada, reinventada. 

 

Palavras Chaves: Território; Direito Indígena; Kaingang. 

 

 

 

  

 

Introdução 

 

 A demarcação da Terra Indígena Toldo Chimbangue inaugurou um novo 

processo de demarcação de Terra Indígena (TI) no Brasil. Os Kaingang recuperaram 

uma terra que em sua totalidade estava ocupada por não indígenas, com registro 

cartorial dos imóveis. Foi o primeiro caso no Brasil, a novidade foi a declaração de 

nulidade dos títulos. A conquista da Terra Indígena Toldo Chimbangue recuperou o 

instituto do indigenato, direito colonial que havia sido reafirmado na Lei de Terras de 

1950 (Lei nº 601/1850). Foi também pela primeira vez que os indígenas conseguiram 



2 

 

 

retomar uma terra considerada perdida. Foi um caso em que além de recuperar a terra, a 

comunidade indígena precisou ser recriada, reinventada.  

 Esse processo caracterizou-se também por ter posto em evidência as 

contradições da Nova República. Em diversos aspectos a política indigenista do 

governo José Sarney, que havia tomado posse em 15 de março de 1985, era uma 

continuidade do regime militar, uma herança do período de repressão em que os povos 

indígenas foram violentamente reprimidos e cerceados de manifestarem-se, quando suas 

terras foram reduzidas e os bens indígenas foram esbulhados pelo Estado. A conquista 

da Terra Indígena Toldo Chimbangue inspirou o movimento indígena nos processos de 

retomada de outras terras. A fundamentação antropológica e jurídica empregada no 

processo da conquista da Terra Indígena Toldo Chimbangue contribuiu para a 

formulação dos novos direitos indígenas assegurados na Constituição Federal de 1988. 

No âmbito do movimento indígena percebe-se que as ações de apoio a comunidade 

Kaingang do Toldo Chimbangue gerou uma reação em cadeia e consolidou a rede de 

trocas de informações e de solidariedade iniciado uma década antes.  

 Por outro lado, o processo contribuiu para que fossem externadas divergências 

políticas e ideológicas entre a ação da igreja diocesana de Chapecó com o empresariado 

local e com os partidos afiliados ideologicamente a posição de direita. Permitiu 

também, que fossem externadas divergências no interior da própria igreja diocesana. 

 Para os Kaingang, o processo representou a possibilidade do reconquistar seu 

espaço. Num exercício imaginativo, Angelim Gandão e Maria da Conceição ficam a se 

perguntar como seria se a terra não tivesse sido recuperada: “Não, não estávamos mais 

aí. Tinha só os colonos. Se a gente tivesse bancado o bonzinho não tínhamos ficado 

aqui. Certamente teríamos que ir para outras áreas.” (CONCEIÇÃO, 2010). “Eu vou 

dizer uma coisa para você, se a luta fosse hoje iríamos ter muito mais dificuldade,  

porque a própria lei do branco é contra. É capaz de entrar com a polícia aqui e matar. 

Eles atropelam. É bem assim. Nós iríamos viver só na cadeia.” (GANDÃO, 2010). 

  

 

A longa marcha do esbulho ao Decreto de desapropriação 
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A TI Toldo Chimbangue localiza-se no município de Chapecó, entre o 

riacho/lageado Lambedor até sua foz no rio Irani em sua margem direita perfaz um total 

de 1.963 hectares. É habitado pela população Kaingang com pouco mais de 500 

pessoas, e provisoriamente encontra-se uma aldeia Guarani com cerca de 100 pessoas. 

Os Guarani aguardam a demarcação da TI Araçaí. 

 O emprego do conceito Toldo refere-se a uma comunidade habitando uma terra 

não reconhecida pelo Estado brasileiro. Porém, pela Lei de Terras de 1850, o não 

reconhecimento não significava que não se tratasse de uma Terra Indígena, uma vez que 

a posse indígena deveria ser respeitada.  

 Na região compreendida entre o rio Irani o rio Ariranha e o rio Uruguai, já era  

de conhecimento do governo provincial do Paraná, que havia presença indígena. O 

mapa confeccionado a pedido do governo provincial no final do século XIX indicava a 

presença dos Toldos. A região envolve atualmente as TI Toldo Chimbangue e Toldo 

Pinhal. No século XIX as terras foram registradas pelo governo do Paraná, durante o 

mandato de Francisco Xavier da Silva, em 1891, em nome de José Joaquim de Moraes. 

Chamava-se fazenda Barra Grande com 61.876.400 m2  ou 10,5 léguas quadradas. 

Concluída a medição, José Joaquim de Moraes vendeu as terras a Luis Vicente de Souza 

Queiros, filho da Baronesa da Limeira. Posteriormente, em 1919 os herdeiros 

venderam-nas para a Empresa Colonizadora Luce & Rosa Cia Ltda. que as dividiu em 

lotes de 24 hectares (uma colônia) e as revendeu a camponeses. Nem José Joaquim de 

Moraes nem Luis Vicente de Souza Queiros tomou posse das terras. Tratava-se de 

região de floresta estacional decidual e não propícia à criação de gado. O interesse nas 

terras era para especulação. Ela só vai despertar interesse para a outra prática de uso do 

solo com chegada de famílias de camponeses oriundas das colônias velhas do Rio 

Grande do Sul e alguns vindos diretamente da Europa, a partir da terceira década do 

século XX. 

 Assim que a terra foi dividida em a empresa colonizadora buscou por todos os 

meios retirar os indígenas do local. O Serviço de Proteção aos Índios - SPI é acionado 

para remover os Kaingang do local. Em relatório enviado ao governador do estado de 

Santa Catarina, o inspetor da 7ª IR do SPI, Deocleciano de Souza Nenê, descreveu a 

situação das famílias indígenas sob sua jurisdição e se comprometeu a removê-las para a 
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TI Xapecó: “(...) cerca de 50 famílias Caingangues do distrito da sede do município de 

Xapecó, às margens do rio Irani, porém, estes, o S.P.I. procurará transferir para as terras 

do Xapecó.” (NENE, apud LANGE, 000, fl 564). Deocleciano se deslocou à região do 

Irani em 1951 e justificou seu deslocamento dizendo que teria de “atender pedido 

procurada Empresa Luce & Rosa para retirar índios margens Irani para PI Xapecó.” 

(NENE, apud LANGE, 000, fl 565). A maioria das famílias Kaingang se recusou a 

abandonar a área e permaneceu no Toldo Chimbangue. O SPI argumentava que não 

conseguia assistir aos indígenas do Toldo Chimbangue. No relatório de 1948 da 7ª IR  

do SPI relacionava 17 postos atendidos e afirmava que havia pelo menos 12 Toldos que 

não recebiam atendimento, “além da população acima, existe nesta IR grande número 

de índios, que necessitam de assistência direta, domiciliados nos Toldos de: (...) ‘Rio 

Guarany, Rio Borman, Iraní’ (...).” (SPI, 1949, p. 642). 

Em 13 de julho de 1948, a gleba com 15.768.900 m2 onde se encontravam os 

Kaingang no Toldo Chimbangue fora vendida pela Luce & Rosa a Severino e Giocondo 

Trentin, que a revendem a famílias camponesas. Segundo o Conselho Indigenista 

Missionário – Regional Sul (Cimi Sul), a alienação da terra aos irmãos Trentin ocorreu 

por dificuldades da empresa Luce Rosa em remover os indígenas. Na escritura de 

compra e venda ficou acordado que os compradores ficaram responsáveis pela retirada 

dos intrusos existentes na gleba de terra vendida. Os Kaingang são tratados como 

intrusos. Os irmãos Trentin removeram os indígenas para o terreno fora da gleba 

comprada, à margem direita do rio Irani num pequeno lote de 100 hectares que restava 

sem ocupação, considerada terra fiscal. 

