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RESUMO 

O presente trabalho, nascido de pesquisa bibliográfica e in loco, 
aborda resumidamente a história do contato interétnico Xokleng-socie
dade regional, desde o século XIX até a atualidade. Após, segue-se urna 
análise do indigenismo oficial posto em prática em lbirama, Santa Cata
rina, ·de 1914 a 1981, tentando discutir a caracteriza?o daquela área 
como "posto indígena problema". Finalmente, a partir das situa~éSes 
conflituais e pontos de atrito entre índios e civilizados no vale do 1 tajaí, 
procura-se analisar o pedido de emancipa~io coletiva solicitado a Presi
dencia da FUNAI pelos Xokleng ou Botocudos de Santa Catarina, is
to em 1980, através do depoimento dos próprios índios e de sua visio 
quanto ao assunto. 
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1 - INTRODU~ÁO 

Esse trabalho vem dar continuidade a urna série de outros já apre· 
sentados por mime versando, sempre, sobre comunidade ditas ~'integra· 
das". Tenho questionado bastante os termos "integrados" e "integra· 
~ao", pois nlo consigo visualizar alguém ou um grupo que seja ao mes
mo tempo integrado e marginal. Masé o que parece ser, quando se trata 
de indivíduos indígenas. Fazemos sua atra~o, pacificamos essa gente 
e em troca os integrarnos ao nosso modelo. Que modelo, entretanto, 
pretendemos alcan~r? 

A sociedade brasileira nasceu a partir de um modelo colonialista 
fundamentado no latifúndio, no escravismo e, por conseqüencia, na 
desigualdade sócitreconomica. Além disst>, as marcas do preconceito 
e do etnocentrismo se fizerarn notar já desde o século inicial da colo· 
nizaylo. Os índios forarn discriminados e perseguidos: em primeiro 
lugar, pela sua condi~ao de "bárbaros" infléis e insubmissos; em segun
do, pela cultura "inferior" de que erarn possuidores; em terceiro, pelo 
seu estado de subalternos e vencidos, reduzidos a escravidao de fato 
e de direito; em quarto, pela sua condi~o de andarilhos e sem n~óes 
profundas de individualismo e de propriedade; em quinto e último, 
por representarem um entrave A marcrui da civiliza~ao. 

O esquema de domin~áo pouco se alterou nesses séculas no tO.: 
cante as chamadas minorias. Toda e qualquer minoria pode passar por 
etapas sucessivas, onde há vários estágios de fragmenta~áo e/ou identi· 
ficayáo do grupo - étnico, cultural, religioso: 

a) - imposi~o ou tentativa de imposi~o dos valores próprios a 
cultura dominante; 

b) - negayao de seus próprios valores, minimizando-se como pes
soa ou como grupo; 

c) - tentativa de passagem para o grupo ou sociedade majoritá
ria-, rejeitando seus próprios valores; 

d) - retorno a consciencia de seu valor como indivíduo ou como 
pessoa, rejeitando os valores que lhe forarh impostas. 

A minoria representa o desvío e, como tal, a sociedade majoritária 
dominante nlo a aceita. Quando muito, finge aceitá-la e passa a com
portar-se segundo parametros falsos ou mascarados de aprecia~áo do 
outro : condescendencia, desdém, patemalismo, superioridade, ódio. 
Tudo depende do momento histórico, das for~as sócio-economicas 
presentes, do legado dos antepassados. Por sua vez a opressao exercida 
por urna sociedade ou extrato social dominantes podem ter em contra
partida: 

a) - passividade e aceita~ao formal das regras impostas; 
b) - agressividade e nega~o das mesmas regras. 

Os mecanismos de conquista e coloniza~áo do território brasilei
ro, ao longo de séculos, levaram ao fortalecimento de estereótipos rela-
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.. 
tivos as etnias dominadas, indígenas e africanas. Até a atualidade pesam 
esses falsos conceitos, que justificam a domin~ao pela violencia. Eis a 
heran~ colonial que rnais se faz sentir dentro da ordem social. A expan
sáo da fronteira agro-pastorial, em nossos dias, mostra claramente que o 
processo opressao-passividade/opressao-agressividade nao. te~nou ne~ 
terminará tao cedo. Nessas frentes pioneiras o elemento 1nd1gena conti
nua sendo aquele que deve morrer, posto que fera ; o homem pregui~o
so, posto que nao produz segundo as regras do universo ~pitalista; o ser 
dotado de cultura bárbara, diferente, ao qual se deve lmpor a cultura 
crista-ocidental. As ter.ras indígenas sao invadidas, sua f amília e vida 
minimizadas. fndio nao é gente ou, quando muito, quase gente. Para 
que terra, se nao a sabe trabalhar? . 

Em tese, o indigenismo oficial deveria neutralizar o choque. irr~
versível entre cultura ind~gena .e cultura nacional, d~fendendo a pnme~
ra da violencia contra ela exerc1da e dando-lhe cond1~oes para, de per si, 
autodefender-se. A política i11digenista viria a ser, portanto, urna séri~ 
de normas, procedimentos legais e a~óes que, fundamentadas ~m prece~
tos teórico-práticos, levassem OS indígenas a integra~ao, O~ SeJa, a aqu~
si~ao de mecanismo capazes de levá-los a a~aptar-s~ a soc1edade domi
nante e majoritária. Daí se depreende o carater unilater~ do pro~esso, 
pois nao se leva a sociedade nacional a conhecer, respe1tar ~ aceitar_º. 
indígena tal qual é. Há sempre urna expectativa em tomo da mtegra~ao 
do índio ao modelo brasileiro, sem saber no entanto como, porque e 
para que. . . 

A pacifica~o de um grupo indígena considerado arred10 ou hostil 
faz parte de um processo cujo objetivo final, sabe-se, é a integra~ao. 
Representa portanto um momento dramático para. a~ partes qll:e se de
frontam pela p~imeira vez, dada .ª car,ga .de emot1v1da~e co~t•.d.a e a~ 
expectativas mutuas. O que deseJa o 1nd10, o que deseJa o c1v1hzado. 
Toda vez que acontece esse encontro o elemento indígena se sente 
atraído pela parafernália tecnológica do "branco". Brindes sao tr.ocados 
de parte a parte. Mas o índio desconfia ~as inten~óes d~quel:_ bando de 
homens diferentes ainda mais se se considera que a pac1ficar;ao daquele ' . 
grupo foi determinada inclusive pelos conflitos entre in~as?~es-senn-
gueiros, car;adores, garimpeiros, pequenos e grandes p~opne~anos e ou
tros ag~n tes - e indígenas. Isto significa que já se hav1a deh~.eAad~ urna 
situa~ao de conflito naquela área, com todas as suas consequ~nc1as. A 
pacifica9ao acontecería com o intuito de dar cobro aos confl1tos e de
fender os índios das agressoes dos civilizados. 

Pacifica9ao, segundo Ribeiro, vem a ser urna "interven9ao delibe
rada numa situar;ao de conflito aberto entre índios e civilizados, movi
dos uns e outros por um ódio incontido e pela maior desconfian9a mú
tua" (1). O indigenismo oficial, através da interven~áo d~lib:rada, busca 
o alívio de tensoes numa frente pioneira e prepara o 1nd1gena para o 
impacto. Entretanto, as expectativas que se criam no seio de urna coro.u-

(1) - D. Ribeiro, A po/ftica indigenista brasileira, 1962, p. 44. 
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nidade indígena a partir dessa primeira conf ratemiza~áo serao satisf ei
tas? O que se promete ao aborígene se cumpre? No final do processo 
estará o os índios mais f elizes e com qualidade de vida superior a dos 
tempos anteriores a pacifica~o? A sociedade envolvente passa a aceitar 
o grupo indígena depois que se integra? Sfo estas as perguntas que me 
fa90 ao me defrontar com problemas tais como os observados em PI 
lbirama, S.C. 

Esse trabalho visa mostrar o lado dramático da pacifica9ao e inte
gra~o de um grupo indígena - os Xokleng - a sociedade nacional. Par
te ele da pesquisa documental e da pesquisa in loco, com visitas periódi
cas a área em apre~o. A convivencia com aqueles indígenas e o diálogo 
com eles mantido nos levou a várias observa~oes quanto ao sentido do 
indigenismo teórico e prático. Aquí se estabelece o nexo com os meca
nismos de domina~o, sendo o índio urna categoría colonial sujeita as 
injun~Oes e pressóes do meio civilizado. N!o se romperam ainda os la~os 
que mantero o indígena na dependencia do mundo dos brancos, embora 
aos poucos se percam os valores, as cren~as, o significado de ser indio 
étnica e culturalmente falando. No final o Xokleng se sente marginal, 
fragmentado como grupo e como individuo, embora para o indigenismo 
seja ele considerado integrado. Daí os sucessivos problemas surgidos na
quela comunidade até nossos dias, além das crises periódicas que se fa
zem sentir. 

Um dos artificios de que os indígenas de lbirama lan~am mio, 
para atrair sobre eles os olhares da sociedade, é solicitar sua emancipa
~ªº num momento de crise. E, em muitos casos, estao cobertos de mo
tivos. Se o indigenismo nao contribuiu para solucionar seus problemas 
nada mais justo do que, pedindo a libera~áo da tutela, mostrarem dessa 
forma sua insatisfa~ao quanto ao órgao tutor. ~ um grito de desespero, 
posto que ainda nao estáo preparados, enquanto comunidade, para 
emancipar-se. Ou talvez, assim, queiram pedir por vias indiretas o exer
cício de urna tutela eficaz e que lhes permita, num determinado perío
do, integrar-se a comunhao nacional. 

A FUNAI recebeu, em outubro do ano passado, um documento 
encaminhado pela comunidade indígena de Ibirama, de 20/outubro/ 
1980, tratando do Levantamento da popula(:áo indígena do Posto 
Indígena /birama, Estado de Santa Catarina. O cabeyalho dizia: 

"Encontravam-se presentes 164 pessoas rnaiores de 21 anos de 
idade, sendo que 134 índios e 30 mestiyos de 1 ~ grau, e pedem 
sua delibera~o (sic) da tutela pelo órgao competente, a Funda
~ªº Nacional do Indio "FUNAI". Nao está incluído nesta rela~ao 
abaixo assinado, os índios guaraní e civilizados moradores nesta 
área indígena". 

~ra, toda a complexidade do caso se deixa entrever nas linhas 
acima. A comunidade nao é homogenea étnica e culturalmente, lado 
a lado vivendo índios Xokleng - denominados genericamente Boto
cudos - , Kaingáng, Guaraní, civilizados. Os mesti~os sao de várias cate
gorías, aqui se encontrando os cafusos que vivem as margens do córrego 
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Plate (afluente da margem esquerda do rio Hercílio). Como solicitar a 
emancipa~o, se ela beneficiaria um grupo minoritário e traria incontá
veis maleficios para aqueles que vivem na condi~áo de marginalizados 
social e economicamente falando? O que seria feíto dos Guaraní? O que 
faria um velho Xokleng emancipado, sem profissao, sem f alar sequer o 
portugues? 

Esse problema que se coloca faz lembrar sobremodo a aboli~ao 
da escravatura de 1888. A quem servíu, os negros ou a industrializa· 
9ao nascente? Que liberta9ao do cativeiro foí essa, deixando o ex·escra· 
vo sem perspectivas de trabalho, de moradia, de educa~o? lsto porque 
o contingente negro, enquanto escravo e subnússo, enquanto donúnado 
pelas rela~óes coloniais e paterrialistas Senhor-escravo, nao teve condi-
9óes de preparar-se para esse dia .13 de maio. Com isso, apenas uns pou· 
cos libertos, negros de ganho, negros urbanos, puderam arref ecer o im
pacto da aboli~áo. Os demais podem até ter piorado o seu modo de 
viver, vindo a servir como mio-de-obra desqualificada, subempregada 
e mal paga nos centros urbanos. 

Nfo é isso o que se quer para o indígena brasileiro, individual ou 
coletivamente. Teremos repetido outra vez o processo de empobrecí· 
mento e marginaliza~o de urna parcela componente da sociedade que, 
no final, será esmagada pelo "civilizado", perdida sua consciencia étnica 
e cultural, invadidas as suas terras. O que se propóe é urna revisáo do 
indigenismo praticado naquele Posto Indígena de 1914 a nossos dias, 
com medidas que realmente poswn modificar as distor~oes de uro.mo
delo de desenvolvimento comunitário imposto de cima para baixo. O in
dígena nfo é um incapaz, um imaturo. Mais que ninguém conhece e 
identifica seus pr6prios problemas. Que ele fale a respeito de suas aspi· 
ra~Oes e que seja ele próprio um agente de mudanya. 

11 - HISTÓRICO DO GRUPO XOKLENG 

Os Kaingáng e os Xokleng do planalto meridional brasileiro sao 
indígenas do tronco lingüístico Macro-Je, família Jé, que ocupavam 
extensa área hoje correspondente aos estados de Slo Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Viviam em regime de senú·noma· 
dismo, sendo suas atividades de subsistencia a ca?, coleta e a agricul· 
tura de pequena monta. Tinham como vizinhos litoraneos os f nd~os 
Tupi, designados como Carijós pelos portugueses, e que no pnmetro 
século da coloniza~io f oram praticamente varridos do mapa, alvo que 
foram dos ca?dores de escravos. Nas encostas do planalto, nos vales 
e regi!o dos afluentes do Paraná refugiaram·se Kaingáng e Xokleng, 
protegidos pela topografia e pela floresta - mata da Araucária ( Arau
caria angustifolia) e mata subtropical. 

Antes do século XIX muito pouco se escreveu sobre os comumen· 
te chamados Coroados (Kaingáng) e Botocudos (Xokleng) das áreas me
ridionais da colonia. Assim, o que se sabia acerca desses "bárbaros" do 
sul? Quase nada é o que se obtém, até o momento, da documenta~ro 
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oficial. Segundo Taunay o povoamento do território ao sul de Cananéia 
- litoral paulista - deu-se de forma lenta, sendo que só por volta de 
1640 pode-se f alar de um civilizador como Gabriel de Lara no Paraná. 
Era o ouro, como sempre, a impelir para a frente o homem branco ou o 
mameluco (6). Foram as correntes de povoamento paulista que no lito
ral de Santa Catarina plantaram suas primeiras raízes, engrossadas após 
a funda~o de Laguna (1674-1676?). Conhecia·se o litoral, mas o inte· 
rior era urna incógnita. 

A marcha da civiliza~ao pelo sul brasileiro modificou drastica· 
mente a vida dos Xokleng, reduzindo sua área de perambula\:ao .. 
Segundo Santos: 

" A abertura da estrada de tropas, ligando Río Grande a Sio Paulo 
( 1728), o surgimento de Lages, Curitibanos, Curitiba e Guarapua· 
va, praticamente vieram impedir que os Xokleng continuassem a 
fazer suas incursaes de coleta nos ricos pinhais que se adensavam 
ao entremeio dos campos. Logo a seguir, na primeira metade do 
século passado, intensificou·se a coloniza~!o européia no Río 
Grande e em torno de Curitiba. Foi este movimento populacional 
que empurrou os Xokleng definitivamente para dentro dos atuais 
limites do Estado de Santa Catarina" (7) 

Acontecía com os Xokleng no princípio do século XIX, o que 'já 
vinha ocorrendo a mesma época com os diversos bandos de Botocudos 
do vale do río Doce, Minas Gerais. Urna corrente migratória saída do 
litoral subía os vales do Doce e Itajaí e se apropriava de território até 
entáo tribal. Isto levava a modifica~ao de seus padróes de subsistencia, 
ao acirramento das guerras, ou disputas intertribais (Botocudos x Maxa· 
cali, Botocudos x Puris, Botocudos x Malali, em Minas Gerais; Xokleng 
x Kaingáng no Paraná e Santa Catarina) aos conflitos sangrentos com 
os civilizados. No final os Xokleng e Kaingáng perderam a área dos pi· 
nhais para o fazendeiro e para o colono. Tantas vezes se guerrearam 
Kaingáng e Xokleng para dominar a mata da araucária e agora a viam 
praticamente perdida, nas maos dos forasteiros. Em conseqüencia disso 
tudo os Xokleng passariam por nova fase : a adapta9ao do grupo a flores
ta subtropical. 

A repressao contra os indígenas "rebeldes" a época da fuga da fa· 
mília real para o Brasil é um fato bastante analisado. Nenhum índio 
"problema" - problema, no caso, significava resistencia ao expansio· 
nismo luso·brasileiro e a ocup~ao violenta de suas terras - escapou 
da escraviza9'1'0 e das formas compulsórias de trabalho e de descaracte· 
riza~o étnico-cultural. Ora, o Botocudo era o alvo imediato, haja vista 
que ocupava parcelas cobi9adas do território (vale dorio Doce) ou áreas 
de transito indispensáveis ao comércio norte-sul (estrada de tropas RS-

(6) - A. de E. Taunay, História das Bandeiras paulistas, 1975, I, p. 181. 
(7) - S.C. dos Santos,Índios e broncos no su/ do Brasil, 1973, p. 34-35. 
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SP). Com isto, nada mais certo do que ser perseguido oficialmente por 
legislayáo específica. Daí as Cartas régias joaninas, de triste memó
ria (8). 

O discurso do colonizador, representado pelo autoritarismo da 
regencia, mostra que o Botocudo era um problema de guerra intestina 
que se devia ganhar a todo custo. Como em outras ocasi~es, tal a Carta 
Régia de 13 de maio de 1808 referente aos Botocudos do rio Doce, 
Minas Gerais, D. Joao regente nao diluí as cores ao falar e descrever 
os Botocudos do sul do país, os bugres, entrave ao progresso e a civili
zaya'o. Pela Carta Régia de 5 novembro de 1808 depreende-se que: 

1 - a regiao dos campos de Curitiba, Guarapuava e o território 
englobado pela bacía do Paraná era assolada por indígenas assassinos, 
Botocudos ou Bugres cruéis que, matando f azendeiros e proprietários, 
constituíam-se em obstáculo para o progresso individual e público (a 
Fazenda pública, diga-se de passagem); 

2 - a presenya de Botocudos impedía, além do assentamento 
permanente de colonos, a passagem dos viandantes pelos caminhos li
gando o sul ao leste da colonia; 

3 - era impossível civilizar os ditos índios, posto que bárbaros, 
a nao ser através da forya ; 

4 - era necessária a redufáo daqueles índios, obrigando-os a alde-
ar-se a fim de que gozassem dos beneficios decorrentes dos "bens per
manentes de urna sociedade pacífica e doce,, (9) 

A Carta-régia supra-citada pouco alterava os ditames daquela 
promulgada a 13 de maio do mesmo ano. Também ordenava a criayáo 
de um corpo de milicianos capazes de "domesticar" aqueles seres 
ferozes e inimigos do género humano. Na verdade, mais urna vez, 
atendía-se ao interesse imediato do colono em prejuízo do elemento 
indígena. Da mesma forma que no leste, aquele que aprisionasse um 
índio rebelde seria recompensado com a forya de trabalho do capturado 
durante quinze anos, como ''prisioneiro de guerra", e destinado ao 
serviyo que mais conviesse ao seu Senhor. A única obrigayáo do amo 
seria a· de inculcar na mente dos prisioneiros o dever de reconhecer a 
sabedoria das medidas contra eles tomadas e o alcance humanitário do 
suave jugo das leis joaninas: 

(8) -

(9) -

"( ... ) todo o Miliciano, ou qualquer morador que segurar al
gum destes índios, poderá considerá-los por quinze anos como 
prisioneiros de guerra, destinando-os ao Serviyo que mais lhe 
convier; tendo porém vós todo o cuidado em fazer declarar e 

Nesse sentido, para efeito de compara~ao, vide S. Marcato, A repressáo 
contra os Botocudos em Minas Gerais, 1979, p. 7-11. 
Carta Régia de 05/11/1808, para Antonio José da Franca e Horta, gover
nador e Capitao geral da Capitanía de Sao Paulo, Cole~áo das Leis do 
Brasil de 1808, 1891 , p. 157. 
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conhecer entre os mesmos fndios, que aqueles que se quiserem 
aldear e viver debaixo do suave jugo das minhas Leis, cultivando 
as terras que se lhes aproximarem, já nao s6 nao ficarao sujeitos a 
serem prisioneiros de guerra, mas serio até considerados como 
cidadáos livres e vassalos especialmente protegidos por rnim e 
por rninhas Leis ( ... ) (10). 