 Na gleba Barra Grande havia dois toldos Kaingang, uma em cada margem do rio 

Irani. Eram duas comunidades que intercambiavam relações sociais, afetivas 

econômicas. A proximidade geográfica e a relação de parentesco facilitava inclusive 

mudarem de aldeias em momentos de maior pressão. Essa relação se manteve mesmo 

após perderam as terras e não existindo mais as comunidades formadas com toda sua 

organicidade. Na observação de G. Fernandes “quando a coisa apertou aqui a maioria 

das pessoas se escapou para a outra área no pinhal, fiquemos em poucos. Moremos. Por 

causa desses brancos que entraram aqui e tomaram tudo nossa área. Daí quando 

comecemos a luta eles retornaram (FERNANDES, 2009a).  
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Até a década de 1940 a cobertura vegetal nativa ainda prosperava na região. Na 

memória das pessoas mais velhas está registrada a exuberância da mata. Gumercindo 

Fernandes observa que em sua infância a região era apenas mata. “Eu nasci aqui. Na 

época existia todo tipo de caça” (FERNANDES, 2009a). 

 As ricas matas foram destruídas para dar lugar a lavouras de produtos agrícolas 

como milho, feijão e soja. Ivo Oro  observa que os últimos lotes de terra foram vendidos 

entre os anos de 1940 a 1943, “compraram a terra com os índios morando em cima da 

área e, mesmo assim, adquiriram as terras” (ORO, 2009). 

 Nos anos 1960, conforme recorda Idalino Fernandes, o grupo já estava 

confinado na beira do rio Irani. A presença massiva de camponeses com outras práticas 

de agricultura e organização social, além de roubarem às terras significou o 

esgotamento dos recursos naturais. “Quando eles entram numa área boa eles entram e 

vão destruindo. Então uma parte aqui foi os brancos que destruíram.” (FERNANDES, 

2009). 

 O Estado, através do SPI e posteriormente através da Funai, não mantinha 

presença no Toldo Chimbangue, e alguns funcionários do órgão que viviam na TI 

Xapecó mantinham contatos esporádicos com o grupo, para o órgão essa comunidade já 

estava integrada a sociedade regional e não carregava mais o estigma de indígena. 

Sequer possuíam terras ou recursos naturais a serem explorados, portanto nenhum 

interesse depositava no grupo. A própria sociedade regional os ignorava, eram taxados 

de bugres ou caboclos, mas nunca de indígena ou Kaingang.  Lothário Thiel recorda que 

enquanto padre diocesano tomou conhecimento da presença Kaingang no Toldo 

Chimbangue “a partir de notícias que os próprios Kaingang da TI Xapecó transmitiam 

para gente, de que haveria índios espalhados numa área que agora estava ocupada pelos 

agricultores, que era lá na Sede Trentin.” (THIEL, 2009). Egon Heck que a época era 

padre diocesana também recorda que foi em 1974 que teve as primeiras informações do 

Toldo Chimbangue. Foi através dos Kaingang da TI Xapecó que tomou conhecimento 

dos Kaingang do Toldo Chimbangue. Observa que os Kaingang mencionavam: “‘olhe 

tem um grupo nosso lá do outro lado, no rio Irani, Toldo Chimbangue, antigo’(...).  O 

velho João Mader chefe do posto Xapecó as vezes ia lá, mandava até um certo apoio as 

famílias lá, que era do velho Clemente Fortes”. (HECK, 2009). 
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 Porém, tanto a memória dos velhos como a documentação histórica demonstra 

que os Kaingang jamais abandonaram as margens do rio Irani. Em um manuscrito 

datado de 1950, o Juiz de Chapecó Antonio Selistre de Campos menciona que “distante 

menos de vinte quilômetros a Leste, próximo ao rio Irani, houve o Toldo Chimbangue, 

cujos índios, com pressão da colonizadora, foram deslocados para o interior da mata, rio 

acima.” (CAMPOS, 1950).  O manuscrito informa ainda que em 1941 funcionários do 

SPI estiveram no local visitando o grupo indígena, onde registraram a presença de 49 

pessoas, que nesse mesmo ano os indígenas já não estavam mais no toldo, mas 

habitando separados, não longe uns dos outros, ou seja, já haviam pedido as terras. 

O censo elaborado em 1944 por Francisco Fortes identificou 40 pessoas, sendo 

18 mulheres e 22 homens. Nesse levantamento chama a atenção o fato de que apenas 

uma pessoa tinha mais que 60 anos. Selistre de Campos (1950) registra que um 

funcionário do SPI realizou levantamento dos indígenas do Toldo Chimbangue no ano 

de 1941 e que havia encontrado 49 pessoas. O censo elaborado por Egon Heck em 1974 

identificou 11 famílias num total de 54 pessoas. Era um grupo relativamente pequeno, 

com cerca de 50 pessoas mantendo-se estável por aproximadamente 30 anos. A terra já 

não era mais suficiente para abrigar um grupo maior. 

 Gumercindo Fernandes recorda que antigamente havia um cacique. Porém, a 

perda das terras gerou efeitos sobre a organização social. Após a morte do velho cacique 

Chimbangue não conseguiram mais articular-se em torno de uma liderança política. A 

penetração das famílias camponesas e a supressão de praticamente toda a vegetação 

nativa desestabilizou socialmente o grupo e destruiu a possibilidade de sobrevivência 

econômica. De donos passaram a serem arrendatários e diaristas das próprias terras. A 

comunidade se espalhou pela região e um pequeno grupo manteve-se unido num espaço 

de 100 hectares nas margens do rio Irani. No pequeno lote de terra buscaram manter 

referencias de unidades políticas e passaram a articular-se em torno dos “troncos 

velhos” Francisco Marcelino e Clemente Fortes, do lado feminino a liderança ficou em 

torno de Ana Fortes. 

Thiel também é testemunha do período em que o grupo indígena estava 

confinado nas margens do Irani. Também recorda das dificuldades que o grupo 

encontrava para sobreviver nesse espaço. Na medida em que iniciaram as reivindicações 
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pela terra as tensões foram aumentando, os grupos contrários as pretensões indígenas 

buscaram todas as estratégias para expulsar os Kaingang do local, ao ponto de 

queimarem a casa do velho Chico Marcelino (falecido em 3 de agosto de 1980) para 

forçá-lo a abandonar o local. 

Lothário (2009) recorda que nos primeiros anos que visitou o grupo na costa no 

Irani, os Kaingang viviam em casas paupérrimas e trabalhavam de empregados ou 

arrendatários para os agricultores. Laudilina Veiga (2009) observa que se não tivessem 

lutado para recuperar as terras até os dias atuais estariam de arrendatários das terras. 

Trabalhar de dia para comer de noite. Essa era a expressão usada pelos Kaingang para 

traduzir a situação que viviam no final dos anos 1970, quando já haviam perdido os 

últimos 100 ha. O termo empregado para definir a parceria agrícola era “agregado”. 

Essa prática consistia tanto em alugar parcela da terra do proprietário, que geralmente 

vivia sobre ela, como em pagar uma renda, que variava de 30% a 50%, dependendo da 

parcela do investimento. O trabalho de agregado não dava o suficiente para sobreviver. 

Mesmo nos casos em que a parceria era formalizada através de contrato a situação era 

precária para os Kaingang, porque em geral os contratos não eram respeitados. 

O esbulho dos últimos 100 ha levou a uma separação do grupo, alguns foram 

para a TI Nonoai (RS), outros para TI Votouro (RS) e outros ainda para a TI Xapecó 

(SC). Na área do Toldo Chimbangue ficaram poucas famílias. Sebastião da Veiga 

(2010) afirma ser nascido e criado no Toldo Chimbangue. Sua narrativa limita-se ao 

período em que o grupo estava confinado nos últimos 100 hectares. As famílias 

indígenas dividiram entre si as terras em pequenos lotes que denominaram sítios. O 

acesso aos sítios ocorria pela compra e venda, embora não possuíssem escritura pública. 

Idalino recorda que na primeira divisão os 100 ha foram distribuídos para 10 famílias. 

Cada família era dona de seu sitio, como se fosse sua propriedade privada. Ocorre que 

posteriormente alguns não indígenas foram comprando esses sítios dos Kaingang que 

conseguiram a documentação junto a empresa colonizadora. Na interpretação de 

Fernandes “a empresa Luci & Rosa tinha doado essa terra para nós (FERNANDES, 

2009).  

 Os Kaingang não tinham garantia da posse dessas terras, não havia 

documentação que garantisse a posse indígena. No momento em que negociavam com 



8 

 

 

os camponeses, esses registravam a terra em seu nome.  Ainda segundo Fernandes foi 

nesse momento que perderam todas as terras. “E daí começou a venda de sítios, um 

índio vende paro o outro, depois um índio já vende para o branco. Aqui começou os 

índios vendendo sítio para os Capeletti, para os Pedrão, e foram ficam ali. Aí chegou 

uma época que esse José Capeletti falou com a Luce & Rosa e fez o registro”. 

(FERNANDES, 2009). 

 Fernandes percebe os detalhes com um olhar de quem conviveu e experenciou o 

conflito da perda dos últimos 100 ha. No entanto, com afastamento, um olhar de fora, 

percebe-se que há elementos que precisam ser agregados ao simples desarranjo interno. 

Ocorre que José Capeletti era o fiscal da empresa colonizadora Luce & Rosa e foi ele 

quem provocou a comercialização das terras, contudo não era o proprietário, pois os 100 

hectares tinham sido reservados aos indígenas. Carlos Funfgelt, procurador Luce & 

Rosa e Cia já havia reservado três colônias de terra para o Capeletti, mesmo assim ele 

decidiu tomar posse das 10 colônias que ainda estavam na posse dos Kaingang. (CIMI 

SUL, 1979). 

 De acordo com os registros de Cimi Sul (1984), os quatro últimos compradores 

eram Emilio Soares, Sebastião e Lourenço Lima e Valdivino Ferreira, todos 

considerados caboclos casados com indígenas. Idalino Fernandes observa que Sebastião 

e Lourenço não se identificavam como indígena, embora fossem filhos do indígena 

Guarani Antonio Lima. Valdomiro Ferreira e Hélio Pedrão eram genros da dona Ana 

Luz, ao passo que Sebastião e Lourenço Lima eram casados com irmãs da dona Ana da 

Luz. Os Lima não conseguiram pagar a terra e venderam-na em seguida para Miguel 

Schimitd. A situação de ambos perante a comunidade indígena se tornou insustentável, 

tiveram que buscar abrigo em outros locais, escolheram a TI Votouro (RS). A 

comunidade Kaingang de Votouro acolheu apenas Lourenço Lima. Sebastião Lima 

regressou ao Toldo Chimbangue como agregado dos colonos e passou a ser considerado 

um “informante” dos agricultores, fato que gerou mais atrito com os indígenas. Com a 

conquista da terra, ele se mudou com a família para outros locais ingressando 

posteriormente a comunidade Toldo Chimbangue, que o acolheu. Emílio Soares 

conseguiu pagar suas terras, porém, mais tarde, vendeu 1,5 ha para José Lima, criado de 

Sebastião Lima. Emílio Soares, na condição de “proprietário”, tornou-se um dos mais 
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agressivos contra a comunidade indígena, sendo acusado, dentre outras coisas, por duas 

queimas de ranchos do velho Chico Rókãg. 

 A experiência de propriedade privada não fazia parte do universo Kaingang, de 

modo que logo perderam toda a terra. Os indígenas acreditavam que os 100 ha de terra 

lhes pertenciam por doação da empresa Luce & Rosa, quando, na verdade, foi uma 

parcela de terra que ficou sem medição, considerada terra fiscal, o que na prática 

deveria ser regularizada em nome da comunidade Kaingang. A empresa colonizadora, 

assim que regularizou a situação desse terreno, iniciou a transferência de escrituras. 

 Idalino Fernandes atribui aos seus pares a responsabilidade pela venda dos 

últimos lotes. Provavelmente ludibriados pelo Capeletti, não perceberam a gravidade do 

problema. Praticamente toda terra já estava perdida e esses eram os últimos lotes, 

transformados em sítios, que restavam na região. Explica Fernandes: “É um sítio! Que 

nem aqui, você pega aqui e vende um pedacinho ali! Daí acaba perdendo. Por que eu 

sempre fui contra o arrendamento de terra? Eu denunciei tudo, muitas vezes, por causa 

disso. Eu tenho experiência. O Chimbangue, aqui, só foi perdido as terras por causa 

disso.” (FERNANDES, 2009). 

 Fernandes argumenta com razão, mas nesse momento já estavam perdidas as 

terras. Porém, se estava difícil em pequenos lotes rurais, pior ficou depois sem terra. 

Para Fernandes, o momento que marcou negativamente a relação interna no grupo foi 

quando alguns indígenas conseguiram com a empresa colonizadora a regularização dos 

lotes de terra que haviam comprado. 

Daí quando a Luce & Rosa e o José Capeletti venderam essas terras  

eles foram para Erexim, daí a Luce & Rosa fez a escritura pra eles.  

Até o Arno também comprou cinco alqueires. Só que a Luce & Rosa 

disse: ‘Eu vou dar escritura pra vocês, mas os índios que tem lá vocês 

não mexam, porque a terra é deles’. Há!! Mas não deu outra. Eles 

chegaram. Era tudo parente, era sogro, era cunhado, da veia [Dona 

Ana]. Chegaram e foram queimando todos os ranchos. Parente contra 

parente. (FERNANDES, 2009). 

Os novos proprietários não queriam presença de “intrusos”  sobre suas 

propriedades. Mesmo havendo relação de parentesco, o documento da terra e o 

sentimento de poder conquistado com a “escritura” legitimava a violência. A queima 

das casas revela um momento crucial pelo qual passava o grupo com relação à 

afirmação da identidade, de reinventar-se coletivamente. Alguns não se identificavam e 
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não eram identificados como indígenas, o grupo se encontrava sem uma liderança 

política, sem as bases da organização social, com precárias condições de sobrevivência, 

tendo que, individualmente, buscar trabalho e renda, marcados pela violência da perda 

das terras.  

 Temos, portanto, dois momentos importantes. Um primeiro momento em que os 

indígenas perdem as terras para a colonizadora e ficam confinados na beira do rio Irani 

em 100 hectares que restava, período que tem início nos anos 1940. O segundo 

momento é quando são perdidos os últimos lotes de terra, que coincide com conflitos 

internos no próprio grupo.  

A luta pela recuperação da terra não incidia apenas nos 100 ha mas, sobre toda a 

área considerada Kaingang. Lothário Thiel observa que quando os camponeses 

perceberam a movimentação indígena ficaram desconfiados com relação a presença de 

pessoas da igreja diocesana. “Quando descobriram que estavam morando numa área 

indígena, aí eles começaram a se revoltar, a revolta contra o Cimi, contra a igreja. Daí a 

elite de Chapecó pegou a causa dos agricultores. A Cooperalfa e outras empresas 

começaram a passeata contra o bispo, e assim foi se acirrando os conflitos.” (THIEL, 

2009). 