Na verdade, o alvo da campanha contra os Botocudos ou Bugres 
do sul era a ocupayáo de seu território tribal, dividindo-o em sesmarias 
e ocupando-o por gente produtiva. Mais urna vez defrontam-se dois mo
dos culturais que nao se compatibilizam: aquel e que pensa em produzir 
ou ter para lucrar e outro que procura produzir ou ter para viver. O bem 
do Estado e da Sociedade colonialista é um, o bem do índio submetido 
ao colonialismo é outro. Em suma, duas mentalidades se defrontam 
mas náo se interpenetram. Dois mundos distintos no que tange a manei
ra de ser e pensar se opoem. O resultado só pode ser o confuto ou o ani
quilamento de urna das partes oponentes. 

Para D. Joao, príncipe-regente, interessava o desenvolvimento 
economico e social da colonia. Se os Bugres representavam obstáculo ao 
progresso, que fossem eliminados. A perspectiva que se abría <liante da 
metrópole era a da cultura do canhamo, do linho, do cereal, a pecuária. 
O sul do Brasil, como o vale do rio Doce, era território virgem e rico. 
Por que nao incorporá-lo ao restante produtivo da colonia? A regencia 
fazia, como sempre, vista grossa aos desmandos dos colonos. Era fácil 
ignorar O elemento indígena e abrir aquetas tenas ignotas a civilizayáO. 
A ampliayao do ecúmeno significava, no entanto, o aniquilamento do 
indígena. A política indigenista que se discute nos ambientes palacianos 
é, pois, pragmática: se os Botocudos representam um entrave ao pro
gresso e a civiliza'táo, que desapareyam e cedam lugar para os agentes do 
progresso. Ninguém perguntou a essa gente o que significava sua famí
lia, sua terra secular. A única op~ao era o aniquilar-se como etnia, como 
cultura, ou a ·resistencia até o final dos tempos. 

O que significava resistir para os Xokleng, diante da agressividade 
das frentes pioneiras? Simplesmente opor-se a invasao de seu território 
pelas flechas. O colono, no entanto, vinha com armas de fogo as maos. 
Combate desigual, esse, que levou ao quase extermínio daqueles indíge
nas. Levas de imigrantes europeus aportaram a Santa Catarina a partir 
de 1850. O Governo imperial fingia desconhecer que aquelas terras já 
tinham dono. Implantavam-se colonias, mas os imigrantes nao eram 
preparados para conviver com índios, tidos como inimigos e bugres cos
tumeiros. Daí os conflitos. Daí as histórias trágicas que se repetiram 
tanto entre índios quanto entre imigrantes. O governante imperial, no 
entanto, era o grande culpado, por nao indicar nem problemas nem 
soluyoes para os mesmos. A política indigenista do 11 Império era urna 

(10) - Id., ibid., p. 158. Adapta\:ª º ortográfica ao portugues atual feíta pela 
Autora. 
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farsa, (11) pois antes de tudo visava o bem-estar do civilizado e nunca 
o dos indígenas a que se propunha "civilizar". 

O processo vivido pelos Xokleng de Santa Catarina tem muito a 
ver com as vicissitudes atravessadas pelos Botocudos Krenak do río 
Doce. Trata-se, em resumo, de um caminhar rumo a "integrac;ao" mar
cado por elementos comuns, tais como: 

a - guerras intertribais determinadas em grande parte pela pres
sao civilizada e pela reduc;ao do território tribal; 

b - extermínio legal ou escravizac;ao através de Cartas Régias Joa
ninas ( 1808 e 1809 ), as únicas diretrizes capazes de infundir 
ao indigenismo oficial da época o grau de pragmatismo neces
sário para enfrentar o "problema" indígena do Brasil; 

c - resistencia a urna frente de penetrac;ao de origem européia, 
composta por imigrantes despreparados para o contato e im
buídos de idéias de superioridade e etnocentrismo; 

d - apoio de foreras militares - as 6 Divisoes do río Doce (MG) e 
as tropas de pedestres (Santa Catarina) para controlar os 
"bugres" e defender vida e propriedade dos colonos; 

e - organiza~o de grupos armados subvencionados pelos cofres 
públicos ou doac;oes de particulares - bandeiras (MG) e tro
pas de bugreiros (SC), com a finalidade precípua de extermi· 
nar "índios problema" e matar aldeias. 

Ora, se se considera a carga de etnocentrismo dominante no Bra
sil a partir de 1850, com o ideal de branqueamento como meta e a e~a~
tac;ao do elemento europeu como o único mentor de progresso e de c1v1-
lizac;ao,' pode-se imaginar o quanto foi distorcida a imagem do í~dio su
lino, se o parametro ideal era o colono europeu. O que se falana a pro
pósito daquela gente bárbara, inferior, entrave a ma~cha do p~ogres~o?. 

Ao findar o século XIX os Botocudos de Minas Gera1s pratlca
mente tinha desaparecido, restando apénas alguns deles em ltambacuri 
- descaracterizados étnica e culturalmente pelos capuchinhos desde 
1873 - e alguns bandos dispersos na área marginal do rio Doce (MG-
ES), protegidos pela floresta tropical. Enquanto isso os Kaingáng e ~o
kleng su linos eram manche te de jornal, havendo aquel es que def end1am 
sua atrac;ao e aqueles que pregavam seu extermínio. O que fazer com 
esses índios, se o nascente governo republicano nada legislara em sua 
defesa? As pressóes exercidas sobre o governo central, originadas até 
mesmo do exterior, campanhas de esclarecimento através da imprensa, 
o romantismo urbano que idealizava o indígena como o bon sauvtige e 
se opunha ao massacre puro e simples daquela gente, a .voz de estu~io
sos e pesquisadores colocada a servicro da def esa do abongene, tu do 1sso 

(11) - Para aprofundar·sc nesse aspecto da história da ocupa~ao do sul brasi· 
leiro, mormente Santa Catarina, nada melhor que estudar o trabalho de 
Santos, Indios e brancos no su/ do Brasil, autoridade no assunto, op. cit. 
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levou a consciencia de urna "questao indígena" no Brasil. Tentando 
solucioná-la, criou-se em 191 O o Servic;o de Protec;ao aos indios. Viria 
agora a pacificac;ao dos Xokleng e Kai_ngáng. 

Os Kaingáng de Sao Paulo, obstáculo a construcrao da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil ao iniciar-se o século XX, preocupavam sobre
maneira o governo republicano. Assim se refere Melatti ao problema: 

"No primeiro decenio de nosso século, com o reconhecimento 
do rio Feio ou Aguapei, promovido pela Comi~ao Geográfica 
e Geológica do Estado, agravou-se a situac;ao dos Kaingáng, 
porque os engenheiros contratavam bugreiros para exterrniná-los. 
A construc;ao da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em constru
c;ao ao longo do divisor das águas do Feio e Tiete, fez recrudescer 
as hostilidades: os Kaingáng atacavam violentamente o.s trabalha
dores da estrada em represália as batidas dos bugreiros. O pinico 
era total" (12) 

Sua pacificacrfo se deu a partir de 1911, sendo o último grupo 
Kaingáng arredio e pacificado em 1915 (13). 

Ao mesmo tempo processava-se no Estado de Santa Catarina a 
atrac;ao dos Xokleng no alto ltajaí. Considere-se o estado de tensao 
no vale do ltajaí, onde a violencia dos bugreiros desencadeava represá
lias por parte dos indígenas e seu retraimento cada vez maior. Jornais 
catarinenses como o Urwaldsbote se empenhavam em pintar em cores 
fortes os ataqu.es dos indios, solicitando providencias enérgicas as auto
ridades. Até mesm,o um hornero da ciencia, Hermann von Ihering, dire
tor do Museu Paulista, chegava a dizer que a marcha ascendente da cul
tura perigava <liante da violencia indígena e propunha: 

"Protejam-se os índios pacíficos, mas garantam-se ao mesmo tem
po os colonos a vida e a propriedade contra a~altos de índios 
bravíos" ( 14) 

Afirmava que a omissao governamental era a responsável pela 
organiza~!o dos bandos de bugreiros que buscavam justicrar os índios 
bravíos e pelo estado de anarquía reinante naquelas terras sulinas, dizen
do ainda que tal situac;ao se constituía em ''vergonha para um paiz civi
lizado" ( 15) 

Urna das primeiras taref as da lnspetoria de Indios foi efetuar o re
conhecimento da regiao .do alto ltajaí e trazer do Paraná algumas fami
lias Kaingáng que ajudassem na pacificacr§'o dos Botocudos (191 ;2). Mais 
ainda fez a Inspetoria: 

(12) -- D.M. Melatti, Aspectos da organizafáO social dos Kaingáng paulistas, 1976, 
. p. 13. 

(13) -- Id., ibid., p. 14. 
(14) - H. von Ihering. A questtfo dos indios no Brazil, RMP 8, 1911, p. 113. 
(15)-ld., ibid., p. 138 
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"Obteve ainda da Compa~~~a Hanseática de Coloniza9ao a desis
tencia de urna área de 30.000 hectares de sua concessao, para 
localizar os índios que pretendía contactar" (16) 

Em 1914 o funcionário do SPI, Eduardo Lima e Silva Hoerhan 
conseguiu, a 22 de setembro, contactar os Xokleng as margens do cór
rego Plate, afluente da margem esquerda do rio Hercílio. Naquele local 
f oi levantada a sede do pos to, que recebeu o nome de Duque de Caxias, 
mudado em tempos mais recentes para PI. Ibirama. E novo ciclo se abri
rla para os Xokleng de Santa Catarina. 

In - o INDIGENISMO EM mIRAMA ( 1914-1967) 

A. época da pacifica~ao, segundo Urban, havia tres comunidades 
ou bandos Xokleng em Santa Catarina: 

a - Rakrano (vale do Itajaí do Norte, río Hercílio); 
b - Ngrokbthi-tó-prey (remanescentes depois aldeados em Sao 

Joao dos Pobres); 
c - Angyidn (desaparecidos por vol ta de 1940) ( 17). 

Inf orma9~es de Eduardo Hoerhan mostram-nos que os R~ano 
por ele contactados eram cerca de 400 indivíduos em 1914. Violenta 
depopula9io se abateu sobre o grupo após o contato, que na década de 
30 ficou reduzido a 132 pessoas. Em 1932 eram 106, segundo Henry 
( 18). Em 1970 eram 173 os Xokleng de Ibirama, para urna popula~o 
total do PI de 303 indivíduos ( 19). Em 1973 Santos apresen ta os se
guintes dados sobre a popula9áo do PI Ibirama: 

Xokleng . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . · · . · · · . · · · · · · · · · · 160 
Guaraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · 33 
Kaingáng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . · . · · · · · · · · · · · · · · 11 
M esti9os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · . · · · · · · · · 8 2 
Civilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · · · · · · · · · 50 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 (20) 

Significa isso que, após a depopula9áo .dos primeiros anos, de no
vo se reequilibrou a comunidade Xokleng pela redu9áo da mortalidade 
infantil - medidas profiláticas postas em prática pelo SPI - , maior 

(16) -SUDESUL-FUNAI-UFSC, Projeto Xokleng, 197 5, p. 15. 
(17) - G.P. Urban, A model of Shokleng social relity, 197 8, p. 45. 
(18) -S.C. dos Santos, op. cit., p. 181. 
(19) -SUDESUL·FUNAI-UFSC, ibid. p. 22. 
(20) - S.C. dos Santos, op. cit., p. 251. Deve-se observar que os dados para 1970 

(173) e 1973 (160), referentes aos Xokléng, nao sao contraditórios, posto 
que muitas fam ílias saem e retornam continuamente a área do PI até hoje. 
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resistencia as doen~as transmitidas pelo civilizado, tranqüilidade do 
grupo após cessa~ao de hostilidades e persegui~oes de bugreiros e colo
nos, adapta9ao a vida sedentária na área do Posto. A partir do momento 
da pacifica~ao come9aram a se aplicar a agricultura de subsistencia sob 
º. i~centivo de Eduardo Hoerhan. Mas muitos seriamos problemas' e vi
c1ss1tudes futuras, exigindo do indigenismo oficial maior empenho em 
resolve-los. O que muitas vezes nao aconteceu. por motivos variados 
e complexos. 

O primeiro obstáculo a ser vencido seria a oposi~o da sociedade 
regional no tocante a eficácia da pacifica9ao daqueles "bugres". Nin
guém praticamente acreditava na atua~ao do nascente SPI, ridiculari
zando o propalado humanitarismo de Rondon e de seus seguidores. 
O Urwaldsbote de Blumenau, no día 09/11/1913, dizia entre outras 
afirmativas carregadas de preconceito: 

"Se os índios, por cada homicídio, para cada roubo, recebem 
presentes, é claro que nisso veem um convite para continuarem 
sua atividade criminosa, assim recompensada. A alega~ao dos di
retores do Servi90 de Prote9ao aos Indios, de serem igualmente 
protegidos os silvícolas e os lavradores, fica contestada pelos 
fatos. O que é verdade é que os colonos, desamparados que sao, 
nem sequer tem o direito de se def enderem a si mesmos, nao se 
lhes dando, por exemplo, licen9a para estarem armados no mato, 
a fim de repelir os índios que cercam sua propriedade; pois tal 
procedimento poderia PROVOCAR os Senhores das flores
tas" {21). 

A partir do primeiro contato, no entanto, os regionais passaram 
a aceitar melhor a pacifica9ao, mas continuaram a ver o índio dentro 
de ótica etnocentrica e preconceituosa. O Xokleng ainda era o bugre, o 
bizarro Botocudo. O SPI, por sua vez, nao sabia como modificar essa 
situa9ao e incorporar ef etivamente aquel es indígenas a sociedade regio
nal, pois a política indigenista nao chegara a propor e a desenvolver um 
método que levasse a integra9ao do indígena recém-contactado. E difi
culdades de toda ordem passaram a surgir, desde a falta de verbas a falta 
de pessoal qualificado, entremeadas aquí e ali pela incompreensao da so
ciedade dita civilizada. 

Como transformar índios seminomades como os Xokleng em se
dentários, substituir ca9a e coleta pela agricultura? Como faze-los con· 
fiar no homem branco, após anos de massacre e de fuga? Eram tarefas 
difíceis, essas. Mas Hoerhan se empenhou a fundo no problema, tentan
do resolve-lo na base da tentativa-erro/tentativa-acerto, pois nao contara 
qua se com diretrizes definidas do órgao de tutela. A falta de perspecti
vas para o grupo levou seus componentes a descrerem cada vez mais das 
promessas dos civilizados e a voltarem-se para a prostitui9ao e a embria-

(21) - Apud S.C. dos Santos, op. cit., p. 13 8. 
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guez como formas desviantes de comportamento. E pouco a pouco os 
conceitos de economia comuns a sociedade regional, fundamentados 
no individualismo, vieram substituir as formas tradicionais de sobrevi
vencia do grupo Xokleng. 

Todos nós, acostumados ou familiarizados com a política indi
genista, sabemos que o SPI passou por momentos de crise e percal9os 
ao longo de sua história, mesclados aqui e ali com lances heróicos e 
gestos de abnegat;a'o. A períodos de atividade intensiva seguiam-se ou
tros de imobilismo, de quase estagna9ao (22). Infelizmente o que mais 
pesava na balant;a era a falta de verba, seguida da insuficiente quali
ffca:~ao de muitos de seus servidores. Ao mesmo tempo o SPI passara 
a ser urna excrescencia incomoda dentro da máquina do poder, posto 
que contrariava os interesses de gente também poderosa. Tudo isto 
Eduardo Hoerhan sofreu na carne. Ao cabo de alguns anos tanto era 
antipático aos índios quanto era rejeitado pela sociedade regional. 

O que representava o PI. Duque de Caxias para o indigenismo? 
Simplesmente o reflexo dos desacertos que se verificavam desde 191 O, 
pois a9ao indigenista nao significava apenas atra9áo e pacificat;ao. J á em 
1939 Hoerhan deixava transparecer todo o seu pessimismo quanto ao 
futuro dos indios de Ibirama, ao constatar o estado cronico e lamen
tável de penúria em que se encontravan1, fruto do desamparo oficial 
(23). O PI era impotente para solucionar os problemas dos indígenas. 
Na realidade estava sempre em jogo o interesse do civilizado. Mais urna 
vez o indigenismo se apresentava dúbio e contraditório, a despeito da 
lei, herant;a dos descaminhos surgidos a partir da legislat;ao colonial 
brasileira. O bode expiatório acabou sendo, no final de contas, Hoer
han, que após crise no PI e envolvimento na morte de indio Kaingáng 
Lili Priprá, foi af astado de suas fun90es em 19 54 e processado : 

"Na verdade, Hoerhan e Lili Priprá foram vítimas de um mesmo 
processo. Processo pelo qual a sociedade nacional envolve e domi
na as sociedades tribais. Tanto um, como o outro, a seu modo 
quiseram efetivamente trazer algum benef ício para os indígenas. 
Nenhum dos dois teve exito" (24). 

Após 1954 fracassa totalmente qualquer tentativa de efetiva inte
grat;ao dos índios do PI Duque de Caxias, por motivos de variada natu
reza, até extinguir-se o SPI em 1967 e ser substituido pela FUNAI. Que 
causas podemos apontar para esse fracasso? Por que surgiu o "proble
ma" Ibirama na história da indigenismo brasileiro? Tentaremos levantar 

(22) - D. Ribeiro, A política indigenista brasileira. 1962, p. 31. 
(23) - S,C. dos Santos, op. cit., p. 229. 
(24) - Id., ibid., p. 236. I!. preciso dizer que Hoerhan foi considerado inocente no 

decorrer do processo, mas nao conseguiu reingressar no servi~o público fe
deral e nem obteve aposentadoria ou pensao relativa ao seu trabalho no 
SPI. Somente anos depois, segundo Santos, a FUNAI regularizou sua situa-
9ao funcional. Foi sua recompensa após 40 anos de atividade indigenista. 
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algumas das quest6es correlatas, surgidas ou a época de Hoerhan ou pes
teriores a sua atua9!0. 

, _A primeira causa decorre, como falamos, da estrutura falha do 
propno SPI: ~robora_ os resultados do trabalho de atrayao e pacificat;ao 
f ossem positivos, bnlhantes em alguns casos, nao havia urna diretriz 
adequada quanto as necessidades de cada grupo contactado no tocante 
a integra9ao. Assim, como f azer do Xokleng um agricultor em curto 
prazo se toda a sua tradit;ao de subsistencia dependía da ca~ e da cole
ta? Ainda sob esse ~~ecto temo~ de o~seryar o modus operandi da paci
ficat;ao, com o aux1ho de familias KaJngang paranaenses considerando
se que os dois grupos eram rivais e tinham como usual a guerra entre 
~~s. No final o Kaingáng, dentro da estrutura do posto, era o índio 
c1vtlizado e mediador /intermediário entre a autoridade governamental 
- SPI - e os outros, os Xokleng. Outra falha a nivel de indigenismo era 
a escolha de urna autoridad e indígena como chef e ou "capit!'o" por par
te do ~hefe ~o ~sto, o que levava a conflitos de lideran9a no seio da 
com~ntdade 1nd1gena, a fragmenta~ao do espírito grupal, a mais fácil 
~an1pula~ao e. submissao dos indios. O que dizer também do paterna
hsmo que se instaurou quanto ao relacionamento indígena-chefia de 
posto? No que pudemos observar in loco no PI Ibirama, o chefe atual 
tenta romper, por todos os meios, esses vínculos paternalistas que levam 
ao acomodamento, a passividade e a falta de iniciativa do grupo. Mas é 
bastante difícil. Os indígenas continuam a ver no chefe o pai onipre
sente e único responsável pelos destinos da comunidade. 

Como abordar outro problema, a tentativa de isolar os indios de 
Ibirama da sociedade envolvente por parte de Eduardo Hoerhan a des
peito de suas boas intent;Oes quanto a medida adotada? Na verd~de tal 
isolamento for~do nao funcionaria pelos seguintes motivos: 

a - inexorabilidade do con tato, histórica e sociologicamente fa
lando; 

b - a curiosidade e o desejo do indígena quanto ao corzhecer o 
"outro lado", ou seja, o mundo dos brancos; 

c - as pressoes da sociedade regional, motivadas por fator~s de 
ordem economica ( extra9ao de palmito, explorat;io de".ma
deiras nobres). 