 A ação pela recuperação das terras teve início com as poucas famílias que ainda 

se identificavam como Kaingang. Os trabalhos foram desenvolvidos pela Pastoral 

Indigenista da diocese de Chapecó que também identificava-se como Cimi. A primeira 

pessoa com que a Pastoral Indigenista dialogou foi com o velho Clemente Fortes, “em 

torno dele a gente chegou lá, no período em que ele já tava lá bem na beira do rio, num 

ranchinho pequenino. A maioria das famílias estavam sendo pressionadas, estavam 

ocupando as últimas terras e estavam pedindo para eles saírem.” (HECH, 2009). 

A pressão e a violência sobre as famílias Kaingang chegou a um estágio 

insustentável em que a única saída foi buscar abrigo na TI Xapecó, abandonando 

definitivamente o pequeno núcleo nas margens do rio Irani. Laudilina relata o ocorrido: 

 

A mãe disse pro meu pai e pro meu tio Clemente Fortes: ‘vamos pro 

Xapecozinho [TI Xapecó], vocês vão lá achar um lugar pra nós, 

porque aqui estamos na rua’. Foram a pé, saíram de madrugada, meu 

pai e meus tios maternos. Voltaram aborrecidos! A mãe perguntou: ‘E 

aí arrumaram um lugar?’ Eles responderam: ‘lugar tem, só que o 
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cacique e o chefe disseram que temos que lutar por essa área, aqui é 

do índio.’ O Cacique disse que nosso lugar era aqui e não tinha que 

deixar pros colonos a nossa área, que tínhamos que lutar. (VEIGA, 

2009). 

 

 De acordo com a memória de Laudilina, foi nesse momento que teve início a 

luta pela TI Toldo Chimbangue. A relação entre os Kaingang da TI Xapecó e do Toldo 

Chimbangue estimulou a ação da Pastoral Indigenista, que até aquele momento atuava 

unicamente na TI Xapecó a partir da cidade de Xanxerê.  Foi na convivência com os 

Kaingang do Xapecó que teve início a ação no Toldo Chimbangue. “Foi aí que a gente, 

nessas conversas começou a anotar, e foi logo depois em 1976, fazer mais visitas, pegar 

alguns dados.” (HECK, 2009).  

A presença dos Kaingang no Toldo Chimbangue soou como uma descoberta 

para a recém-iniciada Pastoral Indigenista diocesana. Até o início da década de 1970, 

sabia-se apenas da existência de indígenas na TI Xapecó. Os Kaingang no Toldo 

Chimbangue eram classificados pelos regionais, pelo Estado e pela própria Igreja 

Católica como integrados, bugres, caboclos. O próprio Lothário, um dos primeiros 

membros da igreja diocesana a fazer visitas ao grupo do Toldo Chimbangue, recorda 

que no início tinha dificuldades de identificar quem era indígena apenas pelo fenótipo, e 

que necessitava da companhia de Kaingang da TI Xapecó pra auxiliar na identificação.  

As primeiras visitas revelaram um contexto extremamente complexo cercado de 

violências e desrespeitos aos direitos básicos de uma população. Conforme narra Thiel, 

os Kaingang estavam todos espalhadas “numa área que agora estava ocupada pelos 

agricultores, que era lá na Sede Trentin e que os índios estariam morando lá, tinha os 

ranchinhos trabalhando de empregados ou arrendatários para os agricultores” (THIEL, 

2009). 

Idalino Fernandes recorda o primeiro contato com a equipe de Pastoral 

Indigenista que chegou ao local. 

Acho que foi por 1978, não me lembro exatamente o ano. Quando 

chegou o Ivo e o Egon, eu era pequeno, mas se não me engano, acho 

que eles vieram de noite até, aí eles disseram: ‘Não, vocês vão ter que 

se organizar e começar a luta, que a terra aqui é de vocês. Os caras 

venderam tudo e agora vocês tão de agregados.’ Aí naquele tempo 

todo mundo era sem experiência! Daí começou fazendo reunião, se 

organizando. Alguns não acreditavam. A gente morava tudo 
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espalhado. Daí pra se reunir tinha que ser de noite, os colonos já 

ficavam de olho. (FERNANDES, 2009)  
 

O receio externado por Idalino Fernandes, de serem vistos e ouvidos pelos 

camponeses fazendo reunião, era também sentido por seus apoiadores. Egon Heck 

observa que as primeiras conversas para iniciar o processo de organização interna da 

comunidade Toldo Chimbangue tiveram de ocorrer com extremo cuidado. Como as 

famílias indígenas eram agregadas dos camponeses, qualquer desconfiança com relação 

a possíveis lutas poderia implicar rompimento de contrato e, consequentemente, a 

mudança da família para locais distantes, dificultando mais ainda a organização, 

especialmente em torno da família de Clemente Fortes, que, juntamente com Ana 

Fendõ, eram as referências em torno das quais o processo teve início. 

O processo de recuperação das terras percorreu dois caminhos complementares: 

um no âmbito interno, de apoio, fortalecimento e formação para conhecimento dos 

diretos, pelo qual a comunidade se rearticulou socialmente, se fortaleceu e se apropriou 

do conhecimento em torno dos direitos. O segundo caminho percorria espaços externos, 

de busca de aliados seja com outras comunidades indígenas e com o incipiente 

movimento indígena nacional que dava seus primeiros passos; e, a busca de aliados 

entre a sociedade brasileira, a começar pela sociedade regional especialmente a diocese 

de Chapecó.  

 O primeiro desafio dos Kaingang do Toldo Chimbangue foi organizar-se 

internamente como comunidade, restabelecendo as lideranças consensuadas. O longo 

tempo que permaneceram sem terra, sem organização política, tendo de buscar saídas 

individualizadas desestruturou referenciais de organização política. Nesse momento o 

desafio foi estabelecer novos critérios para definição de lideranças. Foi um processo 

conflitivo, de acordo com a memória de Fernandes existia uma divisão interna. Foi 

necessário reagrupar as famílias que estavam dispersas em outras Terras Indígenas na 

região e os que estavam trabalhando de diaristas para camponeses na região. “Um 

puxava pra um lado outro pra outro. Daí quando foi por 1983, que ai veio essa turma 

aqui do Pinhal. O Gentil era do Pinhal [TI Toldo Pinhal, demarcada em 1995], o Pedro, 

a Marininha, o Lourenço, o Juvenal – o Juvenal a mulher dele era daqui, daí ele casou e 

levo pra lá. (FERNADES, 2009). 
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 Se por um lado a presença de famílias Kaingang do Toldo Pinhal auxiliava a luta 

pela terra, por outro trazia novos desafios na composição política para formação das 

lideranças do grupo, porque para muitos do Toldo Chimbangue os parentes do Toldo 

Pinhal eram considerados outsiders,1 que, mesmo se identificando como Kaingang, 

eram vistos como pertencentes à comunidade vizinha. E ao longo do processo de 

demarcação, o tensionamento entre os estabelecidos e outsiders foi motivo de acusações 

e conflitos. Estes vieram para ficar, para constituir a comunidade, diferentemente de 

outras lideranças que participaram do movimento para auxiliar a comunidade do Toldo 

Chimbangue em momentos pontuais. Juvenal Antunes foi considerado um outsider, por 

ter nascido na região do Toldo Pinhal, município de Seara, “no local chamado linha 

Rosário, ali me criei e virei por tudo, desde que me conheci por gente. Pertencia tudo ao 

Pinhal, chapada, Gramado, Nova Brasília. Vim pra cá buscar minha mulher. Casei com 

ela, levei pra lá, criei meus filhos tudo naquela região do Pinhal. Nova Teutônia, eu vim 

acabar de criar eles aqui no Toldo Chimbangue”. (ANTUNES, 2009). 

 A necessidade de articular uma comunidade composta por uma rede de 

parentesco dispersa possibilitou à comunidade do Toldo Chimbangue fortalecer-se 

internamente. A decisão de reunir as pessoas que estavam espalhadas pela região foi um 

ato político num momento pontual quando perceberam a necessidade de reunir forças 

em torno do objetivo comum que era a conquista da terra, mesmo que implicasse 

inquietações na composição da liderança interna.  

Certo dia eu tava trabalhando, derrubando mato, chegaram me 

convidando pra um movimento lá no Seminário, em 1984. ‘Nós 

queremos que você vá à reunião sabe por que, o problema de terra’. 

Eu saí com minhas criancinhas, tudo pequeninas. Eu pegava os dois 

no braço, a mulher pegava a sacola, peguemos a mala, porque não 

existia sacola, as mala de pano que carregava nas costas. Aí debaixo 

de chuva. Muita chuva! Fiquei três dias nesse lugar. Aí voltei de novo 

pro meu antigo serviço. Lá em 84, 85, tava ruim de serviço. Aí 

apareceu uma Toyota da Funai, lá de Xanxerê (ANTUNES, 2010). 

 

 A decisão de agregar pessoas que não estavam convivendo diretamente com o 

grupo do Toldo Chimbangue ocorreu num momento crucial da luta, quando as tensões 

com os não indígenas haviam se agravado com queima de casas e expulsões em virtude 

                                                 
1 ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e outsiders: Sociologia da relação de poder a partir de uma pequena 

comunidade. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. 
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da decisão de retomar a área. Se agregar novas pessoas significava reforçar a luta, 

também ampliava a insegurança interna, uma vez que a relação de confiança entre o 

grupo não estava estabelecida. Ela foi sendo tecida aos poucos, com experimentos, com 

pequenos passos. 

 A incorporação de mais pessoas ao pequeno grupo na beira do Irani e o aumento 

da violência levou a intensificação das ações de pressão. Porém a radicalidade 

necessitava do mínimo de confiança mútua.  

Daí quando chegou esse aqui [apontando na foto que usamos na 

entrevista] tinha cabeça dura. ‘Se nós não se reunir não vamos 

conseguir nada’. Daí foi quando nos chamaram, eu, Darso meu irmão, 

pra saber se estávamos disposto a ajudar eles. ‘Sim, nós estamos 

dispostos, só que o que está acontecendo é que não estamos nos 

entendendo. Um tem que confiar no outro’ (FERNANDES, 2009). 

 A desconfiança interna ocorria entre todos, mas especialmente aquela dos que 

estavam estabelecidos sobre a área desde tempos antigos em relação aos outsiders. 

Morávamos todos juntos na mesma área. Nós trabalhávamos meio direto, então tinha a 

desconfiança: ‘mas será que dá pra nós confiar neles?’ ‘Será que o que mais fala vai 

contar tudo pros outros?’ Quando nós fizemos essa reunião eu disse: ‘nós estamos 

disposto’.  Assim nos organizamos, porque era aquela desconfiança que não dava pra se 

conversa em reunião grande. (FERNANDES, 2009). 

 A questão posta pelo grupo do Toldo Chimbangue tem a ver com as questões de 

identidade. A confiança interna foi estabelecida pela fronteira com o não indígena. As 

diferenças foram contempladas, suavizadas e relativizadas em virtude da projeção que o 

grupo fazia com relação ao outro. Não havia tempo para resolver querelas internas, a 

tensão vivida no conflito gestou a identidade naquele momento. 

Reunimos-nos em sete: Eu, finado Romildo, meu irmão, o Pedro, 

Compadre Juscelino e esse [aponta na foto que nos auxiliava a 

pesquisa] era um piá, um piazão, o Celso. Daí chamemos esse meu 

sogro, o cacique e o chefe de posto que era o Almir, funcionário da 

Funai. ‘Vai começar’. Nós já tínhamos trancado a estrada, já tínhamos 

feito um monte de coisa. Digo, a única saída que temos agora é 

‘colocar pra quebrar’. Daí esse Antonio aqui era calmo, e os colonos 

eram violentos naquela vez. ‘Só que nós sete, nós vamos fazer!’ 

(FERNANDES, 2009). 

 

Além da radicalidade nas ações do grupo a articulação de apoio de aliados foi 

outro aspecto determinante. A Pastoral Indigenista começou-se estabelecer redes de 
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apoio com pessoas e instituições de várias regiões do Brasil. A intensificação de pressão 

sobre o governo federal também se intensificaram nesse momento. Esse processo ficou 

marcado na memória de Laudilina.  

Um dia estávamos trabalhando. A nossa casa era próxima ao rio. Nós 

trabalhávamos na terra do Arno Siemens, mas só o rio fazia divisa. 

Nós morávamos do lado de cá e trabalhávamos do lado de lá. Aí tinha 

uma menina, do tamanho de minha filha, que ficava em casa cuidando 

as panelas. Um dia estávamos trabalhando e vimos que tava descendo 

umas pessoas. Minha mãe disse: ‘lá é gente estranha, não é gente 

nossa’. De repente relampeava aquelas coisas, acho que era filmadora. 

Aí a menina gritou: ‘mãe, venham pra casa, que tem gente que eu não 

conheço’. Tinha que passar o rio de caíco [pequena embarcação de 

madeira serrada movida a remo]. Era gente de Florianópolis que 

tinham chegado. (VEIGA, 2009). 

 

Tratava-se de registros da memória do grupo, que seria usada para fundamentar 

o direito a terra.  Ouvir as histórias dos mais velhos era estratégia do próprio trabalho da 

pastoral, que desejava buscar informações empíricas, reconstruir historicamente, pela 

memória do grupo, informações capazes de sustentar a existência da comunidade 

indígena e demonstrar como teria ocorrido o processo da perda da terra. As informações 

empíricas eram encontradas, geralmente, entre os moradores mais velhos do grupo. 

 

Havia o velho Chico Marcelino, que era o mais antigo morador lá, e 

que inclusive depois acho que quando a luta começou a se acirrar, 

queimaram o rancho dele, Chico Marcelino e Dona Ana. Então a 

partir dessas pessoas mais antigas começou a se levantar a história da 

área, a história do grupo, que dizer, se o grupo ainda estava próximo 

ou se muitas pessoas e famílias tinham já saído, ido embora pra outra 

área, porque segundo dizem a área do Pinhal e Chimbangue, estariam 

na época bem antiga, antes de virem os colonizadores, teria sido uma 

área só. Isso historicamente, eu não saberia confirmar. Então, a partir 

dali começou-se a se marcar uma presença, começou-se a conversar 

com as pessoas que estavam morando lá nas áreas no meio de 

agricultores. (THIEL, 2009). 
 

 Nos primeiros anos da década de 1980, a capital federal transformou-se em uma 

extensão do Toldo Chimbangue. Dona Ana nem lembra quantas vezes viajou a Brasilia. 

Em uma delas ficou três na capital federal.  

  O momento em Brasília foi determinante na vida de dona Ana. “O começo fui a 

Brasília! Em Brasília fiquei três meses por causa da causa do Chimbangue. Um pouco 
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eles arrumavam, outro pouco eles não arrumavam e eu fiquei, fiquei eu e dois filhos!” 