Tanto os mecanismos nao funcionaram que, destituido Hoerhan 
de suas funt;Oes, o que se fez f oi abrir a reserva aos estranhos, com a 
constru~ao de estrada ligando o posto a antiga Colonia HammoJtja (lbi
rama) e a permissao dada aos indios de explorayáo de suas rese~s de 
paln1ito (Euterpe edulis), em ,. ~nefício, claro, dos comerciantes lb~ais. 
E como nao era eterno aquele espécime vegetal, em breve temp01.se 
extinguiu (1956-1966). Pior que tudo: os indios, remunerados como 
produto do extrativismo e em conseqüencia tendo abandonado a lavou
ra de subsistencia, passaram a miséria. E nao se acostumaram de novo 
a lide agrícola, voltando os olhos para outra riqueza nativa: a madeira 
de lei. 
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Nao podemos deixar de lado, também dentro d-e aspecto prático 
do indigenismo, as dificuldades de ordem administrativa. Urna delas, a 
carencia de numerário para levar a cabo o planificado, transtornou a vi
da no PI lbirama : os indígenas queriam ver cumpridas as promessas a 
eles feitas, o que n1uitas vezes nao acontecia. lsso levou ao descrédito 
do pessoal representante do SPI e, a posteriori, FUNAI. O que nao cor
respondia a verdade. O indigenismo tentava solucionar problemas cuja 
origem se perdía nos tempos passados e para os quais nao tinha respos
tas, meios ou apoio para resolve-los. Muitas vezes foram apresentados 
planos de desenvolvimento comunitário sem atender as carencias dos 
indígenas envolvidos, o que determinou a defasagem comunidade 
indígena/adn1inistra9ao oficial. Daí permaneceram os índios em estado 
de expectativa constante: o que fará o grande pai, o governo, quanto 
aos nossos destinos? Que será de nosso futuro enquanto índios?. 

Outra vicissitude vivida pelos indígenas do P.I. Ibirama foi a alta 
rotatividade do pessoal administrativo de seus quadros, se se compara 
coma continuidade da chefia ao tempo de Hoerhan: - 1914/ 1954. As 
mudanyas freqüentes foram prejudiciais aos índios, acostumados a um 
continuum administrativo de chefia, mesmo que no final estivessem 
indispostos contra seu pacificador. A alternancia de poder determinava 
inclusive a mudan9a do "chef e" ou preposto indígena, o que transtor
nava o grupo e fazia renascer problemas de lideranya e conflitos intra 
e extra-tribais. Tal situayao se faz presente nos dias de hoje. Acredita
mos no empenho do chefe de posto atual para resguardar-se quanto a 
esses problemas e resguardar os direitos indígenas. Quer-se o melhor 
para Ibirama, mas é preciso saber como e o que fazer. O indigenismo 
praticado nesse país é justamente esse: todos sao culpados pelos erros 
passados mas poucos trabalham efetivamente para solucioná-los. O pre
sente precisa provar suas boas intenfóes através da boa obra. 

O que mais causa espécie, dentro do quadro apresentado, é o con
traste existente, na regiao, entre sociedade indígena e sociedade nacio
nal. Por um lado estao os índios em condi9ao de quase párias - f amin
tos, sem instru9ao, prostituidos em seus corpos e valores~ de outro, os 
descendentes dos imigrantes com suas propriedades, suas casas confor
táveis, sua mesa farta, ridicularizando de urna ou outra maneira a condi-
9ao indígena. Ouvimos de determinados elementos da sociedade regio
nal histórias e chistes, versando sobre a imprevidencia do índio. Isso 
dói, pois o Xokleng nao é o culpado : o grande indiciado no processo é 
o invasor de suas terras e o matador de sua gente. Esperar outra rea9ao 
que nao o conformismo, a passividade, seria expectativa além da ima
gina9ao ou pouca perce~ao, mesmo que involuntária, do problema. 

Problema que aflige o indigenismo oficial, o dentista social e a 
comunidade interessada - Xokleng - é aquele relacionado com a figu
ra estereotipada do indígena através dos anos. A própria denomina9ao 
do grupo o demonstra de maneira cabal. 

Historicamente esses índios receberam o nome de Botocudos, 
ligado ao uso dos botoques labiais e auriculares por eles usados como 
padrao de be/o e de distinfiiO tribal. Mas para o colonizador tal adorno 
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significava o bizarro, o distintivo capaz de diferenciar a civilizayáo da 
barbárie. Botocudo - aplicado aos Xokleng e aos Krekmum, Djiporóka 
e Naknanuk de Minas Gerais, era, pois, pejorativo indicador de certa 
espécie de indios comumente tidos como rebeldes ou antropófagos. Já 
Xokleng tem origem, segundo Santos, na designayao Kaingáng para 
homem, ser humano (25). Saint-Hilaire se refería ao termo e ao indivi
duo assim nominado como se segue: 

"Desde que o índio morto entre o Piraqué e o ltapicu usava o 
ldbio inferior furado , concluí-se que elle pertencia a primeira das 
quatro tribos de bugre mencionados por Manoel Ayres de Casal e 
a que as mulheres coroadas [Kaingáng] de Curitiba tinham como 
inimiga da sua e denominavam Socré" (26). 

Nao há autodenominayao do grupo Xokleng. Identificam-se eles 
próprios atualmente como Botocu.dos, o que é um modo de incorporar 
ou introjetar os estereótipos e valores do meio social envolvente. Quan
do perguntados sobre sua origem os Xokleng dizem sempre: 

- Sou Botocudo, como meu pai e minha mae. 

A outra forma de identifica9ao, A weikoma., defendida por von 
lhering, nao a encontramos em 1980 ou 1981 no trabalho de campo. 
Segundo Santos, a palavra implícitamente se ref ere a um convite ao ato 
sexual feíto as mulheres (27). Reagem mal os índios a .simples men9ao 
do termo. O léxico nao identifica pois o grupo, embora possa recordar a 
agressividade sexual - ou a manipulayáo da sexualidade - de suas mu
llieres, fato comprovável segundo certos autores. Pergunto-me, no en
tanto : a dita agressividade é apenas suposta ou existente? Em último 
caso, será esta urna forma de sujeifáo ou oposifáO ao homem dito bran
ca? Que os etnosexólogos possam responde-lo ... 

Em trabalho junto aos Xokleng tentei encontrar o termo que lhes 
desse ou conferisse urna autoidentificayao grupal. Inútil. Falaram em 
angoiká, a que Santos dá significado de gente, pessoa indeterminada 
(28). Nao ouvi jamais Aweikoma como léxico definidor de categoria 
grupal, tal como escrevera Von Ihering (29). O velho Cuzúgn Gaklin , 84 
anos aproximadamente, corroborou a afirmayao de Santos quanto ao 
significado de angoiká, durante nossa permanencia no campo. Disse-nos 
o velho índio Xokleng que a palavra significava "o povo Botocudo ". 
Seria esta autodenomina9ao do grupo? 

A questao magna, a nosso ver, é a inadapta9ao do indígena a so
ciedade regional em termos amplos. Integrar-se apenas sob o aspecto 

(25 - Santos, op. cit., p. 31. 
(26) - A. de Saint-Hilaire, Viagem ti provincia de Santa Catharina, (1820), 1936, 

p. 124. Grifo da A. 
(27) - Santos, _op. cit., p. 30-31. \ 
(28) - Santos, op. cit., p. 31. 
(29) - H. von lhering, op. cit., p. 139. 
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economico - nas condi~Oes de subemprego, de fornecedores a baixo 
pre~o de matéria-prima, de prostitui~ao -, nao representa uma verda
deira integrayi'o. No final de contas o indígena será o marginal do siste
ma, dadas as pressaes da sóciedade envolvente. 

O indígena de lbirama, segundo Urban, constituí-se numa ano
malia Verdade? Mentira? Creio que, na realidade, o que se necessita é 
adequar o indigenismo praticado ao momento que se vive. Ora, aí estao 
os erros resultantes de anos de urna política indigenista incapaz de resol
ver seus problemas ·específicos, por for~a de pressoes do momento. A 
administra~o atual da FUNAI se preocupa em resolver problemas a
cumulados ao longo dos anos. Que tal solucionar o "caso lbirama"?. 

Os Xokleng de Ibirama, fruto de um indigenismo que tudo fez na 
tentativa de integrá-los, encontrara-se na posi~ao de marginais a socie
dade regional. Entretanto, sol> um aspecto meramente classificatório, 
sao considerados integrados. Malcher deles diz o seguinte: 

"Xokleng (A weikoma-Bugre-Botocudos ). Integrados, Je. Pacifica
dos pelo SPI em 1914, seus remanescentes localizam-se no Posto 
Duque de Caxias, município de lbirama, Santa Catarina e Posto 

' Laranjinha, município de Bandeirantes, no Estado do Paraná 
(30). 

Por sua vez Ribeiro também os incluí na categoría supracitada, 
calculando sua populayao entre um mínimo de l 00 e um máximo de 
250 indivíduos em 1957 (31). Oliv.eira situa os Xokleng nurna zona 
fisiográfica caracterizada por alta densidade demográfica ( acima de 16 
habitantes/Km2 ) e por incremento populacional médio (25% a 45%) 
(32). Isto significa que os índios do PI lbirama na atualidade estao as 
voltas com pressoes cada vez maiores da sociedade regional, ilhadós na 
sua terra. e a cada día mais necessitados de se integrarem ao contexto 
sócio-economico local. Sao integrados e nao o sao. Parece contraditório 
mas nao é, se levamos em conta alguns aspectos relativos ao termo 
integra~o j já bastance discutido na parte inicial do trabalho. 

O Estatuto do Índio, Lei n9 6001 de 19 de dezembro de 1973, 
assim conceitua os índios integrados ( art. 4 9): 

"Integrados. - Quando incorporados a comunhiio nacional e reco
nhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conser
vem usos, costumes e traai9oes caracteristicos da sua cultura': 

Ora, a integrayao seria a resultante de longo processo, traumático 
inclusive, ao longo do qual o indígena passaria por etapas de acomoda
mento a sociedade envolvente até ter condi~oes de apreende-la em seus 

(30) - J .M. Malcher, Iñdio-grau de integrarao na comunidad e nacional. 196 2, 
p. 243. 

( 31) - D. Ribeiro, L f nguas e cultura indígenas do Brasil, 1957, p. 99. 
(32) -R.C. de Oliveira, A Sociología do Brasil indfgena, 1972, p. 107. 
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múltiplos aspectos. Um índio integrado, supoe-se, será fruto da eficaz 
tutela por parte do indigenismo oficial. Terá condi9oes de, através da 
educa~o recebida, exercer urna profissao e competir com o civilizado 
no mercado de trabalho. N em por se educar dentro de um modelo pró
prio a sociedade regional, no entanto, perderá a sua característica de 
indígena, étnica e cultural. Cabe-lhe o direito de o~ao. Nenhuma inte
gra9io, para ser bem sucedida, se f ará a través da f or~ ou coa9ao. 

Pelo que expusemos, muitas foram as dificuldades enfrentadas 
pelo SPI quanto a efetiva integra9ao de seus tutelados. A comunida
de indígena de lbirama sofreu bastante as conseqüencias daí advindas, o 
que levou aqueles indios ao que sao hoje. A meu ver nao alcan~aram 
ainda o estágio de integrados. Integraram-se, sim, ao mercado regional, 
em condi~oes desfavoráveis e discriminatórias. Ainda sao explorados 
por civilizados inescrupulosos. Encontram-se ilhados em suas terras, 
cercados por urna sociedade agressiva e que os minimiza. Se nao estao 
preparados para enfrentá-la, como integrar-se? Como se sentirem úteis 
e produtivos'? Ternos que considerar esses problemas em se tratando de 
tema tao complexo como integrayao das ditas minorías a sociedade 
nacional. ' 

A integrayao que se observa em lbirama é parcial, ainda mais con
siderando que o indígena segue. senda urna pessoa a margem da realida
de local: 

"Ef etivamente, no Brasil, as comunidades definidas como in dí· 
genas, sfo levadas a participar de sistemas regionais e da econo
mía nacional\ através de um determinado conjunto de relay5es 
que as transformam em minoría sociológica e as coloca em situa
yao de dependencia" (33). 

Nenhum grupo ou comunidade indígena, a partir da pacifica9ao, 
consegue manter sua autosuficiencia economica. Ou seja: paulatina e 
inexoravelmente estreita os la9os de dependencia com a sociedade en
volvente, deixando d~ lado as formas de subsistencia que lhe eram pe
culiares. Quanto mais avarn;am os índios no processo de integrayao mais 
e mais valorizam os bens de consumo civilizados. Torna-se para eles im
prescindível o vesttiário, os trastes dom.ésticos, os gen eros aliment ícios. 
Por mais que o indigenismo oficial queira resguardá-los dessa mudan9a e 
valorizar sua cultura tradicional, sao os indígenas envolvidas por essas 
rela~oes de dependencia. · 

E Ibirama é um caso tí pico. Embora rejeitados e discriminados 
pela sociedade local os indígenas sao parte integrante do mercado, co
mo produtores ou consumidores de bens. E desejam que a FUNAI lhes 
de plena liberdade para explorar a sua madeira, posto que representa 
dinheiro e lhes propiciará o ingresso no mercado comprando os bens 
de consumo desejados. Daí também o individualismo que se nota na- \ 

(33) - E. de A. Carvalho, As alternativas dos vencidos, 1979. p. 19. 
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quele grupo indígena e as reayoes negativas quanto a chefia do Posto, 
que representa um obstáculo - ao proibir o corte e comercializayao 
da madeira de leí - entre os interesses indígenas e os dos madeireiros 
locais. 

Os problemas enfrentados pelo chefe do PI lbirama, representan· 
te local do indigenismo do Estado - FUN Al - sao de ordem variada e 
mostram a complexidade de um trabalho dessa natureza. Eduardo Hoer· 
han é o melhor exemplo. Depois de pacificar os Xo.kleng, angustiar-se 
pela falta de verbas e de orientayao, de tentar modificar o comporta
mento daquele grupo indígena, de opor-se aos desmandos dos chefetes 
económicos locais, depois enfim de quarenta anos dedicados ao indige
nismo prático, foi acusado de autoritário, personalista, além de rejeita
do tanto pelos índios quanto pela sociedade nacional. Pois bem: o atual 
chefe de posto, Divalde Souza, é hornero de reconhecida experiencia 
indigenista, egresso dos quadros do antigo SPI e que tem no índio seu 
objetivo de vida e trabalho. Vive, no entanto, sob tensao em Ibirama. 
As f acyoes o postas existentes na área tentam indispO.lo coro este ou 
aquele grupo, gerando um clima de desconfianya. Se por exemplo, den
tro de seu trabalho, vai ao Bugio - onde se encontram acampados mais 
de cem índios Xokleng em condiyoes difíceis de vida, aqueles índios o 
chamam de espiao: 

"Vem aqui para ver se a gente corta e vende madeira". 

Se, por outro lado, vai pouco a área, dizem-no omisso. E ele se 
aflige com a situayao, principalmente a explorayao irregular de madeira. 
Sem foryas para reprimir o comércio entre índios e madeireiros, vendo· 
os explorados, anota placas e mais placas de caminhoes que atravessam 
continuamente a área do posto, repletos de madeira nobre. E a noite, 
diz-nos, o barulho das moto-serras e dos caminhoes nao o deixa dormir. 

Grande parte dessa problemática é anterior a administrayaO da 
FUNAI, embora outra se vincule estreitamente a situayáo atual. Da 
leitura do relatório da antropóloga Paixao, funcionária da FUNAI envia
da a área em 1979 (34) destacamos algumas observayoes ªº período 
1975-1979: 

1 - explorayao indevida da madeira de lei pelos indígenas, comercia· 
lizada com os madeireiros locais, sendo que os grandes.beneficia· 
dos com a transayfo foram os mestiyos e civilizados moradores na 
área do PI. Conseqüencia: intervenyao da FUNAI, do Exército e 
da Polícia Federal para coibir os abusos (Oficio n9 382/DO, de 
20/06/75). 

2 - permanencia no local do antropólogo Antonio Pereira Neto, 
enviado para observar a situayao de revolta geral contra a FUNAI 
- que impedira o comércio de madeira -, quando foi solicitado 
ao mesmo "a emancipayao e a divisao da área" pelos mestiyos e 

(34) -A.M. da Paixao, SituafQo do PI l birama, julho 1979. 
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3 -

. 4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

civilizados, comentando Pereira Neto que tal medida apenas bene· 
ficiaria os solicitantes enquanto que os índios "puros,, só sairiam 
perdendo se a situayaO fosse deixada a merce daqueles outros" 
(35). 
con~itos levando ao fracionamento da comunidade indígena a 
partu. de 1975, motivados pela criayao de urna política indígena, 
po_r dzssenroes religiosas ( cisao entre os crentes da Assembléia de 
Deus, at~an~o n~ área desde 1953, e introduyao da lgreja Peten. 
costal Ftladelfia no PI) e por disputa de lideranras (urnas pró, ou-
tras contra FUNAI). 
movirnentayao <;'da irnprensa em torno do "caso Ibirama" com 
várias. declarayoes de lideranyas indígenas contra a FuNAI e 
sua atuayao na área, bem como novamente se bate na tecla da 
emancipayao e da divisao das terras (36). 
di~riminayao e preconceito contra o índio por parte da sociedade 
re~1onal, de ordem ~tnica e económica, além de c~íticas a sua pre· 
gu1ya e a~ seu desleIX~, o que nao impedía nem impede até hoje a 
explorayao daquela mao-de·obra "ociosa" e barata. 
estado de apreensao det.ectado na comunidade por vários técnicos 
da FUNAI, (desde 1977), relativo as obras a serem feitas no rio 
H~rcílio -::: construyao de barragem pelo DNOS - e que trariam 
a mundayao de suas terras e todos os prejuízos decorrentes. 
medidas paliativas tomadas pela FUNAI na área, nascidas de mo
mentos de crise, conforme palavras do antropólogo Lombardi: 
" ... a maioria das medidas até o presente adotadas pelo Órgfo 
Tutelar somente transferiram para o futuro urna crise crescente 
cuja p~evisao de c~nseqüencias é impossível de avaliarmos" (37): 
necess1dade de se implantar um projeto de desenvolvimento co
~u~itário em seus múltiplos aspectos, levando a participayao dos 
1nd1genas e dando-lhes assim condiyoes de se integrarem de fato a 
sociedade brasileira. 

?ra, as alternativas que se impOem o fito de solucionar o "proble· 
ma .Ibuama" .sfo um desafio para o indigenismo oficial. Nenhuma medí· 
~a intempestiva trará qualquer tip~ de soluyfo durável. O que se requer 
~ d~se e~evad~ de empenho, de ded1cayao e de experiencia no trato com 
ind~os ditos zntegrad?s. O que se ~e~~rá buscar será a implantayao de 
pro¡eto de ~ese~volvzmento comun1tarzo, ouvidas as lideranyas Iocais e 
levando os 1nd1genas daquele posto a urna participayao efetiva nas di· 
versas et~p~s do mesmo. Só assirn os problemas do presente poderao vir 
a ser equac1onados na sua verdadeira dimensáo. 

(35) - A.P. Ne.to, 9/9/75, apud. Paixao, op. cit., p. 2. 
(36) - Relatón~ ~e Carlo_s Marinho dos Santos a FUNAI, 25/6/ 77, op. cit. . 6 

Apud Pa1xao, op. cit., p. 6. ' p 
(37) - José Claudinei Lombardi, Ofício n? 14/78 e 30/10/78 ao Delegado Regio· 

nal, apud. Paixao, op. cit., p. 10. 
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IV - IBIRAMA NA ATUALIDADE: POSTO PROBLEMA? 

O PI lbirama se localiza no município de Ibirama, Santa Catari
na, distrito de Barra do Prata, dentro das coordenadas 26°52'05"S e 
49º42'05"W. A populayao, segundo levantamento realizado pelo pro
fessor lvo Setta no segundo semestre de 1980, apresentava a seguinte 
composi9ao : 

1 - Sede do PI mase. f em. Total parcial 
Xokleng 181 184 365 
Kaingáng 41 39 80 
Guaraní 48 54 102 
Mestiyos 70 49 119 
Cafusos 101 84 185 
Civilizados 15 2 17 

Total Geral 456 412 868 

2 - Bugio 
Xokleng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Kaingáng ....... . . ..... ........ . ........ . ... · 8 
Mestiyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Civilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

O total geral para a área do PI lbirama (sede + Bugio) nos forma 
o seguinte resultado: 

Xokleng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . 5 29 
Kaingáng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 88 
Guarani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
M estiyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
e af usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
e ivilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Os moradores do pasto somam 1.051 indivíduos. 
Tal quadro demonstra cabalmente que os Xokleng te~ _cr~sci~o 

sobremaneira, ainda se mantendo, no entanto, urna compos1yao etn1ca 
múltipla. Os mesti~os sao também numerosos, resultantes de uni6es 
ínter e entra-étnicas. Considera-se por exemplo mestifO o filho resultan
te de um casal Xokleng-Kaingáng. 

Os problemas decorrentes dessa situayao especial se fazem notar 
no dia-a-dia do Posto, no caráter das reivindica~6es, na luta pelo poder 
local, nos interesses conflitantes e mesmo nas peculiaridades da integra-
910 observada. Existem famílias indígenas onde mal e mal se f ala o por
tugues. Velhos e velhas Xokleng só se expressam em seu. dialeto .. ~n
quanto isso os mesti9os cada vez mais abandonam seus hábitos trad1c10-
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nais para serem aceitos pelo mundo dos brancos. Há, entretanto, urna 
vitalidade grande da forma dialetal Xokleng. Todos, velhos, mulheres, 
homens e crian~as sabem nela se expressar. E este nexo grupal refor~ 
sua identidade étnica. 

O estudo que se segue, fruto da pesquisa de campo, nos fará, 
observar diversos tópicos ditos problemáticos e para os quais se requer 
urna solu~o : educa9ao, assistencia médica, subsistencia, pontos de 
atrito com a sociedade envolvente e pedido de emancipa~ao pela comu
nidade. 

1 ..,..- Educafáo: Existe urna escola no PI, atendendo aos alunos da Se
de. As crianyas em idade escolar no Bugio, no entanto, estao ca
rentes nesse setor. Segundo levantamento do prof essor da Escola 
Isolada Federal Duque de Caxias, correspondendo ao ano letivo 
de 1980, era esta a situayao: 

l? Série: alunos atendidos inicialmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
transferidos para outra escola e desistentes . . . . . . . . . . . 9 
ef etivamente atendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 

2?Série : alunos atendidos inicialmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
transferidos e desistentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
ef etivamente atendidos . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 9 

3ªSérie: efetivamente atendimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
4? Série:efetivamente atendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Ora, pelo quadro verifica-se o esvaziamento que se produz após a 
1? Série. Os motivos da evasao escolar sao quase os mesmos que af etam 
a escola primária brasileira como um todo. Nao há motivayao, o profes
sor se queixa do material disponível e aponta as carencias os alunos sao 
mal alimentados e trabalham com a f amília no campo. Nio há merenda, 
pois f altam panelas, pratos, talheres, copos, fogareiro, gás. generos ali
mentícios. Segundo o prof essor, necessita a área de mais duas escalas 
ou pelo menos salas de aula: urna no Bugio e outra que atenda a comu
nidade Guaraní. 

Cremos que há necessidade urgente de se implantar um projeto 
de ensino bilíngüe Xokleng e outro Guarani. Nao podemos deixar de 
dizer que essa é urna das reivindicayóes maiores feita pelos indígenas de 
lbirama, inclusive os velhos. Todos querem escola para seus filhos e ne
tos, pois dizem que sem educa9ao formal nao terao condi~oes de "ser 
como os brancos". Através de questionário aplicado aos maiores de 21 
anos - Xokleng e Kaingáng - , verificamos que a maioria se diz alfabe
tizada. Mas na verdade mal sabem assinar o próprio nome. Édi Priprá, 
mesti90 Kaingáng e porta-voz da comunidade, jovem bastante conscien
te acerca dos problemas indígenas, disse-nos em dezembro de 80 que· o 
índio de lbirama permanece marginalizado e atrasado, enquanto que os 
civilizados progridem a cada dia. Se o indigenismo oficial, desde 1914, 
tivesse bem cumprido seu papel de tutor, disse, já haveria índios profes
sores, médicos, advogados. Corroborando quase suas palavras o anciáo 
Kangüi Ndilli, morador no Bugio, nos pergunta: 
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"Onde está o progresso que foi prometido para nossa gente depois 
da pacifica~o? O que a gente recebeu de vantagem? Nada ... Onde 
está a escola para nossas crian~as lerem o que voce escreveu?" 
(38). 

2 - Assistencia Médica: A FUNAI envía periodicamente a área urna 
Equipe Volante de Saúde - EVS - que atende a comunidade. O 
PI conta com enfermaria e farmácia. Há casos urgentes que só po
dem, no entanto, receber tratamento adequado nos hospitais de 
lbirarna, Rio do Sul e mesmo Florianópolis. Em nossa opiniao é 
necessário fazer reviver ou pelo menos revitalizar a arte de curar 
indígena, valendo-se da riqueza florística local e o conhecimento 
que tem alguns índios das propriedades curativas de alguns espé
cimes. Quanto ~os casos mais complexos,_ que dependem dos pro
dutos químicos e de assistencia hospitalar, aléni do concurso de 
especialistas, a solu~ao é recorrer a convenios que visem melhor 
assistencia ao indígena de lbirama. 
Pelo que se pode perceber há urna queixa generalizada na área do 

posto quanto a assistencia que recebem em lbirama. É situa~ao que per- . 
dura, pois nao é de agora essa observa~ao. A antropóloga Paixao, da 
FUNAI, assim descreve o fato em relatório de 1979: 

"Ressaltamos, ainda neste setor o Convenio como FUNRURAL, 
para o município de IBIRAMA, onde o índio paga exames de la
boratório e Raio X O Hospital Miguel Couto, de lbirama, nao 
possui condi~óes de atendimento a tuberculose e doen~as in
fecto-contagiosas. Muitos índios tem largado os tratamentos 
por falta de recursos próprios, já que o Posto nao os possui para 
custear" (39). 

Como sugestao propunha a transferencia do Convenio para o Mu
nicí pio de Presidente Getúlio, onde os índios teriam direito a mais efe
tiva assistencia. Acreditamos igualmente que esta é urna o~ao que deve 
ser levada em conta pela atual administra~ao da FUNAI, empenhada de 
fato na soiu~ao dos problemas que gravitam em torno do indigenismo e 
do índio brasileiro. 

3 -

... 

Subsistencia: Conforme dissemos antes, a tradi~o do grupo Xo
kleng a época da pacificayáO em Santa Catarina era dedicar-se a 
coleta e a caya como atividades de subsistencia. Hoerhan tentou 
fazer daquele um povo agricultor. Conseguiu-o, em parte. Os in
dígenas de lbirama puderam f azer e cuidar de suas royas. Desen
volveu-se a duras penas urna agricultura de subsistencia. Mas nao 
houve progresso, muito pelo contrário. Produzia-se feijao, amen
doim, milho, alguma fruta. Mas qualquer aceno os faria abando-

(38) - Depoimento prestado a A. no dia 21/03/81 , no Bugio. 
(39) - A.M. Paixao, Relatório sobre Conselho Indígena, 24/05 /79, p. 9. 
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nar esse tipo de atividade, posto que mal incentivada ou orientada 
em seus primórdios. 

O pesquisador Urban admite que, antes da redu~ao de seu territó
rio tribal - inclusive área de perambula~o - , os Xokleng já praticavam 
urna pequena agricultura, segundo o que lhe foi relatado por membros 
idosos da comunidade ( 40). Certamen te as dificuldades de adapta~ao a 
floresta subtropical no alto Itajaí coibiram essa prática. O certo é que 
os Xokleng possuem boje suas r~as familiares, subindo as encostas dos 
morros. Gostam de criar animais domésticos no quintal, como galinhas, 
patos, porcos. Mas o que produzem nao é suficiente. O solo se esgota 
com facilidade, a erosao pluvial carreia para o rio os elementos nutrien
tes do solo. 

Os índios se queixam do protecionismo oficial que, segundo 
eles, nao lhes presta assistencia adequada no setor. 

As tentativas de implantayáo de projeto agrícola em Ibirama fre
qüentemente fracassaram. Um deles, orientado pelo antropólogo Lom
bardi e a colaborayao do técnico agrícola, rendeu bons frutos e contou 
com o apoio da comunidade, inclusive os cafusos. Colheu-se bastante 
milho e feijao. Mas a desconfian~a dos indígenas quanto as intenyoes 
da FUNAI é urna presen~a constante, daí abortarem muitas iniciativas 
do genero. A roya comunitária é preterida pelos índios de Ibirama em 
favor da ro~ familiar, pois alegam que "a r~a comunitária será da FU
NAI e seu lucro nunca será do índio. Para que trabalhar para o Governo 
sem ganhar nada?" 

Ora, estamos diante de um caso que requer medidas drásticas, na
da de contemporizayao. Nao se pode adiar indefinidamente um proble
ma como esse. Acreditamos que a necessidade básica é mostrar para o 
indígena que o produto de seu trabalho é bem que lhe cabe, nao perten
cendo de modo algum a FUNAI. A esta cabe apenas administrar o co
mo trabalhar, enquanto que os frutos do trabalho caberao a comunida
de. Um diálogo aberto e franco com aquela gente é condiyao sine qua 
non para o exito de empreendimento dessa natureza, pois toda a comu· 
nidade se sentirá valorizada, individual e coletivamente falando . 

4 - Pontos de atrito com a sociedade envolvente 

Há vários enfoques que poder:fo ser vistos nesse ítem, dada a gama 
de alternativas nascidas de situayoes de contato índio/civilizado, sempre 
considerando que vieram a luz a partir de relafáO de dominarao. O z'n
dio, como várias vezes abordamos, é urna cria~áo européia colonialista, 
maneira de discriminar étnica e culturalmente falando miríades de po
vos americanos sujeitos a um processo de "civiliza~ao''. Era urna forma 
de, englobando-os sob um único léxico, discriminá-los como pessoa ou 
como comunidade. O vocábulo z'ndio substituiu as categorías sócio-eco-

( 40) - Urban, op. cit., p. 114. 
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nomic<rpolíticas Xavantc, Tupinikin, Fulnio; Kayapó. Mas cada urna 
dessas células sobrevive ou tenta sobreviver na sua integridade física e 
cultural. Os Xokleng, por exemplo. 

Levantamos em parágrafos anteriores, grosso modo, os pontos 
de atrito ou pelo menos a raíz dos conflitos entre o povo Xokleng e a . 
gente civilizada. Nao custa voltar ao tema, pois é preferível repetir aque
les pontos definidos como conflitantes do que omití-los. Um ponto que 
abordamos f oi a discrimina~ao sofrida pelos índios de lbiratna, de modo 
geral, pela socieda<:le envolvente. O índio continua sendo urna categoría 
ou. estrato inferior da pirarnide social. No dizer dos regionais, é o ele
mento indolente, inadaptado, "diferente", imprevisível e imprevidente. 
Forma discriminatória, como dissemos, de separar o nós dos outros. 
Relataram-nos em lbirama casos buscando acentuar a diferen~ entre 
índios e nao-índios. Em tom de recrirnina~io ouvimos dizer que, por 
ocasiao da venda de madeira efetuada pelos indígenas circa 1975, os 
mesmos chegaram a adquirir aparelhos eletrodomésticos sem ter eletri
cidade em casa, "só pelo simples fato de poder con1prar e mostrá-lo". 
Que houve índios que compraram enceradeira, embora suas ca.sas nao 
tivessem assoalho de madeira ou piso ceramico e que, dada a inutilida
de da máquina, usaram sua fiayao como varal. Esquecem-se de dizer 
que os indígenas foram iludidos pelos comerciantes de lbirama, alguns 
dos quais lhes afian~aram que podiam comprar as mercadorias sem 
maiores preocupa~Oes, pois a energía elétrica chegaria a suas casas em 
breve espa~o de tempo, isto sem dizer que outros cobraram deles pre~os 
muitíssimo superiores aos do mercado, valendo-se de sua ingenuidade e 
boa fé. Nao sao essas as verdadeiras rela~Oes igualitárias entre os seres 
humanos. 

Notó.cante ao aspecto política indigenista - representada por um 
segmento social consubstanciado na pessoa do funcionário da FUNAI, 
qualquer que seja seu escalio ou papel -, nota-se urna retrayio do ele
mento indígena e muita descren~a quanto as proposi~oes que visem 
urna modifica~ao do quadro presente. Segundo os indígenas, promete-se 
muito e pouco se faz. Onde os projetos comunitários, onde a transfor
ma~ao do presente visando um futuro melhor? Quanto a isso há um du
plo aspecto: Existe uma descrenfa generalizada quanto a proposifiJes, 
mas urna esperanfa relativa ao que se pode fazer. O passado pode-se se
pultar desde que o hoje seja atuante e o futuro carregue em si a expecta-
tiva do vira ser, do devir. 

Pede-se do indigenismo oficial urna determinafáO em f azer algo. 
Promessas, nada mais que promessas, nao resolvem problemas tao ur
gentes. Há todo um povo na expectativa, aguardando urna atua~ao con· 
creta por parte da FUNAI. As alternativas tem que ser mostradas, p<r 
rém nao mais dentro do quadro tentativa/erro. 

Já existem dados suficientes para se adequar respostas as necessi
dades comunitárias, desde que se coloque todo o empenho nas solu~Oes 
dos problemas específicos. lbirama requer soluyoes, nao promessas. Ca
so prometa e nao cumpra, o indigenismo ficará mais e mais desacredita
do. 

26 

Os indios de lbirama nao aceitam sua nao-participa~ao em proble
mas que afetem diretamente a comunidade. No que estao cobertos de 
razao. Aí se mostra, mais que nunca, o espírito de solidariedade inter
grupal. Escola, por exemplo, é problema que deve adequar-se ao mo
~ento que, se vive. Se a educa~ao formal se ministra, nos seus primór
dios, atraves da escola do PI, que esta possa refletir o cotidiano e res
ponder as necessidades daqueles índios. Por isso nos batemos pelo ensi
no bilíngüe como a única maneira de satisfazer tanto interesses indíge
nas específicos quanto interesses ofici.ais de integra{Xfo. Caso contrário 
assistiremos ao fracasso de quaisquer métodos educacionais postos em 
prática em lbirama e, por extensao, no Brasil. 

Durante nossa permanencia no PI Ibirama constatamos a existen
cia de for~s desagregadoras e conflitantes no seio da comunidade, refle
xo da política indigenista que se praticou até um passado recente: en
quanto descreem do indigenismo oficial, nas suas proposi~óes e práticas, 
esperam que tudo se resolva no futuro e que a FUNAI efetivamente 
possa fazer a'/go de concreto por eles e com eles. É necessário que a. sén
sibilidade do pessoal engajado no "caso Ibirama" leve-o a buscar as me
lhores e mais adequadas solú~Oes para aqueles grupos indígenas Xo
kleng, Guaraní e Kaingáng. As melhores solu~Oes no. entanto, como dis
semos, serao aquetas onde baja efetiva participa~o da comunidade in-
dígena in teressada. . 

Mas a tensao social em lbirama vem-se agravando, em decorrencia 
da constru~ao de barragem na área pelo DNOS. 

A história da constru~ao da barragem sobre o río Hercílio é já an
tiga, pois há muito vinha-se falando naquela obra como solu~ao para o 
problema das inunda~é'5es do I tajaí, que prejudicavam a economía regio
nal e perturbavam a paz de cidades ribeirinhas. Mas os índios de lbira
ma, que teriam terras e bens perdidos com a conten~ao de águas do 
río HercíliO, nao foram consultados. E o estado de tensao nascido da 
expectativa e da ansiedade passou a fazer parte de seu cotidiano. Antro
pólogos e técnicos da FUNAI em visita a área detectaram a raiz do con
flito, procurando equacionar a questao ~a"agem da melhor forma pos
sível, a fim de tranquilizar e f azer justi~a a comunidade de lbirama ( 41 ). 
Contudo o DNOS n!o passou a a-rao. Contemporizava. E a insatisfa~ao 
dos indígenas voltou-se mais urna vez contra a FUNAI. 

Em fins de 1979 a área recebeu o impacto da primeira inunda~ao 
que, no dizer de todos os índios e do chefe do PI, transformou o vale 
em lago e cobriu a estrada. Ficaram ilhadQs. Com a descida da água veri
ficaram os índios que tinham perdido casas, bens, planta~óes. Recebeu
se urna pequena indeniza~ao da parte do DN OS, insuficiente no en tanto 
para cobrir perdas e danos. Enquanto isso, diziam eles, o pessoal civili-
1..ado f oi indenizado dentro de padrOes mais justos. E, segundo depoi
mento de Lino Nunc-f ooro, membro da comunidade, só vieram os ín-

(41) - Nesse sentido vide relatório de A.M. Paixao, 24/05/79. 
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dios a receber a indeniza~o nove meses mais tarde, sem juros e sem cor
re~fo monetária. E, completa, nem todos os prejudicados conseguiram 
receber sequer um níquel até boje {1981). 

Em dezembro de 80, quando lá estivemos, toda a comunidade 
estava mobilizada, unida e coesa em torno do caso ba"agem, a despeito 
de suas cisóes internas. Todo índio se manif estou a esse respeito, dei
xando claro que ninguém foi ouvido ou respeitado na sua integridade 
como ser humano. A FUNAI se encontrava em total descrédito pois, 
segundo as lideran~as, nao tomara nenhuma providencia para sanar o 
problema. Nessa altura dos acontecimentos quem mais sofría era o che
fe do posto, impotente diante dos fato s. A inda mais se aos seus proble
mas se acrescentava o comércio ilegal de madeira e também as pressóes 
dos madeireiros locais, ao se sentirem prejudicados nos seus interesses 
pelos representantes da FUNAI na área. Sornando-se tudo, ninguém 
estava satisfeito. Por isso propusemos a presidencia da FUNAI que, o 
mais breve possível, mantivesse contatos como pessoal do DNOS a fim 
de poder of erecer aos indígenas um míni~o de garantías e um máximo 
de indeniza~Oes justas e cabíveis. A constru~fo de casas, com toda a 
infra-estrutura - estrada, sistema de água e esgoto, rede elétrica -, foi 
prometida pelo DNOS aos líderes indígenas. lsto nao representa urna 
dádiva: é urna obriga~fo da sociedade nacional para com aquela gente. 
E isto se deve cobrar o quanto antes. 

Outro aspecto que nos chama a aten~ao naquele PI é a necessida
de urgente de se elaborar um projeto de explora~ao madeireira, para 
que os índios nao sejam lesados como atualmente. Toda a sociedade re
gional admite ser aquela reserva floresta! das mais ricas do estado. En
quanto a madeira nos municípios vizinhos desaparece, ali se encontra o 
ouro verde. E os madeireiros nao se vexam em lograr o indígena, indis
por a comunidade contra o chef e do post o, espalhar o cizinia entre as 
famílias, levar-lhes a desuniáo. Além do mais o indio, nao tendo nenhu
ma espécie de orienta~ao nesse sentido, acaba por vender tnadeira de lei 
entre CrS 3.000,00 a CrS 5.000,00 o metro cúbico, pre~os de 1981, 
primeiro semestre do ano, enquanto que a tora beneficiada, cortada em 
ripas e tábuas, é vendida a cerca de CrS 30.000,00 o metro cúbico. 
Pior que tudo: a comunidade ve seu-patrimonio tlorestal evaporar-se, 
enquanto uns poucos mesti~os e índios lucram coma transa~ao. 

Sa-o esses, a nosso ver, alguns pontos de atrito entre os índios de 
Ibirama e a sociedade envolvente. Toda a situa~ao acima descrita só traz 
dificuldades para o indigenismo oficial e impede urna real e efetiva inte
gra~ao do indígena a comunháo nacional. 

O que dizem esses índios, Xokleng, Kaingáng e Guaraní, sobre 
seus problemas específicos? Várias coisas, quase todas relacionadas ao 
momento que vivem, ou seja, barragem do DNOS e explora~ao de ma
deira Todos deixam bem claro que querem ser a/guém como o civiliza· 
do. Ser civi1izado para eles significa ser senhor de seu destino, poder 
abrir urna conta no Banco e lá obter empréstimos, educar os filhos em 
escota que nao a oferecida pela FUNAI, ter seu emprego, explorar sua 
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fl_?resta e te-Ja como fonte geradora de bens de consumo através da rela
~ao compra/venda. Ser civilizado é ter cada qual seu quinhao de terra 
par.a p~antar o q~e be~ lhe aprouver ~ criar o animal doméstico que 
n:mis de lucro. E e por isso que aqueles indios resolveram pedir a eman
cipa~fo coletica a FUNAI. 