(NASCIMENTO, 2009). 

Sebastião da Veiga também recorda os deslocamentos a Brasília com o objetivo 

de pressionar o governo federal a fim de demarcar as terras. Na medida em que 

percebiam que o processo ficava paralisado era hora de deslocar-se pessoalmente a 

Brasília a fim de fazer o processo andar. “Começamos a tomar providências. Tivemos 

que ir a Brasília. No caso eu fiquei três meses em Brasília, até que deu os resultados.” 

(VEIGA, 2010).  

Laudilina, por ser a filha mais velha de dona Ana e a que se encontrava em casa 

no período, recorda com pesar os momentos em que a mãe esteve em Brasília. Cabia a 

ela o cuidado com a família, responsabilizar-se pelo alimento em situação paupérrima. 

Relata que ficou aborrecida quando, no telefonema, a mãe informou que ficaria mais 

tempo por lá. “Ela sempre ligava. Numa das ligações ela disse: ‘Enquanto o governo 

não der a decisão que a terra é nossa, é indígena, nós não vamos voltar’. Digo ‘mãe, 

quando que a mãe vai voltar?’ Daí aborreci” (VEIGA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Comissão Kaingang do Toldo Chimbangue em Brasília liderada por Ana da Luz 

Fendõ.  
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Fonte: Arquivo Cimi. Brasília/DF. Março de 1985 

  

 A permanência do grupo de lideranças em Brasília gerava insegurança nos que 

ficavam, ao mesmo tempo em que provocava a ira dos camponeses. Ao regressar de 

Brasília, a comissão foi obrigada a desviar do caminho porque as estradas municipais 

estavam interditadas, os camponeses não permitiam mais a passagem de indígenas.  

 A presença em Brasília de lideranças Kaingang da TI Toldo Chimbangue era a 

estratégia adotada para pressionar a Funai e o Ministério do Interior a reconhecer a 

terra. A pressão centrava-se sobre o Grupo Interministerial e sobre o próprio presidente 

da República, José Sarney, para exigir a demarcação definitiva.  O último momento em 

que as lideranças estiveram em Brasília antes da publicação do decreto de 

desapropriação foi em dezembro de 1985. Permaneceram acampadas em frente ao 

Congresso Nacional com o objetivo de sensibilizar os membros do Grupo 
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Interministerial (criado pelo Decreto 88.118/1983), para decidir sobre o direito indígena 

à terra.  

 
Figura 02. Kaingang do Toldo Chimbangue acampam em frente ao Congresso Nacional. 

 

 
Fonte: Jornal Correio Braziliense, 5 de dezembro de 1984. Arquivo Cimi – Brasília/DF. 

 

 O procedimento administrativo para demarcação da TI Toldo Chimbangue teve 

início em 1982, a pedido da comunidade indígena. A Funai criou o primeiro Grupo de 

Trabalho – GT, nomeado pela Portaria 1390/E, de 25 de agosto de 1982, que apresentou 

uma proposta de demarcar 50 colônias ou 1.200 ha (LANGE; 1984, fl. 595). 

 O relatório foi elaborado sem o cumprimento das exigências legais, ou seja, sem 

os estudos antropológicos e o levantamento fundiário, conforme determina o Decreto nº 

76.999, de 8 de janeiro de 1976. Sendo assim, novo estudo teve início em julho de 1984, 

embasado na Portaria nº 1658/E do presidente da Funai. Esse novo GT não chegou a 

iniciar o levantamento alegando que o Incra local, apesar dos contatos anteriores, 
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somente participaria dele mediante autorização, de forma expressa, dos superiores de 

Brasília.    

 Novo Grupo Técnico é criado em 1984, composto por profissionais da 

antropologia da UFSC: Neusa Bloemer, Anaelise Nacke e pela antropóloga da Funai 

Ana Maria C.R. Lange, porém, a Funai já havia dado parecer favorável aos Kaingang 

em 1983, mas não tinha delimitado a terra. O Grupo Técnico conclui o relatório 

circunstanciado em novembro de 1984, como informações etnológicas, históricas, 

demográficas e socioeconômicas. Inicialmente desenvolveram um breve histórico sobre 

as demandas da comunidade Kaingang para a Funai:  

Os indígenas reclamam com a FUNAI desde 1969. Em 1973 

mantiveram contato com o então chefe do PI Xapecó, reclamando 

providências no sentido de coibir a ocupação da área por colonos. Em 

1979 o assunto foi levado a outro chefe do PI Xapecó, Leônidas, e em 

1982 foi encaminhado à Presidência da FUNAI se intensificando a 

partir daí as relações entre a comunidade e o órgão oficial de 

assistência (...). Durante este período a comunidade encaminhou ao 

presidente da FUNAI, cinco pedidos formais para regularização das 

terras, além de outras solicitações que o grupo fez à 4ª DR por 

questões de roubo, contratos de trabalho, estupro, atentados... que não 

foram atendidos. (LANGE, 1984, fl. 591). 

 

 O Relatório cita também matérias de jornais em que os indígenas demonstravam 

indignação com aquilo que chamaram de inércia do órgão indigenista. Por fim, 

“recomenda-se que sejam respeitados 1.817,00 ha, conforme limitação dos índios.” 

(LANGE, 1984, fl. 595). E especificam que na área viviam 76 famílias de proprietários 

rurais distribuídos em 125 lotes e 20 famílias em 18 lotes urbanos, perfazendo um total 

de 145 famílias. Nos 18 lotes da Sede Trentin existia uma igreja, dois clubes esportivos, 

uma escola, uma cooperativa. Os custos estimados para indenização de benfeitorias 

foram: Cr$ 614.330.193,00, destes Cr$ 161.143.434,00 para lotes urbanos e Cr$ 

453.086.705,00 lotes rurais. Enfim, o GT reconhece os direitos originários Kaingang. 

Portanto, a desapropriação foi objeto da negociação política. 

 O anúncio da decisão da Funai e do Incra sobre a desapropriação ocorreu no 

segundo semestre de 1985. Porém, ao invés de determinar a devolução de toda terra 

identificada, decidem devolver apenas 50% da mesma, ou seja, 912 ha. Além de desta 

parcela, a proposta do governo federal era desapropriar mais três hectares na localidade 

da Sede Trentin, local onde estaria o cemitério indígena. O ministro do Interior Ronaldo 
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Costa Couto, o ministro Nelson Ribeiro do Ministério da Reforma e desenvolvimento 

Agrário – Mirad e o representante do Ministério da Justiça “emitiram a decisão por 

volta das 23h30m de segunda-feira, estabelecendo que os agricultores ficariam com 973 

ha e os índios com 912 (...). A área indígena ficaria com livre acesso ao cemitério da 

comunidade Kaingang.” (JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ, 25-09-1985).  

 Além de demarcar apenas 50% da terra reivindicada outro aspecto que gerou 

tensão entre os diferentes setores envolvidos diretamente com o caso foi a solução 

jurídica encontrada. A opção por desapropriação ao invés do reconhecimento da 

tradicionalidade da ocupação não era consenso, porém foi uma solução apoiada também 

pela diocese de Chapecó, por entender que seria uma forma de indenizar os agricultores 

também pela terra além das benfeitorias dada a tensão estabelecida. Essa decisão ficou 

restrita a um contexto bastante específico, porque na devolução dos outros 50% da terra, 

que ocorreu na década de 1990, não afetou a compreensão de que os Kaingang 

possuíam o direito originário sobre a terra. 