V -DO PEDIDO DE EMANCIPA~AO (*) 

A co~unidade indígena de Ibirama, excluidos os Guarani, resol
veu co!1cret~r o que há muito vinha sendo falado por seus membros: 
enc:a~nhou a FUN~I um abaixo assinado onde os maiores de 21 anos 
~h.c1ta~am a e~n~ipa~~o do grupo. Pedido insólito esse, caso único no 
~nd~gen1smo brasdeuo, quando todos nós que lidamos com a questao 
mdigena ~hemos que n~o existe. ai~da urna comunidade em condi~óes 
de emancipar-se. Emancipar-se significa liberar-se da tutela, assumir-se 
c~mo plenamente integrada a sociedade envolvente. Mas sabemos tam
b.em que:_, e.nquanto persistir a desconfian~ mútua, a desigualdade só
c10-econorruca, o preconceito, o índio nao estará plenamente integrado 
ao mundo civilizado. 

. S~~do o Estatut_? d? (~~o, pode existir urna liber~ao da tutela 
caso o .mdige~a a requeua 1nd1v1dualmente, desde que se enquadre em 
detenrunados itens como: 

"1 - idade mínima de 21 anos· 
' 11 - co~~cimento da língua portuguesa; 

ID - habilita~o para o exercício de atividade útil na comu-
nhao nacional; ' 

IV - razoável compreensao dos usos e costumes da comunhao 
nacional" (Art. 9~) 

O m.es!°º. diploma l~al, no seu Art. 11 ~, diz que mediante decre
to d~ Pres1~encia da Repu~lica, pode-se declarar emancipada aquela co
munidade 1:'1dígena que asstm o requerer, desde que a maioria d·o grupo 
se pronuncie favoravelmente a libera~ao da tutela. Mas a FUNAI deverá 
comprovar em inquérito a sua plena integra~iio a comunháo nacional 

. Ora, ~t~os di~te de u~ caso que requer urna aten~ao toda es
pecial .. Os indios de Ibuama reunem-se, discutem o assunto e resolvem 
enc~:nuf!bar. a ~resi~encia da .FUNAI um abaixo assinado pró-emanci
P~ª?~ A. pnmeua vista podena parecer um grito de liberdade, de auto
sufi~1;~cia, de self-government. Significaría que todos os estágios inter
med1anos entre as categorías índio isolado - índio integrado teriam se 
processado sem problemas através do correto exercício da tutela. Mas 
pel~ tudo q_ue foi e~p~sto nas p~ginas anteriores ainda nao se deu a ple
n~ ~tegra~ao dos ind!os de Ibuama. Por que solicitaram a emancipa
~ªº· Ou~amos o que dtzem alguns dos entrevistados acerca do caso: 

( *) - Para maiores detalhes sobre o assunto, vide anexos. 
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1 - Depoimento de Voia Patté, cacique do Bugio (i época do 
primeiro trabalho nosso na área, dezembro de 1980): Disse-nos que nao 
deseja a emancipa~o, pois será a desgr~ do índio de Ibirama. Conta 
que o pessoal ficou aborrecido com a barragem, "expulsando o índio 
da margem do rio e o índio teve que correr lá para cima, no Bugio. A 
barragem é que é culpada de tudo, nlo a FUNAI". Relatou ainda as 
irregularidades constantes do abaixo-assinado enviado a Brasilia. Muita 
gente foi obrigada a assinar, outros nlo assinaram e seu nome consta 
como signatários, havia gente viajando e que também assinou. Acres
centou que até pessoas idosas e que nio aceitam a emancipa~ao cons
tam da lista, como o velho cego Pembá. Segundo Voia Patté, há pes
soas de fora, alheias l comunidade, que estfo instigando os índios no 
sentido de pedirem a libera~o da tutela. Finalmente disse que existem 
indígenas no Bugio que desejam emancipar-se mas nao sabem o que 
significa esse ato jurídico. 

2 -Depoimento de Olimpio Severino Nunc-Fooro (41 anos, ca
sado, alfabetizado, pai Xokleng e mae Kaingáng). Queixa-se principal
mente da atua~lo da FUNAI, que até hoje nl'o implantou um projeto 
integral para a área. Para ele emancipa~ao significa "a pessoa ter bens 
e administrá-los, ter seus direitos. Aterra seria do índio, para trabalhar. 
Para vender, nlol" Sabe que, emancipado, nio terá mais o auxilio da 
FUNAI. Acrescenta, além do mais, que seu povo indígena deseja a 
emancipa~o por se sentir na condi~ao de desamparado e de carente em 
todos os sentidos: <'() índio para ficar no regime tutelar tem que ser 
bem protegido, ampara4o". E diz ainda que seria melhor para a comuni
dade urna boa tutela do que urna falsa emancipa~io. 

3 - Depoimento de Jo6o Kriri ( 41 anos, casado, analfabeto, pai 
Kaingáng e mie Xokleng). Quando perguntado por emancipa~ao devol
veu a pergunta: "E quem vai olhar por nós?,, Nlo quer saber desse re
curso legal, prefere que a FUNAI prometa e cumpra o prometido. Diz 
que quem fez o abaixo-assinado nao pensou nas conseqüencias e nem 
consultou todas as pessoas: 

''Os que pediram a emancipayio talvez tenham dinheiro, paguem 
seu hospital, comprem seu remédio, mas eu nao posso, nio tenho 
dinheiro para pagar nada". 

4 - Depoimento de Kusúgn Gakán (84 anos, casado, analfabeto, 
pai e mae Xokleng). Deseja a emancipa'rio individual, mas reconhece 
que muitos membros da comunidade nao tem condiyóes de viver sem a 
tutela da FUNAI. Lavrador aposentado, ainda se dedica a lavoura e l 
cria~o de porcos. Para ele emancipar-se significa "cada qual ter sua ro· 
~a, sua terra, sua produ~lo". Segundo ele a FUNAI se descuidou de sua 
gente. Disse que em outros tempos houve funcionários daquele órgfo 
que, ao invés de proteger o índio, tiraram o que o índio produziu. Res
salvou que o atual presidente n[o é responsável pela situ~ao caótica e 
de penúria em que se encontram. Mais urna vez men~o a barragem e 
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~s conseqüencias: "O DNOS prometeu casa e estrada, mas nada fez 
ate agora". 

5 - Depoimento de Alfredo Patté ( 4 7 3I\OS, casado, alfabetizado, 
Xoldeng). Morador no Bugio, assinou documento pedindo a emancipa
~ªº da comunidad e: 

"Nós a pedimos porque foi esta a orienta~o que recebemos. o 
que desejamos na verdade é a integrapro económica da comuni
dade, usar a riqueza da área segundo o que reza o próprio Esta
tuto. Quando a FUNAI vai fazer alguma coisa pelos índios de 
Ibirama'!" 

Queixou-se igualmente da barragem sobre o rio Hercílio, acres
centando que a FUNAI conhecia o projeto e nada disse para os índios 
sobre suas conseqüencias. Em suma, os indígenas se desorientaram, sem 
saber o que fazer ou para quem apelar: 

''O índio está em cima do espinho e nlo está vendo. A FUNAI 
nunca vai melhorar a vida para o índio. O Estatuto promete e 
nada se faz". 

Emancipayfo para ele significa liberdade para trabalhar, usar o 
que é dele e poder escolher seu próprio rumo: 

"Tenho um filho estudando, ele pode querer ser doutor. Tenho 
urna filha estudando, ela pode querer outra coisa. Eu sou agricul
tor". 

6 - Depoimento de Lino Nunc-Fooro ( 57 anos, casado com civi
lii.ada, alfabetizado, mestiyo Kaingáng/civilizado ). Esse pai de quinze 
filhos, de formayfo bastante superior a de seus irmios de Ibirama, tem 
urna idéia clara acerca do que seja emancipa~ao e de seu significado pa
ra a comunidade. ~ por isso que seu nome consta do abaixo assinado 
anteriormente mencionado. Soube em Brasilia que, emancipados ou 
nfo, os indios nao seriam os reais donos da terra e sim a Unifo Federal. 
Entfo, a quem interessaria a emancipa~o'! Acha que o Estatuto nao 
vem sendo cumprido, o que acarreta problemas para os indígenas. A seu 
ver, apenas 20% dos indios de Ibirama desejam, no momento, emanci
par-se. Para ele a emancipafiio só seria válida se a te"a fosse realmente do 
indio, be"!' como ~s riquezas. Acredita que a totalidade do grupo nao 
tem cond1~0es de v1ver f ora da condiyao de tutelados, post o que nao 
~presenta condi~es de sobrevivencia sem a presen~ da FUNAI na 
a rea. 

"A falta de apoio da FUNAI tem trazido descontentamento. Nin
guém por exemplo comunicou aos indígenas quando se iniciaría 
a constru'rªº da barragem pelo DNOS. Houve grande prejuízo, pa· 
ra os índios, decorrente da inundayáo. O DNOS avaliou o prejuí
zo, mas s6 pagou a alguns indios, assim mesmo nove meses de-
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pois. · Outros nada recebe.raro até hoje. A FUNAI nao se pronun
ciou nem defendeu os índios". 

7 -Depoimento de Olimpio Veitchá Priprá (47 anos, casado, al
fabetizado, pai Kaingáng e mae Xokleng). Lavrador e pai de set e filhos, 
mora na sede do PI. Nao que·r saber de emancipa9ao, depois que soube 
que as terras continuariam sob o domínio da Uniao. O que faz sao rei
vindica90es: deseja que se construa a estrada promedita pelo DNOS, que 
os índios tenham mais seguran9a. Que se de um apoio ao indígena. Que 
se aproveite a madeira as ma_rgens do rio Hercílio em beneficio da co-
munidade. A FUNAI deixou aqueles índios de lado durante muito tem
po. Por isso as pessoas se aborreceram e pediram a libera9f o da tutela. 
Há alguns índios, que só querem emancipar-se para poder vender a ma
deira sem nenhum problema. Mas, completa, muitos nao tem nenhuma 
condi9ao de receber a emancipa9ao: "O que será dos velhos, dos doen
tes, das crian~s?" 

8 - Depoimento de Aimar Ká·Mrem ( 49 anos, casado, alfabetiza· 
do, pai e mae Kaingáng). O depoente sabe o que é emancipa9ao e dese
ja-a pessoalmente. Diz que o índio, de gera~o em gera9ao, está cansado 
de promessas. Diz ainda que precisa falar, desabafar, externar tudo o 
que pensa sobre tao grave problema: 

''Eu falo como o civilizado, visto-me como ele e procedo como 
ele. Sei fazer . negócios. Nada me separa do branco. É por isso 
que quero a emancipa9ao. Cansei de iluslSes. O índio perdeu a 
vontade de trabalhar porque nao tem garantía". 

Completa dizendo que o problema emancipa9áo se avolumou 
após a constru9ao da barragem. Isso trouxe crises internas e aumentou 
a rivalidade entre os grupos. Ninguém (FUNAl/DNOS) procurou ouvir 
as lideran9as a esse respeito. 

9 - Depoimento de Kangüi Ndilli (± 65 anos, casado, falante Xo
kleng e nao de portugues, pai e mae Xokleng). O casal desconhece intei
ramen te a língua portuguesa, fala-nos através de intérprete. Ambos que
rem a emancipa9f o para ter direito a terra que, sen do deles, nunca real
mente o foi. Por que nao tiveram nunca prof essor? Por que foram obri
gados a civilizar-se? lsto é o que nos pergunta o par. Dizem que estao 
fartos de esperar promessas nao cumpridas: 

"O civilizado tem direito a benefícios-hospital, escola, bancos -
e os índios, nao. Se a gente f or emancipado nao vai precisar mais 
de favores: podía pagar instituto, te ria assistencia a saúde, con ta 
no banco. O DNOS prometen casa para nós: onde estao?"' 

1 O - Depoimento de Ndilli Kusúgn (mais de 80 anos, víúvo, fa
lante Xokleng, pai e mae Xokleng). O pobre velho quer a emancipa9ao 
para si e seus filhos. Nada f ala de portugues. Viu a pacificayao de seu 
povo em 1914. Perguntou-rne o que fomos fazer no Bugio: 
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''Se for s6 para conversar e nao f azer nada pode ir embora, nao 
adianta vir". 

Quer ter liberdade para viver e trabalhar, nao aceita mais a tutela. 
Cansou-se de esperar inutilmente ao longo de todos esses anos. Precisa 
de sua terra: 

"Lutei tanto por isso aqui, mas o que tenho? Onde está o meu 
chio? Onde está o apoio para o índio?" 

Combase nesses depoimentos e em outras informa9oes prestadas 
pela comunidade, além do ·que se constatou in loc_o sobre o problema, 
verificamos que existe urna estreita vincula9ao FUNAI - emancipa
fáo-DNOS. Na verdade os indígenas de lbirama se sentiram relegados a 
plano inferior, durante longos anos, pelo indigenismo oficial. As tenta
tivas de desenvolvimento, como os projetos agrícolas, nao deram certo 
dado seu caráter setorial específico. Nfo se implantou, na sua totalida
de, um projeto de desenvolvimento comunitário. Nao se ouviram as as
pira9Óes dos indígenas e por isso nao se obteve a sua participa9áo. Com 
isto, cada vez rnais f oi-se distanciando a cornunidade de lbirama do seu 
efetivo tutor. A cada dia mais descrente, mais pessimista, mais apática. 

o somatório desses fatores, aliado a questáo ba"agem, levou ªº 
pedido de emancipa9ao. Alérn di~o as pre~óes externas - leía-se ma
deireiros - funcit>naram também como estímulo no caso. Mas os pró
prios índios reconhecem que a comunidade in totum nao pode receber 
as conseqüencias de urna emancipa9ao. Nao preenche aqueles requisitos 
legais já citados, nao se encontra integrada a sociedade brasileira. Vive, 
isto sim, na condi9fo de marginal, explorada pela mesma sociedade re
gional que a rejeita e a inf erioriza. Se há índios em Ibirama que desco
nhecem a língua portuguesa, como conceder-lhes a emancipa9ao? Se sao 
iludidos na sua boa f é pelo civilizado, que tipo razoável de conhecimen
to tem eles acerca da sociedade que os envolve? 

O que se propóe é urna ef etiva tutela para e~es indígenas. Que 
tenham acesso a educa~o bi-cultural bilíngüe; que se integrem através 
do trabalho agrícola orientado; que se implante um projeto de desenvol
vimento comunitário atendendo as necessidades de infra-estrutura bási
cas - saúde, alimenta9ao, rnoradia, saneamento, educa9ao - e que se 
valorize o hornero. O indígena de lbirama nao quer promessas: delas es· 
tá cansado e desiludido. Precisa de a9ao. Urna simples emancipa9ao nao 
tirará o índio da condi9ao de marginalizado. Pior ainda, fará com que 
fique mais exposto as influencias desagregadoras da sociedade envolven
te. Eles, Xokleng de Ibirama, batem-se muito pelo ter: liberdade, ter 
escola, ter algum bem, ter algo a fazer em beneficio próprio e de sua 
familia. Mas tudo isso é fruto do indigenismo que se praticou durante 
muito tempo e das influencias da sociedade de consumo em que vivero, 
embora ilhados. Eis o onus que pagam a partir da pacifica9ao: sa~ cha
mados a participar de um mundo civilizado mas sem condi9oes de apre
ende-lo. Daí, como dissemos, os desvíos sociais que os levam a margina
lidade. 
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Há medidas a serem tomadas a curto, médio e longo prazo. O con
venio como o DNOS deve ser posto em prática em breve espayo de tem
po, em benefício da comunidade interessada. O indio espera a soluyao 
para que, definido o local de sua casa, de sua estrada, de sua lavoura, 
possa sair do ócio involuntário e dedicar-se outra vez ao trabalho agríco
la. Deve ser cha1nado a participar, opinar, fazer algo por si e por todos. 
O estado generalizado de revolta em que vive faz com que veja na FU
N Al o símbolo da opressao, sem se dar con ta de que seu opressor foi 
toda a sociedade envolvente. A comunidade vive días de penúria e desa
tento. Todo esforyo do órgao oficial de tutela será necessário no que 
tange ao reerguimento daquele povo, desesperanyado e ao mesmo tem
po confiando no algo que pode ser feíto em seu beneficio. Por esse con
flito somos nós os responsáveis. 

VI - CONCLUSÁO 

Nas pág.inas anteriores tivemos a oportunidade de verificar quío 
profundos foram os traumas vívidos pela sociedade Xokleng a partir da 
chegada dos colonizadores as terras de Santa Catarina. Vendo a cada dia 
seu território ser diminuído em seus contornos, cayados pelos "bugrei
ros", nem por isto aqueles indios desapareceram. 

A atrayao do grupo Xokleng, feíta dentro dos moldes preconiza
dos pelo SPI e fundamentados no positivismo rondoniano, nao se seguiu 
um trabalho posterior capaz de sistematizar o ingresso do indígena no 
chamado mundo civilizado. Pelo contrário, exigiu-se do grupo um com
portamento para o qual nao estava ainda preparado para aceitar, a nao 
ser entrando em conflito com seus padroes e formas de ser e estar tradi
cionais. Assim, foram-se acumulando ao longo dós anos os problemas 
e os casos de desvío e inadaptayá'O individual ou coletivo, agravados pe
las atitudes de discrimina~ao e preconceito da sociedade regional. 

Quando os índios de lbirama solicitaram sua emancipayao coleti
va estavam, na realidade, expressando seu descontentamento para com 
urna sociedade que, para "pacificá-los", destruiu seu ethos tribal e ofe
receu muito pouco em troca. Atitudes paternalistas desenvolvidas pelo 
indigenismo oficial desde 1914 nao puderam despertar no índio a von
tade de participar da .sociedade majoritária como pessoas independentes 
e capazes, posto que cerceados em suas iniciativas mais primárias. A 
emancipayao significava para o grupo o reencontro com o próprio des
tino, o desejo de libertar-se do peso da História e o assumir-se enquanto 
pessoas e sociedade diferenciadas. 

Mas os Xokleng, embora desejassem a emancipayá'o, nao poderiam 
te-la naquele momento. Na verdade, nao estarao integrados enquanto a 
sociedade regional nao aceitá-los enquanto indios e, portanto, com o 
direito a viverem de acordo com seus usos, costumes e tradiyé>es. Inte
grar-se apenas como má'o-de-obra nao-especializada e sujeita a todo tipo 
de explorayá'O nao Corresponde a verdadeira integra~áO preconizada pela 
Lei n'? 6001, o Estatuto do Indio. Desta forma, embora soubéssemos 
que a negativa contrariaría interesses de alguns indígenas, mesti~os e 
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inembros da sociedade regional, posicionamo-nos contra a emancipayao 
daquele povo, pois tal ato significaria sua destruiyao e qui~ seu desapa
recimento. 

Propoe-se, ao invés da emancipa~ao, que se busque atender as ne
cessidades básicas dos índios de Ibirama, através do exercício de eficaz 
tutela e resguardo dos bens, vidas e valores que lhes sao peculiares. Pro
poe-se igualmente que seja ouvida a voz do índio, a fim de se definir 
o que, como e quando fazer em seu beneficio enquanto indivíduo e co
letividade, caso contrário quaisquer ~oes e m.edidas que se planifiquem 
e se concretizem estarao destinadas ao fracasso. 

Brasília, abril de 1981 
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ANEXO 1 

MUSEU DE ANTROPOLOGIA 

Ilmo. Sr. 
Prof essor O limpio Serra 
Funai/Minter 
Brasília - DF 

Prezado Olimpio: 

Florianópolis, 17 de setembro de 1975. 