 O apoio da Igreja diocesana aos indígenas custou a seus membros ameaças, 

atentados, pedido de extradição do bispo, passeatas, ofensas verbais e escritas. O 

objetivo da igreja de unificar as ações de indígenas e camponeses não surtiu efeito, já 

que os camponeses não admitiam o direito indígena sobre aquelas terras. Ao não aceitar 

a proposta da igreja de devolver a terra aos indígenas e cobrar indenizações pelas terras 

e benfeitorias, os camponeses encontraram respaldo a suas demandas na elite de 

Chapecó. Para Thiel a elite de Chapecó pegou a causa dos agricultores, e além das 

pressões políticas organizaram duas passeatas contra o bispo, e assim foi se acirrando os 

conflitos até no fim. 

 Houve momento em que o clero diocesano desejava que Dom José Gomes 

abandonasse esse trabalho em virtude das ameaças. A morosidade na solução apenas 

agudizava as relações. A Funai havia se comprometido com a comunidade indígena a 

solucionar o caso da demarcação da terra até 5 de agosto de 1984. As lideranças 

políticas locais articularam-se em manifestação contra a decisão, mas o alvo do protesto 

era Dom José Gomes, que, durante toda semana, havia sido objeto de diversos protestos. 

O jornal Diário da Manhã noticiou que naqueles primeiros dias de agosto ocorreriam 

manifestações públicas contra a demarcação.  Informava o jornal que as ações eram 
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coordenadas e articuladas por Fidélix Trombetta, um dos membros da Comissão 

Permanente. O mesmo teria assumido a autoria das acusações feitas contra o Bispo de 

Chapecó. Trombetta dizia que não acusava a Igreja, mas o bispo D. José, o Padre Ivo e 

José Fritsch. Nas manifestações, os camponeses acusavam a Igreja de incitar a 

violência, porque segundo eles antes do Bispo e do Cimi aparecer todos vivam em paz, 

davam-se muito bem com as comunidades e até trabalhavam a terra em parceria com os 

colonos. 

 Nova manifestação ocorreu no dia 27 de Julho de 1984  contra a violência dos 

índios, que segundo os camponeses, ameaçavam invadir suas propriedades. Novamente 

o foco dos protestos era Dom José Gomes e Cimi. 

 

 

 

Figura 3.  Passeata de contestação a Dom José Gomes em Chapecó no dia 27 de julho 

de 1984.  

 

Fonte: UCZAI, 2002, p. 279. 
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 Para os camponeses as manifestações cumpriram os resultados esperados. A 

Funai postergou a decisão. Em setembro de 1985, após descumprir diversos prazos 

estabelecidos, os indígenas e seus aliados intensificam mobilizações como a greve de 

fome e a queima da escola. As ações no Ministério do Interior, em Brasília, indicando 

uma possível assinatura do decreto reconhecendo a TI Toldo Chimbangue, levou os 

setores empresariais a manifestar-se em apoio aos camponeses. 

 No dia 21 de setembro de 1985 ocorreu nova manifestação no centro da cidade 

Chapecó em “favor dos colonos”, organizado pelos agricultores da região, 

agroindústrias e empresários locais e contou com a presença do governador Esperidião 

Amin. Embora não atingindo o público esperado, os protestos dos camponeses 

alcançaram o objetivo de adiar por mais alguns meses a publicação do decreto de 

desapropriação da terra.  Para além da questão local, de reconhecer os direitos 

indígenas, as manifestações incidiram nas disputas políticas no oeste catarinense. 

Marcaram um divisor entre os que apoiavam as lutas sociais e aqueles que desejam 

manter-se no poder. A igreja diocesana, tendo como líder Dom José Gomes, era um 

espaço importante de articulação dos movimentos sociais. E foi contra essa liderança, 

contra a postura da igreja, que as passeatas ocorreram.  

 

 

O Toldo Chimbangue no contexto do movimento indígena 

 

 Determinante para a conquista da TI Toldo Chimbangue foram os apoios 

recebidos de pessoas e entidades não indígenas e de indígenas de outras comunidades e 

povos. A troca de apoio e solidariedade entre comunidades, inaugurada no início dos 

anos da década de 1970, desempenhou papel central no fortalecimento da comunidade 

porque perceberam que o processo da conquista da terra não era tarefa particularizada e 

que isoladamente não conseguiriam levar adiante o trabalho de conquista da terra. 

 Além das pessoas que viviam no entorno do Toldo Chimbangue e identificavam-

se como Kaingang, buscaram apoio e reforços do movimento indígena regional e 

nacional, conforme recorda Idalino Fernandes: “Daí começaram a se articular, daí veio a 

comissão de cacique de Xanxerê, depois se reuniram na casa desse veio [Clemente] e 
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depois firmaram ele como cacique”. (FERNANDES 2009). O apoio recebido do 

movimento indígena não se limitava aos parentes Kaingang, conforme recorda Juvenal 

havia “muita reunião pro norte também, a gente se reunia tudo ali. Não só Kaingang. 

Com outros índios lá do norte, os Pataxó ficaram muito ali, os Xavante”. (ANTUNES, 

2009).  

Angelim Gandão também destaca a importância do apoio de outros indígenas 

“Vieram os Kaingang de Nonoai. Veio um ônibus cheio de Xokleng. E daí tinha mais 

Kaingang que faziam dias que estavam acampados, eles era do Rio Grande do Sul.” 

(GANDÃO, 2010). Os próprios Kaingang do Toldo Chimbangue intensificaram a 

participação em reuniões e assembleias com outros indígenas a fim de buscar apoio.  

Os camponeses temiam a possibilidade de ocorrer uma mobilização indígena no 

Toldo Chimbangue, de reunir um número expressivo de indígenas de outras localidades, 

especialmente nos anos de 1984 e 1985, quando o processo caminhava para o desfecho. 

O jornal Diário da Manhã de 9 de agosto de 1985 trazia a informação de que os 

camponeses estavam temendo uma invasão.  

 O jornal informava que haviam sido montadas barreiras para impedir a chegada 

de indígenas no Toldo Chimbangue. Posteriormente os Kaingang da TI Toldo 

Chimbangue auxiliaram a comunidade do Toldo Pinhal no processo organizativo 

interno para conquista da terra. Angelim Gandão afirma que “eu ensinei pra eles como 

eles tinham que fazer. Se agrupar a liderança. Não dá pra ficar de braços cruzados, tem 

que buscar apoio de outras áreas.” (GANDÃO, 2010). Completa dona Maria, “aqui foi 

caminhado muito em busca de apoio.” (CONCEIÇÃO, 2009). 

 A proximidade geográfica e a afinidade política com a comunidade Kaingang da 

TI Xapecó permitiam trocas e apoio mútuo. Auxiliar na preparação de lavouras em 

coletividades, denominado mutirão ou puxirão, também fazia parte das trocas e apoios. 

Em virtude da queima da casa de Francisco Marcelino, em julho de 1979, seus parentes 

decidiram reconstruir a casa e auxiliá-lo no preparo de lavoura. “Esse puxirão foi 

marcado para o dia 10 de novembro, e para ele foram convidados os Kaingang da aldeia 

Pinhalzinho, do Posto Indígena Xapecó, no município de Xanxerê (...). tendo vindo oito 

Kaingang do Posto Indígena Xapecó.” (CIMI SUL, 1979, p.10). O Boletim Luta 

Indígena informa que os camponeses se surpreenderam com a presença de indígenas da 
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TI Xapecó, e que, por esse motivo, não teriam agido com violência contra os Kaingang 

do Toldo Chimbangue, apesar da tentativa de embargar os trabalhos.  

 Destaca o Boletim Luta Indígena que um Kaingang da TI Xapecó de nome 

Getúlio, por ter mais experiência organizativa, soube responder prontamente às 

indagações de Miguel Schmidt quando esse tentou impedir o puxirão: “Nós índios 

somos todos unidos. Nós se ajudamos em Votouro, Nonoai, Palmas, Mangueirinha, no 

Mato Grosso com os Xavantes, em toda parte... onde tem aldeia de índios nós ajudamos, 

porque nós somos todos unidos”. (CIMI SUL, 1979, p.10). 

  O relatório de identificação e delimitação da TI Toldo Chimbangue teceu análise 

sobre as relações “entre índios do Chimbangue e outros índios.” Informa o relatório que 

“os índios desta comunidade mantêm ligações com diversos Posto do Sul, decorrentes 

da identificação com o grupo étnico Kaingang a qual pertencem, do parentesco, de 

alianças políticas e da proximidade das áreas.” (LANGE, 1984, fl 548). Informava 

também que a partir de 1983, quando participaram da 11ª Assembleia Indígena, em 

Brasília, os Kaingang do Toldo Chimbangue passaram a estreitar suas relações com 

outros grupos indígenas.  

A participação neste encontro é decorrente da luta pela terra e de sua 

consequente organização política (...). Esta Assembléia propiciou o 

encontro com lideranças de diferentes grupos indígenas e a discussão 

de problemas e estratégias de luta, permitindo também que se 

formalizassem alianças. O apoio se concretizou na troca de visitas 

entre os Kaingang do Chimbangue com outros grupos Kaingang, com 

o Pataxó que passam por problemas semelhantes e os Xokleng que 

visitaram a área em 05 de agosto passado, data estipulada pela 

comunidade como último prazo para a solução da questão. ( LANGE, 

1984, fl 548). 

 

 O relatório apontava também para a rede de parentesco localizada em diversas 

comunidades no Sul do Brasil, a exemplo das TIs Nonoai, Votouro e Xapecó. O apoio 

de indígenas e não indígenas foi decisivo para a vitória Kaingang, sem o qual 

dificilmente os Kaingang teriam conquistado a terra. A ação do movimento indígena, 

em particular, deve ser percebida num contexto de quebra do paradigma da tutela 

efetivada com a aprovação do texto constitucional de 1988. 

 

Considerações finais 
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O processo de devolução da Terra Indígena Toldo Chimbangue inaugurou um 

novo cenário nacional, deve ser lido como um ato inaugural de um novo contexto 

nacional. Foi a primeira comunidade indígena brasileira no século XX que recuperou as 

terras que estavam totalmente escrituradas, registradas em poder de camponeses. Isso 

marca também o processo de reinauguração de uma identidade étnica forjada na luta 

pela terra.  

A conquista do Decreto nº 92.253 de 30 de dezembro de 1985 foi uma longa 

ação que durou anos e demandou mais do que a pressão da comunidade e de seus 

aliados, ela mobilizou o país, deixou marcas na sociedade e na igreja diocesana, 

modificou o conceito de indígena e de Terra Indígena no oeste catarinense. O referido 

Decreto é resultado desta particularidade. O caso evidenciou o aumento do 

tensionamento, resultando no pagamento pela terra, desvirtuando o direito originário 

indígena reconhecido no relatório antropológico.2 Por outro lado, é importante 

compreender que a demarcação de uma terra indígena é resultado de procedimentos 

circunstanciados e envolvem multiplicidade de relações. Como explica Pacheco de 

Oliveira, “a demarcação de uma terra indígena (...) ocorre em circunstâncias 

contemporâneas e concretas.” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998, p. 9). 

 A decisão de pagar pela terra dividiu os apoiadores do movimento indígena. 

Alguns não concordavam. Ao fim do processo Dom José Gomes manifestou sua 

concordância com o encaminhamento por perceber a exaustão a que chegara o 

movimento e o esgotamento das possibilidades de maior êxito. Thiel recorda que o 

momento exigia agilidade na solução:  

 

Talvez tenha sido uma estratégia, porque o conflito estava se tornando 

quase que insustentável. De fato, do ponto de vista político (...) talvez 

                                                 
2 Por se tratar de terra tradicionalmente ocupada e estar incluída “entre os bens da União”, conforme 

determinava a Constituição Federal de 1967 (Art. 14) mantida na Emenda Constitucional de 1969 (Art. 

4º, iv), além do que dispunha o Art. 198 da referida Emenda, o procedimento jurídico deveria ser a 

nulidade dos títulos e como medida administrativa o reassentamento dos camponeses com a indenização 

pelas benfeitorias. Embora a desapropriação seja resultado daquele contexto específico, juridicamente a 

TI Toldo Chimbangue não foi demarcada como Terra Indígena e sim como Reserva Indígena. Na 

Secretaria de Patrimônio da União, a TI Toldo Chimbangue foi registrada em 1994 (Certidão nº 349/94) 

como “Reserva Indígena Toldo Chimbangue”. DOCUMENTO. Certidão Nº 349/94 SPU. Arquivo 

FUNAI  Processo 528/90. Brasília/DF, fl.43. 
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Dom José Gomes tenha usado isso como estratégia para diminuir a ira 

dos agricultores. (...) Eu acho que o Chimbangue foi um precedente 

infeliz nesse sentido, eu acho que o governo tem que fazer é  

reassentar o agricultor, mas não pagar pela terra, eu acho que criou um 

precedente ruim na época, mas eu imagino, não tenho  clareza sobre 

isso, que Dom José tenha usado como estratégia, uma posição de 

tentar amenizar um pouco o nível de conflito que tava se tornando 

quase que insustentável na época, tava quase um clima de guerra civil 

na região. (THIEL, 2009). 

 

O Toldo Chimbangue, além de ser considerado “toldo”, as terras já estavam na 

posse e domínio do não indígena, ou seja, as famílias Kaingang individualmente eram 

arrendatárias de suas próprias terras. Agravava o fato de que muitos não eram mais 

considerados indígenas pelos regionais e pelo próprio Estado. Internamente, como 

veremos, a identidade estava em questão pelo próprio grupo. A organização coletiva já 

não mais existia. O que restou foi a família extensa de Ana Luz Fortes do Nascimento e 

seu irmão Clemente Forte do Nascimento, e, no entorno destes, construíram-se redes de 

relacionamentos com indígenas que viviam espalhados pela região, trabalhando de 

“agregados” entre camponeses e alguns que viviam nas terras indígenas Xapecó e 

Votouro. 

A metodologia empregada na recuperação da TI Toldo Chimbangue revelou a 

inauguração de um novo cenário nacional, através da ação articulada do movimento 

indígena. O pequeno grupo Kaingang das margens do Irani empodeirou-se a partir da 

articulação nacional e da criação de redes de apoio e solidariedade vindas especialmente 

dos parentes indígenas.  

O apoio da igreja diocesana, na liderança de Dom José Gomes, explicitou o 

conflito de classe existente no oeste. Os camponeses que habitavam o Toldo 

Chimbangue foram de certa forma usados pelas elites locais para se contrapor a ação da 

Igreja, que estava para além da disputa de alguns hectares de terra na região do Irani. A 

elite tinha receio do que significava a ação pastoral da Igreja diocesana no apoio aos 

trabalhadores sem terra, aos atingidos por barragens, contra a instalação das 

agroindústrias e a eliminação da autonomia dos camponeses, a temas ambientais que já 

estavam na agenda da Igreja local. O Toldo Chimbangue foi a síntese de uma luta de 

classe regional e o divisor do lugar que a Diocese de Chapecó se colocou a partir 

daquele momento.  
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