Tendo em vista recente Telex do General Ismarth Oliveira, acei
tando minhas sugestoes quanto ao PI Ibirama, mas indicando a conve
niencia de se expurgar da área os índios mesti~os que se envolveram nos 
negócios de madeira tomo a liberdade de colocar a voce as seguintes 
pondera~Oes, ligadas a urna estratégia de implanta?o do projeto Xo
kleng: 

1) a questao da madeira teve origem nas atitudes inseguras que há 
muito tempo, vem sendo tomadas pelo SPI/FUNAI; 

2) a interferencia da Polícia Federal na área estancou um processo 
de auto-decisao dos índios em explorar a reserva; 

3) quem mais vantagem levou durante a fase de explora~ao> natu
ralmente, f oram os mesti9os, dado sua condi~ao de maior entendimento 
de sociedade envolvente; 

4) para anular todas as razóes dos indígenas em explorar por con
ta própria a área, elaboramos o programa de cinco pontos, em anexo, o 
qual foi enttegue ao MAJOR ALf PIO, que juntamente com o Dr. Brasi
leiro, aquí esteve em meados de junho; 

5) as atitudes tomadas pela FUNAI, entretanto, levaram para o PI 
doze soldados da PM de SC, a fim de proteger as madeiras - deixadas 
na floresta pelos madeireiros expulsos. Tais soldados, entretanto, acaba
ram se conflitando com os índios, em episódios que seguramente os 
índios tinham plena razao; 

6) ciente dos conflitos no PI, elaborei relatório sigiloso para o Pre
sidente da FUNAI (anexo), o qual originou, creio, a mudan~ do chefe 
do PI ; 

7) o novo chefe, Ari de Tal, ex-responsável pelo projeto de cons
tru~ao de casas na regiao sul, entretanto, ao chegar só anunciou que pre
tendía remover os mesti~os e demais descontentes. Em paralelo, dese
java criar urna polícia indígena para apoiar seus planos. Este é o contex
to presente. Parece-me que a estratégia formulada para garantir a im
planta9ao do projeto Xokleng (plano de 5 pontos) nao foi aceita, ou, 
talvez, nao tenha sido considerada como estratégia. E isto me preocupa, 
sobremaneira. E isto é também razao desta carta-relatório. Parece-me 
que se desejamos implantar o projeto, nao há como fugir de se convert-
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cer os índios em aceitar o plano e as institui~oes que o patrocinam. 
Parece-me ainda que os itens arralados no programa de 5 pontos sao 
fundamentais, pois o ano agrícola já come~ou e nao sei como se poderá 
garantir condi~óes para os índios obterem alguma prod~ao, fora do 
que já foi sugerido. Penso também que algumas medidas de atenua~ao 
devem ser tomadas, mesmo que sejam paliativas. A transferencia de 
índios ou mesti~os, em regra líderes, parece-me nesse contexto muito 
perigoso, pois nao vejo como se obterá a confian~a dos demais. Tam
bém a presen~a de urna polícia indígena, faz lembrar o SPI em seu 
final. . 

Com tais preocupa~oes, somente posso pedir sua aten?o. Talvez 
o Presidente Ismarth concorde em sustar as transferencias e outras ati
tudes pensadas para lbirama, enquanto a Secretaria Executiva do Pro
jeto es tuda urna estratégia global da a~ao. Ou se ad o ta o que já f oi suge
rido no programa de 5 pontos. 

Tenho certeza que voce avaliará minhas preocupa~óes numa pers
pectiva de busca de solu?o correta. Tenho certeza, tan1bém que voce 
compreenderá o mundo de in certeza que se abrem se f or man ti das as 
orienta~es em vigor no PI. Fi~o pois, no aguardo de suas notícias. 

' Do 

Cordialmente, 
Silvio Coelho dos Santos 

Florianópolis, 14 de agosto de 197 5 

Diretor do Museu de Antropología da UFSC 
Ao 
Presidente da. Funda~ao Nacional do fndio 
Brasília - D F 

Senhor Presidente: 
Sinto-me no dever de informar a Vossa Excelencia sobre a situa

~ao do P.I. lbirama, local onde continua a se desenvolver um processo 
de tensao Social cujas conseqüencias nao logramos prever. 

Segundo nossas informa~oes, os soldados da PM de Santa Catarina 
recrutados para garantir a ordem no PI, tem se envolvido em diversos 
episódios que poderia em síntese ser caracterii.ados como desrespeitado
res da comunidade tribal. Tais episódios culminaram no último domin
go, com o f erimento a bala do mesti~o F ÁBIO PRIPRÁ, que atrito u-se 
com um grupo de soldados, no local chamado DENSCKE. A sobreviven
cia do mesti~o decorreu do pronto atendimento cirúrgico dado pelo 
Hospital de lbirama. 

A provoca~ao dos índios pelo uso ostensivo do armamento, para 
desfor~o pessoal; por busca e apreensao de bens suspeitamente de pro
priedade do PI tem sido comuns. E o chef e do Post o nao tem deixado 
de apoiar e, as vezes, acompanhou os soldados em tais práticas. O am-
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biente é de opressores e oprimidos. A sede do P.I. a noite fica guardada 
pelos soldados e os índios proibidos de ali se aproximar. 

As condi~e>es de vida e seguran~a do P.1. de lbirama, pois, nao sao 
das melhores. Os índios día a día se convencem que as iniciativas toma
das, objetivam a sua submissao e, devido ao seu caráter psico-social, ten
dem também para o revide e a agressáo. Tais realidades, obviamente, 
nfo favorecem a implanta~ao do plano de desenvolvimento que ali se 
pretende instalar. 

Outrossim o plano de emergencia (anexo) que em junho último 
apresentamos ao Major Coordenador do Norte - Nordeste, destacado 
para lbirama, nao foi deflagrado até o momento. Outras atitudes tam
bém nfo f oram tomadas. 

Considerando que na regifo de lbirama o ano agrícola já está 
iniciado, sao urgentes providencias para que os índios nao agravem sua 
situa~ao de penúria economica. Acredito que nessa altura, sao necessá
rias inclusive algumas concessóes, tais como aplica?o de recursos a fun
do perdido, a título de recursos para aplica?o nas r~s. Para tanto, 
contudo, torna-se imprescindível colocar a frente do P.I. pessoa que 
tenha capacidade de se relacionar com os índios e, por essa via, eliminar 
a presen~a. policial da área. Creio que somente a partir de tais atitudes 
se poderia pensar no cumprimento do programa de emergencia que for
mulei e, em decorrencia, se iniciar o projeto de desenvolvimento (o qual 
encontra-se aprovado pela UFSC e na dependencia da SUDESUL). 

Tudo indica que lbirama precisa de medidas urgentes seguras e, 
antes de tudo, voltadas para o apoio dos indígenas. 

Caso contrário, os indígenas liderados por mesti~os suficiente
mente esclarecidos e manipulados por civilizados regionais, que tem 
interesse na desorganiza~ao total da área indígena, acabarlo por criar 
urna situa~fo de difícil controle. Talvez, como estratégia para a defl.a
gra?o de tais medidas, fosse conveniente a presen~a de Vossa Excelen
cia, bem como de· outras autoridades, na própria área indígena. 

Na certeza de que Vossa Exceencia levará em conta o relato aci
ma, firma-se respeitosamente. 

PROFESSOR DR. SIL VIO COELHO DOS SANTOS 
Di retor 

PROGRAMA DE CINCO (5) PONTOS PARA A /MEDIATA REOR
GANIZAf;ÁO DA POPULA<;AO XOKLENG ALDEADA EM IBIRA
MA (S.C.) 

FORMULADO PELA EQUIPE DO MUSEU 
DE ANTROPOLOGIA - UFSC - JULH0/75. 

1 - CRIAR UM CONSELHO INDIGENA DESTINADO A DISCU
TIR E APRESENTAR REINVIDICA<;OES DO GRUPO TRIBAL. 
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2-

3-

4-

5 -

Tal Conselho deverá ter aproximadamente 20 elementos. De pre
ferencia os membros do Conselho deverao ser os integrantes mais 
autenticos (cultural e biologicamente) dos grupos tribais que re
presentam (XOKLENG maioria; Kaingang e Guaraní). Do Conse
lho devem participar homens e mulheres. As reurúOes deverfo ser 
de início semanais. O papel do Conselho deverá ser o de decidir 
sobre o que deve ser feito para e pela comunidade; 

REANIMAR AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E SIMUL
TANEAMENTE CONTROLAR A EXPLORA<;ÁO DE TER
RAS NOVAS (FLORESTAS), LEVANDO AO GRUPO O USO
FRUTO DE UM TRATOR. Tal máquina deverá preparar com 
base em orienta~ao de agronomo recrutado na Secretaria de 
Agricultura - ACARESC, terras· já desmatadas. Deve-se, con
tudo, observar as indica~oes do indígena quanto a escolha de 
locais para suas ro~as individuais; 

FINANCIAR OS INDÍGENAS EM SEUS PROJETOS DE RO
<;AS COM SEMENTES E RECURSOS FINANCEIROS. O esque
ma de financiamento deve comprometer o assistido em cultivar 
N alqueires de ro~as a partir da previsio f ixadas pelo Conselho 
Indígena. 
Os índios que nao se beneficiarem dos negócios com madeira (re-
centemente) deverao ter preferencia no financiamento. Também 
deve servir de base, para prioridade, aqueles que receberam e pa
garam empréstimos feítos pelo Banco do Brasil. 
Idem, aqueles que est~o dispostos a obedecer orienta~ao do Agró
nomo e ou de técnicos de empresas particulares da regiao, que ori
entamos agricultores para o cultivo da soja ou fumo; 

CRIAR NA ÁREA INDÍGENA ALGUMAS ROyAS DE DE
MONSTRA<;ÁO COM O USO DE TÉCNICAS MODERNAS, 
UTILIZANDO A OPORTUNIDADE PARA TREINO DE JO
VENS AGRICULTORES INDÍGENAS. Os alunos da escola, por 
exemplo, poderiam ter urna dessas ro~as. A comunidade da lgreja 
Assembléia de Deus, outra. Os Velhos com incapacidade de pro
du~ao, outra. O objetivo dessas ro~as deverá ser o de apresentar 
aos índios novas técnicas de cultivo; 

INICIAR O TRABALHO CIENTIFICO DA UFSC JUNTO AO 
GRUPO TRIBAL, PROCURANDO-SE ASSIM A FIXA<;ÁO 
DE UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
COMPATÍVEL COMOS INTERESSES DA COMUNIDADE. EM 
PARALELO, E DECORRENTE DO TRABALHO DA UFSC, 
INICIAR JUNTO A SOCIEDADE ENVOLVENTE A RECUPE
RAyÁO DA IMAGEM DO INDÍGENA, BEM COMO DA FUNAI. 
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ANEX02 

Posto Indígena lbírama día 11 de Novembro de 1.980 

Solicita~ao 

No dia 07 de Novembro de 1980 na Sede do Posto Indígena lbi
rama foi feíto urna reuniao para resolver alguns problemas, e foi resol
vido a dar o índio ao prosse~o da emancipa~o. 

Prezado Senhor Dr. Affonso, venho por meio desta solicitar para 
o Senhor dar o início do prosse~o da emancipa9ao de acordo com a co
munidade desde que, teremos os direitos total de toda a area de terra 
que a nós pertense, e pesso para ao Senhor Dr Aff onso . procurador 
Juridico, que ao dar o inicío no pross~o da emancipa9áo mandar res
posta desta, desde já antecipo meus agradessimento. 

1 Introdufáo 

A tensisamente 
Édi Priprá 

ANEXO 3 

COMISSAO DE INQUÉRITO INSTITufDA 
PELA PORTARIA N~ 953/P, DE 2/ 12/80 

RELA TÓRIO FINAL 

Em 20 de outubro de 1980, considerável número de índíos da 
comunidade de lbirama, Estado de Santa Catarina, encaminhou ao Se
nhor Presidente da Funda~ao Nacional do Índío, o pedido de emancipa-
9ao de que trata o artigo 11 da Lei n~ 6.001 de 19 de dezembro de , , 
1973 - Estatuto do Indio. 

O processo foi formado e logo sustado por solicitaiyao de alguns 
dos interessados até que, em 11 / 11 /80, teve o seu prosseguimento nor
mal. 

Para dar cumprimento ao estabelecimento no já mencionado arti
go 11 , o Senhor Presidente expediu a Portaría n~ 953/P, de 02/ 12/ 80, 
através da qual constituiu a Comissao composta dos servidores ROMIL
DO CARVALHO, Assistente do Procurador Geral, SÓNIA DE ALMEI: 
DA MARCA TO, Assistente do Diretor do DPGC e MARIA AP ARECl
DA DONATI BARBOSA, Chefe da Secretaria da Procuradoria Jurídica 

' para proceder o inquérito; a fim de constatar se, efetivamente a comu-
nidade indígena de lbirama está plenamente integrada a com~nhao na
cional. 
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Il Atividades da Comissáo 

A primeira reuniáo da Comissao teve como objetivo: a) tomar co
nhecimento do pedido de emancipa~o formulado· por regular número 
de índios; b) tr~ar o plano de aiyao a ser desenvolvido e que consistiu 
no empreendimento de duas viagens a área indígena de lbirama, com 
passagem em Curitiba, Florianópolis e Sao Paulo, onde deveriam ser ou
virlos, respectivamente, o Delegado da 4?- DR, José Carlos Alves, o Pro
f essor Silvia Coelho dos Santos, antropólogo e profundo conhecedor 
da comunidade· indígena de lbirama, e a antropóloga Eunice R. Dur
ham, também Presidente da Associayá'o Brasileira de Antropologia. 

Na primeira viagem feita a área indígena, ~ Comissá'o considerou 
de suma importancia manter contatos diretos com os índios maiores 
de 21 anos e preencher formulários previamente elaborados e que f oram 
respondidos pelos indígenas, individualmente, com o que se pretendeu 
obter, de cada um, o nome, idade, sexo, estado civil, grau de instruyáo, 
grau de identifica~o como índio, atividade produtiva, grupo familiar, 
local em que reside e outras observayOes. 

Assim, o preenchimento dos referidos formulários decorreu de 
meticulosa e exaustiva conversa com cada índio questionado, permitin
do que os integrantes da Comissao obtivessem um melhor conhecirnen
to dos problemas da comunidade, suas pretenwes e o estágio de acultu
ra~ao daquela gente, além de observa~Oes outras que foram proporcio
nadas durante~ a permanencia da Comissao na área indígena, inclusive 
em ~ecorrencia de ,contatos mais profundos com as lideran~as existentes 
na comunidade, em número de duas. 

T ambém, por ocasiao da primeira viagem, quando de passagem 
em Curitiba, a Comissio teve oportunidade de ouvir e gravar urna expo
si~ao feita pelo entao Delegado da 4~ DR, José Carlos Alves, sobre os 
problemas ligados aquela comunidade indígena. 

Tendo em vista as fortes chuvas que caiam na regiao, nao foi pos
sível a Comiss~o o seu deslocamento para a área de Bugio, onde está lo
calizada a maior parte dos índios signatários, ou pelo menos autores do 
pedido de emancipa~ao, fato que nao foi de muito agrado para os mes
mos. 

Entretanto, explicamos aos que compareceram a sede do Posto 
Indígena, os motivos impeditivos da nossa ida ao Bugio, naquela opor
tunidade, com a promessa de voltarmos, durante o mes de f evereiro, 
fato que justificou o pedido de prorroga9ao de prazo formulado pela 
Comissao e concedido pelo Senhor Presidente desta Funda~ao, através 
da Portaría n'? 961 /P, de t 7 de dezembro de 1980. 

Entretanto, nao f oi possível o deslocamento da Comissao, na épo
ca prometida, f ace a continuidad e das ch uvas na regiao e ao compromis· 
so anteriormente assumido pela Antropóloga Sonia de Almeida Marca
to, integrante da Comissao, que se deslocara para o Parque Indígena do 
Xingú e Cuiabá. 
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Na segunda quinzena de mar~o findo, cumprindo o plano de a~ao 
anteriormente definido, a Comissao empreendeu a segunda e última via
gem abrangendo: 

l. Área Indígena de Ibirama, onde procedeu a complementa9ao 
do preenchimento dos questionários, ouvindo todos os l ndios que se 
apresentaram, somente encerrando os trabalhos quando informada de 
que a totalidade já havia comparecido. 

Ainda na área de Ibirama, a Comissao recebeu os líderes dos ín
dios Guaraní, que embora nao incluídos no pedido de emancipa9ao e 
nem solicitados para responderem aos questionários, externaram gran
des preocupa9oes em decorrencia do movimento de emancipa9ao, di
zendo-se inteiramente contrários. 

2. Florianópolis, onde a Comissao ouviu a exposi9ao do Professor 
SIL VIO COELHO DOS SANTOS, antropólogo que desenvolveu, duran
te 1 O anos, um trabalho com a comunidade de Ibirama, cuja exposi9ao 
foi gravada e resumida em termo que se acha anexado ao presente In
quérito. 

3. Sao Paulo, onde a antropóloga EUNICE R. DURHAM, presi
dente da Associa9ao Brasileira de Antropología, fez um procunciamen
to, em no me da referida Associa9ao, sobre o pedido de emancipa9ao 
daquele grupo indígena, que, igualmente, f oi gravado e resumido em 
termo que está f azendo parte deste Inquérito. 

Estes dois depoimentos, por ocasiao da instala9ao dos trabalhos 
da Comissao, f oram considerados de suma importancia, especialmente 
o do Prof essor Silvio Coelho dos Santos, ten do em vista o seu grande 
conhecimento dos assuntos ligados a comunidade de lbirama. 

Concluí da a prime ira fase dos trabalhos, que pode ria ser chamada 
de instru9ao, compreendendo depoimentos escritos ou gravados; preen
chimentos de questionários junto a comunidade; diálogos com os índios 
e suas lideran9as; observa\:oes feitas na 'área, o que permitiu um melhor 
conhecimento dos problemas e anseios dos índios, a Comissao passou 
a segunda fase de suas atividades, que consistiu no meticuloso exame 
do material colhido. 

111 Fatos observados na área indígena 

Durante a permanencia da Comissao na área indígena de lbirama, 
lhe foi possível sentir os problemas vividos pelos índios, o seu compor
tamento, os seus anseios e a atua9ao da FUNAI naquela área, cujas 
observa9oes confrontadas com depoimentos e grava9oes obtidos, mere
cem ser considerados e f azem parte do Relatório Antropológico elabo
rado pelo membro da Comissao, Sonia de Almeida Marcato, após as via
gens empreendidas pela Comissao e constante do presente processo. 
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111.1. Do requerimento 

Em 20 de outubro de 1980, foi encaminhado a Presidente da 
FUNAI, pelos índios de lbirama, um requerimento contendo 164 
assinaturas. 

Com rela9fo a estas assinaturas a Comissao pode observar, no 
período que esteve na área indígena, diversas irregularidades tais como: 

a) grande parte delas foi fe ita por um de.terminado índio, por 
serem os próprios analfabetos; 

b) outra percentagem f oi fe ita a revelia dos seus do nos, que alega
ram a Comissao ser contrários a emanci pa9áo; 

c) grande número de índios assinou a lista sem saber o que esta-
vam f azendo ; 

d) alguns assinantes (mesti9os) nao moram mais na área indígena; 
e) outros assinaram, mas se arrependeram. 

Assim, preferiu-se desprezar o requerimento acima aludido, urna 
vez que já havia sido constituída esta Comissáo para proceder o inqué
rito, tendo em vista que de maior importancia seria constar se, efetiva
mente, a comunidade preenchia as demais exigencias contidas nos arti
gas 9~ e 11 da Lei n~ 6.001. 

III. 2. Aspectos sobre a comunidade 

a) Segun\:to recenseamento procedido pelo IBGE, em setembro de 
1980, residem na área indígena 840 pessoas, compreendendo, neste to
tal, índios puros (Kaingang, Xok.leng e Guaraní), mesti9os, cafusos e 
civilizados de todas as idades. 

Entretanto, · a Comissao procurou ouvir apenas os índios, maiores 
de 21 anos, por serem estes, em número aproximado de 120, os que 
atendem as exigencias do artigo 9~ mencionado no § único do artigo 
11, da Lei 6.001. 

Vale ressaltar, aqui, que foram excluído~--qeste trabalho os Guara
ní, por haverem eles se aglomerado numa parte mais _ou menos isolada 
da área indígena e nao participarem, segundo informayoes da própria 
comunidade, das decisoes dos seus irmaos Xokleng e Kaingang. Mesmo 
assim, a Comissao os ouviu coletivamente e gravou o depoimento do 
grupo, nao os incluindo, entretanto, no computo geral dos que deci
dem. 

Desses 120 índios acima aludidos, a Comissao conseguiu ouvir e 
questionar sobre o problema da emancipa9ao, 101 índios puros, além 
de 17 mesti9os que compóem mais ou menos 3 f amílias e que mais 
pressionam os componentes da comunidade no sentido de apoiarem a 
emancipa9ao. 

Assim, verificou-se que: 

Do total de índios ouvidos ( 1 O l ), todos Kaingang e Xok.leng 
maiores de 21 anos, 51 sao favoráveis a emancipa9ao, sendo que 31 se 
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dizem alfabetizados e 15 analfabetos e 50 sao contrários a emancipa9ao, 
compreendendo 25 que se dizem alfabetizados e 25 analfabetos. 

Vale observar que os índios que se dizem alfabetizados, na sua 
totalidade, apenas sabem assinar o nome. 

b) Como dissemos, anteriormente, nao foram computados neste 
levantamento os Guaraní. Mesmo assim, a Comissao procurou ouví·los 
e observou que eles se mostram na sua totalidade, receosos com as con· 
seqüencias do pedido formulado pelos seus irmaos Xokleng e Kaingang, 
pois, apesar de viverem num lugar mais ou menos isolado, estao dentro 
da área indígena e qualquer decisao, com rela9ao a emancipa9ao, fatal
mente, os afetará. Pelo depoimento que nos foi prestado, nos foi dado 
observar que os Guaraní, na sua unanirnidade, sao contrários a eman
cipa9ao. 

c) Ainda com relayao aos índios Kaingáng e Xokleng, pudemos 
observar que considerável nún1ero <lestes, ainda nao f ala o portugues, 
pelo que foram ajudados, por outros, para responderem as indagayóes 
feítas pela Comissao, por ocasiao do preenchimento do questionário. 

111.3. Prejuízos causados pelas enchentes 

Nos primeiros contatos que tivemos com a comunidade indíge
na de Ibirama, sentimos, porque nao dizer, urna revo'l~a e ao. mesmo 
tempo um descrédito. Revolta, em decorrencia dos prej'UJzos causados 
aquela gente, pela primeira enchente ocorrida no Rio Hetcílio, provo
cada pela construyfo da barragem, a cargo do DNOS, fato que se repe
tiu posteriormente a nossa primeira estada na área indígena, oportu
nidades em que os índios tiveram destruidas muitas de suas casas, suas 
pequenas lavouras, móveis e outras coisas mais, sem que houvessem re
cebido, todos, urna justa indeniza9ao, alguns ainda nada receberam, 
principalmente no que diz respeito a última enchente. 

Este fato, e mais o nao cumprimento por parte do DNOS, da pro
messa de que novas casas seriam construídas e estradas seriam abertas, 
geraram um descontentamento e revolta entre os índios, que passaram 
a acusar a FUNAI de omissao, "nao abrigando o DNOS a pagar a justa 
indeniza9ao, construir as casas e estradas, bem assim de indenizar o va
lor das terras, que dizem de domínio da comunidade, e que lhes f oram 
tomadas para a construc¡;ao da barragem. 

Nao obstante as explicac¡;oes por nós dadas, nao se conf ormam 
com o tempo já decorrido, sem que tenha havido urna soluc¡;ao. 

111.4. Explora9ao de madeiras 

Se os indios de lbirama há muito tempo já nao se dedicavam, 
de modo efetivo, a agricultura, explorando o palmito até extinguí-lo da 
área, depois vendendo algumas toras de madeira, em pequena escala, 
atualmente sem lavoura que lhes proporcione a aquisic¡;ao de qualquer 
bem material, roupas, utentílios domésticos, etc, partiram .para urna 
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nova atividade que, embora sabendo proibida, lhes permi tia o que tanto 
desejavam: pegar diretamente em dinheiro para comprarem o que bem 
entendem, sem a interferencia da FUNAI. Assim, passaram a explorar 
madeiras, agora, em grande escala, mediante pre~os insignificantes, con
tando para isso com a instiga~ao de madeireiros ou seus prepostos, sen- · 
do a opera~ao "derrubada e retirada de toras" executada altas horas da 
noite, inclusive com o uso de serras elétricas, nao permitindo ao Chefe 
do Posto Indígena qualquer rea9ao, isto porque, além das distancias, el~ 
seria impotente para embargar a derrubada e retirada das madeiras, con
siderando-se a uniao existente entre indios e caminhoneiros, estes em 
considerável número. 

Tivemos oportunidade de presenciar a passagem de vários cami
nht'5es carregados de madeiras retiradas da área indígena, isto em diver
sas ocasióes, sendo-se informado que, a interferencia do IBDF ·e da Po
lícia Federal, quando isto raramente acontece, é anulada, nao só por 
interferencia de pessoas influentes mas, ainda, por serem previamente 
informados os indios de qualquer opera9ao neste sentido. 

Ressaltamos mais urna vez, que. o pre90 da venda é vil. O metro 
cúbico de madeira, que normalmente é de aproximadamente, dez a 
quinze mil cruzeiros, está sendo vendido por até tres mil cruzeiros ! 

Como resultante, os índios pegam diretamente no produto das 
vendas e compram o que bem entendem, inclusive automóveis, ( cami
nhonetas, etc) conforme constatamos. 

Entretanto, vale esclarecer que, quando dizemos "os índios", nos. 
reportamos a um determinado número, reduzido, verdadeiros oportu
nistas que, em detrimento da grande maioria da comunidade, lan~~ 
mao do seu patrimonio, adquirindo, com isto, um novo status dentro 
do grupo. 

E bem verdade que, f ace ao exemplo oferecido pelos "cabe9as ", o 
número de índios exploradores de madeiras vem aumentando, conside· 
ravelmente, día a día e este fato foi observado entre as duas viagens a 
área, feítas pela Comissao. 

Nao obstante, conforme já <lito, a totalidade dos índios ouvidos 
pela Comissao, se diz dedicada a lavoura, como se constata dos questio
nários juntos ao presente processo, quando, em verdade, ao que se sabe, 
tal nao ocorre. 

III. 5. Das razoes do pedido 

A comunidade indígena de lbirama, como as demais, desde os 
seus primeiros contatos com o mundo civilizado, sofreu as conseqüen
cias da falta de fixa9fo de urna política com vistas ao seu futuro, o que 
vale dizer, com vistas a sua total integrac¡;ao a comunháo nacional, isto 
ocorrendo até a extinc¡;ao do Servi90 de Prote9ao aos fndios. 

Com a institui9ao da Funda9ao Nacional do Indio e, posterior
mente, com a promulga9fo da Leí n9 6.001, de 19/12/73, novos hori· 
zontes se abriram neste particular, quando novas diretrizes foram tra~· 
das. 

47 

\ 



Entretanto, o pouco tempo de existencia deste órgao tutelar nao 
f 0 ¡ suficiente para se recuperar aquele grande tempo perdido, de modo 
a proporcionar aos i~díge~as urna parti~ip~y~O mais e~eti"':_ª• orientada 
e crescente, na admirustra~o do seu patnmonto, na aphcayao dos recur
sos dele advindos, permitindo, a partir de determinada oportunidade, a 
sua auto-subsistencia, a sua auto-determina9Íº· 

Como resultante destes fa tos, o que se observa, hoje, é urna total 
desarticulayao da comunidade, provocando nao apenas grande insegu
ranya, como, paradoxalmente, urna ansiedade incomum por parte de 
seus membros, de assumirem todos os atos de sua vida, de "pretende
rem ser brasileiros ", enfim de disporem nao só das riquezas naturais e 
de todas as utilidades existentes na área que habitam, mas ainda, das 
próprias terras a eles reservadas. 

Apresentamos, abaixo, o elenco de fatos, considerados pela Co
missao, como geradores do pedido da emancipa~ao: 

l. enchentes provocadas pela constru'Yao, pelo DNOS, da bar-
ragem do Rio Hercílio; . 

2. precariedade, por eles alegada, . da as~iste~cia a ~rgo , da 
FUNAI, a comunidade, no que diz respe1to a educayao, saude 
e implanta'Yªº de projetos, que lhes permitam dispor ~ivre _e 
diretamente de parte do produto das opera'Y<'.Ses, e aplicayao 
de outra parte em atividades rentáveis, estas supervisionadas 
ou desenvolvidas pela FUNAI, mas com a participa'Yªº direta 
da comunidade e exclusivamente em benefícios desta; 

3. impedimento, por parte do governo, da explorayao de madei
ras existentes na área, pelos próprios índios, cuja atividade lhes 
tem garantido a sobrevivencia, permitindo a aquisiyao de gene
ros alimenticios, roupas e utensilios, desde que nao dispoem, 
no momento, de nenhuma outra fonte de renda; 

4. existencia de individualismo por parte de alguns índios já im
buidos do espirito capitalista, que veem, na emancipayao, urna 
forma de terem urna área de terra para suas respectivas famí
lias, onde poderiam desenvolver um pequeno projeto agrícola, 
individual, e construir suas casas; 

5. demora no cumprimento das promessas, feítas, pelo DNOS, 
com o aval da FUNAI, no sentido de serem pagas as indeniza
yües . decorrentes das duas últimas enchentes, bem como de 
serem construí das as casas e a estrada ; 

6. omissáo da FUNAI, segundo entendimento dos indios, no que 
diz respeito a exigir do DNOS, justa indenizayao da área de 
terra, abrangida pela barragem, urna vez que, segundo alegam, 
nao mais poderaó utilizá-las para suas atividades agrícolas, a 
despeito das afirmayoes outras, segundo as quais referidas ter
ras poderao continuar sendo exploradas pela comunidade; 

7. pressoes externas exercidas por terceiros, específicamente de 
empresas madeireiras, interessadas na aquisiyao de madeira a 
prei;o vil, a ponto de contarem, os índios, com os serviyos pro-
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fissionais de determinado advogado, no sentido de os orientar 
no processo de emancipa9ao; 

8. exercício, pela FUNAI, de urna tutela absoluta, cerceando-lhes 
o direito de iniciativas mais primárias, "como se f ossem crian-
9as"; 

9. falsa noyao do significado da emancipa9ao e da dimensáo das 
suas conseqüencias, porquanto, no entendimento daqueles 
que a pretendem, ou que, mesmo, inconscientemente, disseram 
apoiar o pedido, ela significa "tornarem-se brasileiros", dispo
rem livremente das terras que habitam, explorarem, sem qual
quer controle, a madeira lá existente, desconhecendo, na sua 
maioria, os deveres e obriga9oes a que estarao sujeitos se eman
cipados. 

Outros fatos, acreditamos, devem ter influido para que um peque
no número de índios tenham influenciado, de modo acentuado, urna 
parte da comunidade, em funyao de interesses individuais, a exemplo 
de um determinado mesti¡yo que, após arrecadar, para si, regular quantia 
de dinheiro na explora¡yao de madeira, deixou a área, indo se instalar 
numa cidade próxima. 

Entretanto, entendemos que os f atores mais determinantes esta o 
acima alinhados. 

III.6. Os depoimentos dos índios 

A Comissao, nao obstante haver gravado vários depoimentos que 
lhe foram prestados pelos indios da comunidade, achou por bem tomar 
por termo, apenas, ,aqueles que mais subsídios pudessem oferecer para 
a conclusao dos seus trabalhos, e que constam deste processo (fls. 136 a 
140). 

Assim, o somatório dos pronunciamentos, gravados ou tomados 
por termos, além das conversas informais com vários índios, permitiram 
a Comissao, observar e sentir os vários problemas da comunidade e, até 
mesmo, oferecer sugestoes, conforme o faremos ao final deste relatório. 

IV. Pronunciamentos feitos pelo Professor Si/vio Coelho dos Santos e 
pela Presidente da ABA 

Considerando a grande responsabilidade atribuida a esta Comis
sáo, no sentido de constatar se, ef etivamente, a comunidade indígena 
de lbirama estarla ou nao plenamente integrada na comunháo nacional, 
portanto, em condi9oes ou nao de ser emancipada; considerando, ainda, 
ter sido este o primeiro pedido de emancipa9ao formulado por urna .co
munidad e indígena brasileira, a Comissao achou por bem ouvir pronun
ciamentos de estudiosos do assunto, estranhos aos Quadros da FUNAI, 
que poderiam fornecer valiosos subsídios, no sentido de melhor nortea
rem os nossos trabalhos. 

Assim, foram obtidos os pronunciamentos dos Professores SIL
VIO COELHO DOS SANTOS, que, anteriormente, desenvolvera um tra-
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balho sistemático, num período aproximado de 10 anos, junto a comu· 
nidade indígena de lbirama, trabalho este que llie permitiu a publicayao 
de urna obra intitulada "IÍldios e Brancos no Sul do Brasil" e EUNICE 
R. DURHAM, Antropóloga e Professora de Antropología da Universida· 
de de Sáo Paulo que, na qualidade de Presidente da ABA, apresentou 
considerayóes gerais sobre o pedido de emancipayfo, deixando, entre· 
tanto, de abordar o assunto, com profundidade, por desconhecimento 
dos problemas específicos daquela comunidade, conforme alegou em 
sua exposiyao ; ambas gravadas e reduzidas a termos, e que constam 
deste processo. 

Conforme se deduz da leitura de ambas as peyas, tanto o Profes· 
sor Silvio, como a ProP. Eunice se mostraram contrários a emancipa-
9ao da comunidade, apresentando jl!stificativas do seu entendimento 
e brindando esta Comissao com algumas sugestoes, conforme constam 
dos seus pronunciamentos. 

É oportuno ressaltar que muitas das afirmayóes fe itas pelo Prof. 
Silvio Coelho vieram corroborar as impressóes já colhidas pela Comis
sao, nas ocasioes em que permaneceu na área indígena. 

V. Considera~óes sobre o pedido de emancipa~áo face a Lei n<! 6.001 

O artigo 11 da Lei n<? 6.001 , de 19/12/73 , dispoe : 
"mediante decreto do Presidente da República, poderá ser decla
rada a emancipayao da comunidade indígena e de seus membros, 
quanto ao regime tutelar estabelecido em leí , desde que requerida 
pela maioria dos membros do grupo e comprovada, em inquérito 
realizado pelo órgao federal competente, a sua plena integrayao 
na comunhao nacional". 
A exigencia do requerimento pela maioria dos membros da co

munidade nao implica na obrigatoriedade da concessao da emancipa9ao. 
Ela tem por finalidade fixar o prosseguimento do processo ou o 

seu arquivamento, caso nao atendida aquela exigencia. 
Tendo em vista as irregularidades observadas pela Comissao com 

rela9ao ao requerimento encaminhado a Presidencia da FUNAI, em ou
tubro de 1980, já enumeradas neste relatório, nao se pode afirmar que o 
pedido foi formulado pela maioria , esta formada pelos índios maiores 
de 21 anos. 

Evidenten1ente, para a concessao da emancipa9ao , há necessidade 
de se constatar se a comunidade, e nao apenas a maioria , se acha plena
mente integrada na comunhao nacional. 

Nos termos do ítem 111, do argigo 4<? , de Estatuto do fndio, sao 
considerados integrados os índios já incorporados a comunhao nacional 
e reconhecidos no pleno exercícios dos direitos civis, ainda que conser
vero usos, costumes e tradi9oes características da sua cultura. 

Por sua vez, o artigo 5~, no seu parágrafo único, dispóe que "o 
exercício dos direitos civis e políticos pelo índio" depende da verifica-
9ao das condi9ocs especiais estabelecidas na mesma lei e na legisla9ao 

pertinente, o que vale dizer que, há necessidade de se constatar o grau 
de acultura9ao dos índios da comunidade, e se os mesmos tem condi-
9oes de, independentemente da tutela, gerirem o seu patrimonio e pratica
rem todos os atos da vida civil, enfim, se sao autosuficientes, capazes de 
se autodeterminarem. 

Ainda nos termos do parágrafo único do artigo 11, os requerentes 
da emancipa9ao devem preencher os requisitos constantes do artigo 9~: 

" I - idade mínima de 21 anos; 
11 - conhecimento da língua portuguesa; 
111 - habilita~ao para o exercício de atividade útil, na comunhao na-

cional; ' 
N - razoável compreensao dos usos e costumes da comunhao nacio· 

nal". 
Estes aspectos deverao e serao considerados, pela Comissao, em 

suas conclusóes finais. 

Vl Conclusóes 

Assim por tudo que consta deste Processo e 
1. Considerando que o requerimento formulado por urna parte 

dos índios de Ibirama e encaminhado ao Senhor Presidente desta 
Fundayao, em 20 de outubro de 1980, nao expressa a maioria de que 
trata o artigo 11, da Lei n<? 6 .001 /73, conforme já demonstrado neste 
Relatório; 

2. Consi~rando que mesmo que o requerimento fosse, efetiva
mente, subscrito pela maioria de índios, conforme exigencia da Lei n<? 
6.001, este fato nao implicaría na obrigatoriedade da concessao da 
emancipa~ao, pelos motivos já apontados, pela Comissao, anteriormen· 
te· 

' 3. Considerando que grande parte da comunidade é constituída 
de analfabetos, além de pessoas idosas e incapacitadas para o traballio, 
algumas nem mesmo conhecendo a língua portuguesa e considerável nú
mero inabilitado para o exercício de atividade útil, na comunhao nacio
nal, independentemente da supervisao tutelar, desatendendo, assim, o 
que preceitua o artigo 11, § 1 <?, combinado com o artigo 9<? da Leí pré
citada, conforme evidenciado no Relatório Antropológico; 

4. Considerando que os índios da comunidade indígena de 
Ibiran1a em vías de integrayao (art . 4<?, inciso 111), nao atingiram, ainda, 
o estágio aludido no artigo 4 2 da Lei n<? 6.001 que dispóe: 

"Cabe ao órgao de assistencia a gestao do patrimonio indígena, 
propiciando·se, porém, a participa~ao dos silvícolas e dos grupos 
tribais na administra9ao dos próprios bens, sendo·lhes totalmente 
confiado o encargo, quando demonstrarem capacidade ef etiva pa· 
ra o seu exercício". 

conforme evidenciado no Relatório Antropológico; 
5. Considerando que a comunidade indígena de Ibirama, atual

mente, nao tem assegurados meios de subsistencia , inexistindo qualquer 
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atividade econom1ca em desenvolvimento na área, vivendo exclusiva
mente da explorayao irracional da madeira; 

6 . Considerando que, se concedida a emancipa~o, como afasta
mento da área, do Órgao tutelar, as interferencias e pressé>es externas 
exercidas sobre a comunidade, aumentarao consideravelmente, face a 
inseguranya e o despreparo do grupo para resistí-las; 

7. Considerando que um dos vários fato res do pedido de emanci
payáo se constituí, como que um protesto pela nao soluyao (pela 
FUNAI, segundo alegam) dos problemas da Barragem, pelo DNOS, 
na área indígena ; 

8. Considerando, que a emancipayao, se concedida, virá atender 
mais os interesses da sociedade envolvente do que, propriamente, os da 
cómunidade indígena. 

Conclui, a Comissáo, os seus trabalhos, afirmando que a comuni
dade indígena de Ibirarna nao se acha plenamente integrada a comu
nhao nacional, nao atendendo, assim, as exigencias fixadas no artigo 11, 
da Leí nCJ 6.001 , de 19 de dezembro de 1973, opinando, portan to, esta 
Comissao, pelo indeferimento do pedido de emancipayao formulado 
por aquela comunidade indígena. 

Vil Sugestoes 

Com fruto da gratificante missao que nos foi confiada, nos permi
timos, a guisa de colaborar com a AdministrayáO deste Órgáo' oferecer 
algumas sugestoes para que, se aceitas, sejam adotadas em benefício da 
comunidade de Ibirama: 

1. Abreviar os entendimentos como DNOS, objetivando: 

a) o pagamento de justas indeniza9oes aos índios, pelas perdas 
de suas lavouras, utensilios, etc., em decorréncia das duas 
últimas enchentes. Vale lembrar que nem todos os membros 
da comunidade receberam suas indenizayoes relativas aos 
prejuízos causados pela primeira enchente. Com relayao a 
última ternos ciencia de que o levantamento dos danos já 
foi efetuado, em obediencia a urna determinayao do Senhor 
Delegado da 4~ DR; 

b) a constru9ao das casas e escotas a que se obrigou aquele Ór
gao observando-se na referida construyao o emprego de ma
terial de qualidade, definindo-se suas localizacyqes, de modo 
a conciliar a vontade da comunidade com as conveniencias 
administrativas do Posto Indígena; 

c) a constru~o da estrada pela qual se comprometera o DNOS; 
d) indenizayá'o da área de terra de domínio da comunidade in· 

dígena , a ser inundada , se bem que periodicamente, ao in
vés de doa9ao de nova área , conforme propusera o DNOS 
em processo que tramita nesta Fundayao. Com efeito, a in
seguranya da comunidade é patente. Quando informados 
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de que poderao continuar plantando na área inundável , 
mostrarn-se receosos de novas enchentes. 

2. hnplantayáo de um projeto de explorayáo racional da madeira 
existente na área, com a participayao direta da comunidade conjugada 
com a FUNAI, observando-se, entretanto, a obrigatoriedade do reflores
tarnento, sem o qual nao se poderá implantar mencionado projeto. 

Estabelecer que os recursos advindos da implantayao do projeto 
aludido, permaneyarn sob controle, conjunto, do Chefe do PI e dos re
presentantes (possivelmente dois) da comunidade indígena, em depósi
to bancário, na Agencia do Banco do Brasil, em Ibirama, sendo a movi
mentayáo de referida conta , bem assim a destinayáo dos aludidos re
cursos, aplicados na própria área, conferindo-se a cada farnília integran
te da comunidade, urna participayáo aoque chamaríamos de prolabore, 
de modo a fazer com que, cada índio, sinta o resultado, o fruto palpá
vel do seu trabalho. 

Simultaneamente, competería a administrayáO do Posto Indígena, 
orientar a comunidade sobre a necessidade da reaplicayao de parte dos 
recursos advindos dos projetos, na continuidade das mesmas atividades 
o que, periodicamente, geraria novos recursos, isto sucessivamente. 

3. hnplantayáo de um projeto agrícola, através do qual, coma su
pervisáo do Chefe do Posto Indígena, determinada área de terra seria di
vidida em pequenas glebas, com o que se permitiría que os índios, indi
vidualmente (cada familia) desenvolvesse a sua lavoura, dela dispondo 
livremente para sua subsistencia e comercializa~ao do excedente. Com
peteria, no caso, a administrayao do Posto, orientar os índios sobre a 
necessidade de guardarem sementes para a formayáo de novas lavouras, 
destinando um percentual em dinheiro para a aquisiyáo de f erramentas 
necessárias a continuidade de suas atividades. 

Assim, estaría, a FUNAI, atendendo um grande anseio da comuni
dade, ao tempo em que estaria oferecendo-lhe urna atividade económica 
e permitindo-lhe urna autoadministrayao, com vista ao já mencionado 
art. 42 da Lei n<? 6.001. 

As sugestoes contidas neste e no item 2 nao invalidariam a irn
plantay~O de outros projetos que f ossem, por técnicos, considerados 
viáveis para aquela área. 

4 . hnplantayáo de um projeto objetivando a educacyáo bilíngüe e 
profissionalizante, abrangendo a ampliacyáo de concessao de bolsas de 
estudos, possibilitando, assin1, aos índios, a melhoria de condicyoes para, 
com maior seguranya e entendimento, competirem, no mercado de tra
balho regional. 

5 . Dotar o Posto de urna escola para atender os índios Guaraní, 
tendo em vista que os mesmos se acham localizados, embora dentro da 
área indígena de lbirama, a considerável distancia da escola atuahnente 
existente e que, com o projeto de remoyáo da sede do Posto para a 
outra margem do Rio Hercílio, em nada os beneficiará. 

6. Tendo em vista a situayáo excepcional da comunidade indíge
na de Ibirama, sugerirnos sejam conferidos poderes mais elásticos ao 
Chefe do PI, possibilitando-lhe a adocyao de medidas no sentido de enga-

53 



jar a comunidade em todas as atividades dentro da área, participando de 
modo mais efetivo na gestao do patrimonio, desde que observadas as 
proibi9oes legais, de modo a se cumprir o disposto no artigo 42 da Lei 
6.001, proporcionando-se, com isso, a gradual integra9!0 do grupo in
dígena a comunhao nacional. 

As sugestoes aquí apresentadas, se acolhidas pela Administra~io 
desta Funda9ao, nos parecem merecedoras de urgencia, na sua execu
~o, de modo a se evitar conseqüencias incontroláveis, tal como: extin
~o da riqueza floresta!, que poderia levá-los, em curto espa~o de tem
po, a urna total falta de meios de subsistencia. 

Brasüia, 15 de abril de 1981 

ROMILDO CARV ALHO 
Presidente 

SÓNIA DE ALMEIDA MARCA TO 
Membro 

MARIA APARECIDA DONA TI BARBOSA 
Membro 

ANEX04 

DEPOIMENTO DE ALFREDO PAITÉ 

Aos sete dias do mes de dezembro de 1980, na sede do Posto In
dígena de lbirama, no Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comissáo 
de lnquérito instituída pela Portaria n9 953/P, de 02 de dezembro últi
mo, do Sr. Presidente da FUNAI, passando a tomar o depoimento do 
índio ALFREDO PATTÉ, o qual disse que: assinou o pedido de emanci
pa~ao ; que o fez juntamente comos demais por orienta~o do Diretor 
da FUNAI (DGO), Cel Godinho, em setembro de 1980, quando foram 
pedir auxüio da FUNAI, no sentido de socorrer a comunidade de Ibi
rama; que , naquela oportunidade, o Diretor da FUNAI disse da impos
sibilidade do atendimento e sugeriu que a mesma comunidade requeres
se a emancipa9ao;que, nema FUNAI, nem o DNOS preveniu a comuni
dade sobre a constru~o da barragem e que esta implicaría em sofrimen
to para a comunidade, deixando os indígenas ficarem desorientados~ 
sem saber o que fazer ou para quem apelar; que, voltando de Brasilia, 
com a orienta~ao do Diretor do DGO e do próprio Estatuto do IÍldio, 
resolveu reunir a comunidade e f azer o pedido da emancipa~ao jurí
dica; que o índio está em cima do espinho e nao está vendo e que a 
FUNAI nunca vai melhorar a vida do índio; que, se houver emancipa
~ao , quer trabalhar, usar o que é dele; que procuraram advogado para 
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def ende-los no tocante a emancipa~ao ; que o no me deste advogado é 
Lourival Buzarello, o qual aviso u que somente cobrará os honorários 

... depois de obtida a emancipa~ao , pois, no momento, eles eram meno
res; que, na reuniá'o do dia 07 /l l /80, a que se refere a carta junta ao 
processo, nao foi tratado o problema da emancipa~ao, mas que, 
terminada esta, as lideran~as trataram de dar seguimento ao pedido 
de emancipa~ao; que, mesmo sob o regime tutelar, acontecem pri
s<Ses de índios por embriaguez, causada por venda de bebida por bran
cos, que n!o sao punidos; que a enchente levou tudo e a causa foi a 
constru~A'o de barragem; que, por ocasiáo de sua ida a Brasília, em se
tembro último, a comunidade lhe pediu que pedisse a integra~A'o econo
mica de sua gente; que ninguém os orientou sobre o pedido de emanci
pa~áo economica e que se valeram apenas do Estatuto do Índio; que o 
pedido de emancipa~áo surgiu por causa da barragem, isto é, da necessi
dade decorrente da constru~A'o da barragem; que de tudo que consta do 
Estatuto do indio nada foi feíto em seu benefício ; que tudo foi decidi
do em reuniOes; que, caso seja concedida a emancipa~ao, pretende tra
balhar em agricultura; que, na reuniio do, digo que tem conhecimento 
de que, coma emancipa~A'o, nao poderá vender logo aterra, mas após 
15 anos, pode requerer o usucapiao ; que o índio foi tirado do mato, pa
ra aprender, para ser educado e "eu quero viver igual os outros, ter os 
direitos iguais aos outros"; que as assinaturas foram feítas de acordo com 
os índios, apesar de muitos nao terem assinado pessoalmente que, se
gundo lhe parece, na comunidade tem uns 1 O ou 12 velhos, mas todos 
tem fam11ia para ampará-los; que, em último caso, se nao for dada a 
emancipa~ao coletiva, que seja dada a ele a emancipa~ao individual; na
da mais disse, nem lhe foi perguntado, foi encerrado o presente termo 
que vai assinado pelo depoente e pelos membros da comissáo. 

OBSERVA<;AO: O depoente afirma que quer a emancipa~áo 
com todos os direitos. 

ALFREDO PA TTÉ 

ROMILOO CARV ALHO 

SONIA DE ALMEIDA MARCA TO 

~1ARIA APARECIDA DONA TI BARBOSA 

55 



ANEXO 5 

DEPOIMENTO DO CACIQUE VOIÁ PAITÉ 

Aos seis días do mes de dezembro de 1980, na sede do Posto In
dígena Ibirama, no Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comissáo de 
Inquérito instituída pela Portaría n<? 953/P, de 02 de dezembro de 
1980, do Sr. Presidente da FUNAI, passando a tomar o depoimento do 
Cacique VOIÁ PATTÉ, o qual disse que: é cacique há 6 anos, no Bujio, 
de onde surgiram as primeiras manifesta9oes pela emancipayao; que, 
com relayao ao assunto, esclarece que determinou a ida a Bras11ia de 
dois seus representantes (EDI PRIPRÁ e ALFREDO PATTÉ), a fim de 
pugnar por certos anseios da comunidade, tais como: construyao de 
urna estrada prometida pelo DNOS e pela FUNAI, constru9ao de casas 
em lugares seguros e im.planta<rao de projetos agrícolas, de modo a con
tornar as conseqüencias advindas da instalayao de barragem; que, após 
o regresso de seus representantes, o depoente veio a saber que os mes
mos haviam solicitado emancipa9ao, fato que muito o contrariou, nao 
só por nao expressar a vontade da maioria, como também por ser o as
sunto extremamente delicado; que é contra a emancipa9ao, por ser ela 
a "desgraya do índio"; que, com a emancipayao, o índio nao terá mais 
a FUNAI, para olhar por ele; que, sem a tutela, o "índio vai para a ca
deia", e nao tem a FUNAI para defende-lo; que o índio estava traba
lhando sossegado, quando comeyaram a construyao da barragem e teve 
início a expulsao do índio das margens o rio, o que deixou o "pessoal" 
aborrecido com o DNOS e a FUNAI; que, em funyao disto, foram obri
gados a subir, quando se instalaram no local denominado Bugio; que a 
culpa é do DNOS; que, nesta situa9ao, o índio nao tem mais prazer de 
trabalhar, porque, se plantar, vem urna enchente e acaba tudo; que tem 
muito índio que nao quer a emancipáyao; que o índio EDI PRIPRÁ 
obrigou os outros a assinarem o pedido de emancipa9ao encaminhado 
a Brasília; que, lhe sendo mostrada a rela9ao dos índios que requereram 
a emancipayao, constatou que algumas assinaturas foram feítas pelo ín
dio Alfredo, sem o consentimento dos presumíveis signatários, alguns 
radicalmente contrários a emancipa9ao, outros ausentes da área há mui
to tempo e, ainda consta do requerimento um velhinho que está hospi
talizado, pessoas que, como outras, nao tem ninguém por eles, alguns 
cegos, um aleijado e até menores, daí porque é contra a eniancipa9ao; 
que em resumo, grande parte das assinaturas é falsa, nao representando 
a vontade da maioria; que, assim fazendo, "iludiram os coitados", ve
lhos índios, que de nada sabem; que é preciso se lembrar que tem mui
tas criarn;as que precisam ser ajudadas; que, na reuniao do día 07 referi
da na carta constante de fls. 09 do Processo FUNAl/BSB/3407 /80 nao 
foi tratada nada de emancipa9ao, mas sim de projetos a serem implan
tados, constru9ao de urna estrada, pelo DNOS, sendo referida carta 
mentirosa; que o Advogado que está orientando os requerentes da 
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emancipa9ao trabalha para urna madereira, firma essa que já adquiriu 
madeira de índios; nada mais disse, nem lhe foi perguntado, sendo en

... cerrado o presente termo que vai assinado pelo depoente 

VOIÁPATTÉ 

ANEX06 

DEPOIMENTO DO CACIQUE KAINGANG AR/STIDES 
FA USTINO CRIRI 

Aos seis días do mes de dezembro de 1980, na sede do Posto ·Indí
gena de lbirama, no Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comissao de 
Inquérito instituída pela Portaria n<.> 953/P, de 02 de dezembro de 
1980, do Sr. Presidente, passando a tomar o depoimento do Cacique 
Kaingáng ARISTIDES FAUSTINO CRIRI, o qual disse: que é índio e 
cunhece um por um; que ficou muito satisfeito com a chegada da co
missao para ver como está a situayao da comunidade, pois está cansado 
e nervoso, precisando que a FUNAI fiscalize a explorayaO de madeira; 
que urna parte dos índios vende madeira em parceria com o branco e, 
de sua parte, nem ele, nem sua gente, recebe qualquer participa~ao na
quele tipo de explora~ao; que somente os índios nao poderáo fazer a 
fiscalizayao,..necessitando da ajuda da FUNAI; que nao quera emanci
pa~o da comuntdade e que as pessoas que foram a Brasilia tratar desse 
assunto, foram sem autorizayao dele cacique e das demais lideran9as 
indígenas; que o que pretendem da FUNAI é a construyao de urna es
trada anteriormente a eles prometida pelo DNOS e pela FUNAI, alérn 
da construyao de casas em lugar seguro e desenvolvimento de projetos 
agrícolas; que a causa da divisao da comunidade em facyoes é a insegu
ranya ocasionada pela construyao da barragem do Rio Hercilio; que 
acredita que, caso a FUNAI atenda as reivindicayoes da comunidade, os 
requerentes da emancipayao desistirao da pretensao. Nada mais dizen
do, encerrou-se o presente depoimento. 

ARISTIDES FAUSTINO CRIRI 

ANEXO 7 

DEPOIMENTO DO SR. CHEFE DO POSTO INDÍGENA IBIRAMA 

Aos seis dias do mes de dezembro de 1980, na sede do Posto , 
Indígena de lbirama, no Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comis-
sao de lnquérito instituída pela Portaria n~ 953/P, de 02 de dezembro 
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de 1980, o Sr. Presidente da FUNAI, passando a tomar o depoimento 
do Si:. DIVAL JOSÉ 'DE SOUSA, Chefe do PI Ibirama, o qual disse 
que: conhece a comunidade há quase 40 anos, pois o seu pai era ser
vidor do SPI, mas somente há poucos meses exerce a chefia do Posto; 
que, sobre o pedido da emancipayio, acredita que decorreu da proi
biyao, pela FUNAI, da explorayáo irregular de madeira que vinha sendo 
f eita por alguns índios, a revelía da FUNAI; que o mestiyo Edi Priprá, 
acompanhado de índios, foi realmente a Brasília, segundo tem conhe
cimento, para, representando o Cacique Voiá Patté, da c0munidade 
Kaingang, tratar de certas reivindicayoes da sua comunidade, mas ao 
regressar ao Posto, deu conhecimento de que solicitar a FUNAI a eman
cipayfo da comunidad e fato ·que contrariou o seu Cacique e regular 
número de índios, porquanto nao pretendiam, nem cogitaram de eman
cipa~o, contrariando, assim, a finalidade da viagem; que outro motivo 
que considera determinante do pedido de emancipayao f oi a nao im
plantayáo, isto é, a demora na implantayao da infra-estrutura, pelo 
DNOS, que assegurasse condiyoes elementares de sobrevivencia a co
munidade, tendo em vista a construyao da barragem no Rio Hercílio; 
que acredita que se tal ocorre, os índios nao teriam cogitado de eman
cipa~io e acredita também que, ainda desistirio da pretensáo, caso ve
nham a ser atendidas suas reivindicayoes, com brevidade; que, segundo 
consta, efetivamente, alguns membros da comunidade desejam a eman
cipayáo, mas nao tem conhecimento do alcance de suas implicayoes; 
que presenciou a reuruao do dia 07 ( sete) de novembro último da co
munidade indígena, a que se ref ere a carta constante de fls 09 do pro
cesso FUNAl/BSB/3407 /80 e que pode afirmar que, naquela ocasiao, 
nao se tratou do assunto ligado a emancipayio; e que, finalmente os 
índios Guaraní estao alheios ao movimento. Como nada disse, nem 
lhe foi perguntado, deu-se por encerrado o presente termo, que vai 
assinado pelo depoente e pelos membros da Comissao. · 

DIVAL JOSÉ DE SOUSA 

EM TEMPO: Na primeira página deste depoimento, linha. 12, 
onde se le comunidade Kaingang, leia-se, comu
nidade Xokleng. 

OBSERVA<;ÁO: Na primeira pagma deste depoimento, linha 
n'? 7, onde se le "mais somente há poucos 
rneses exerce a chefia do Post o", esclarece 
que, desde a idade de 6 anos iniciou sua con
vivencia com os índios por forya de funyao de 
seu pai e com a idade de 17 anos ingressou no 
servi~o público federal, como servidor do ex
tinto SPI. 
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... 
ANEXOS 

PRONUNCIAMENTO DO PROFESSOR SIL VIO COELHO DOS 
SANTOS 

Aos 23 dias do mes de mar~o de 1981, na Universidad e Federal 
de Santa Catarina, em Florianópolis, SC, perante a Comissáo instituída 
pela Portaría n~ 953/P, de 02 de dezembro de 1980, do Senhor Presi
dente da FUNAI, para exanúnar o pedido de emancipayao formulado 
pela comunidade indígena de Ibirama~ SC, compareceu o Professor 
SIL VIO COELHO DOS SANTOS, antropólogo que desenvolveu estu
dos junto aquela comunidade, para prestar depoimento em atendi
mento ao convite que lhe fora f eito, anteriormente, pela Comissáo, 
depoimento este que foi gravado e que fica resunúdo neste termo. · 

Inicialmente, o depoente afirmou que desenvolveu um trabalho 
sistemático com a comunidade indígena de lbirama no período de 
1963 a 1972. 

A seguir, passou a fazer um histórico da situa~fo daqueles ín
dios, desde a sua contactayao, em 1914, fazendo ressaltar as varias 
pres~es e violencias sofridas pelo grupo durante todos esses anos. 
· Salientou que, no princípio, os índios se dedicavam a caya e a co-

leta, mas, com a coloniza9ao do Vale do ltajaí, a ca~a foi se rareando, 
passando a se dedicarem a lavoura. Em 1956, afirma o depoente, .os 
índios comeyaram a explorar o palnúto, em decorrencia da grande 
procura deste produto na regiao para a industrializa9fo. 

Segundo ele, os indios, nesta fase, "ganharam muito dinheiro'' 
\ ' 

mas como esta explorayio, feíta irracionalmente, foi se tornando dif í-
cil, em 1966, ''os índios estavam numa miséria terrível", porque o pal
núto havia se acabado e eles nao tinha agricultura. 

A seguir, com a mudanya sucessiva de Chefes do Posto, muitos 
com admirustrayoes desastrosas, operou-se urna desarticulayao da comu
nidade verificando-se o seu enf raquecimento. 

Ao lado dessas falhas administrativas, ocorriam influencias ex
ternas a comunidade, como: pressOes da sociedade envolvente, que ti
nha interesse na explora~ao da madeira existente na área indígena. 

"A situa9ao f oi ficando cada vez mais grave. Os índios ficaram 
numa situa~ao de penúria, cada vez mais desacreditando da Chefia do 
Posto. Esta sucessáo de coisas que nao mudam, tem sido tao grande em 
lbirama, que os índios estao no desespero total". 

Prosseguindo, o depoente afirma que, na administra9áo do Gen. 
Ismarth de Araújo Oliveira, ele o pressionou no sentido de obter da 
FUNAI urna a9ao de soerguimento da comunidade de Ibirama, inclu
sive, a cria~ao do Parque, para o que contaria como apoio da SUDESUL, 
da Universidade Federal de Santa Catarina e do Governo do Estado. 
M"l.grado os seus esfor9os, por ocasiao da apresentayao do plano, a 
FUNAI e a SUDESUL alegaram que iriam submete-lo a aprecia~ao de 
seus técnicos e, daí por diante, nao mais se falou no assunto, nao re
cebendo, o depoente, quer da FUNAI, quer da SUDESUL, qualquer 
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satisfa9ao, o que o colocou mal perante a p~óp~ia Univ~rsidade, o Gover
no do Estado e, especialmente, perante os 1nd1os de lbuama. 

Com a nao implanta9ao do projeto, com a mudan9a sucessiva de 
Chefia do Posto, com o envolvimento dos índios com os madeireiros 
da regiao, com o surgimento de fac9oes na religiao que prof essavam 
(Assembléia de Deus) e com a miscigena9ao, agora em grande escala, 
os índios perdem a sua identidade de grupo. 

"Portanto, hoje, quando dizemos os indios de Ibirama, queremos 
dizer alguns índios de lbirama, pois a comunidade se arrebentou toda". 

Segundo nos relata o depoente, com o início das obras da barra
gem, a crise se agravou. Em 1979, verificou-se a primeira enchente, 
decorrente das obras da barragem e os índios tiveram seus pertences 
levados por esta enchente. Nio tendo sido indenizados, a comunidade 
entrou em caos. "Possivelmente, a cúpula da FUNAI nao tem conhe
cimento da dimensáo do problema de lbirama e o que estamos fazendo 
lá é de urna total irresponsabilidade. 

"Dentro deste quadro é que eu entendo a angústia desses índios." 
E continua: 
''Por ocasiio dos meus trabalhos na área, verifiquei, pela primeira 

vez, a manifesta9ao do desejo de alguns índios de se tornarem cidad!os 
brasileiros. o índio quando pede para ser brasileiro, nao tem no9ao do 
pedído, pois acha que o fato de receber um papel tornando-o cidadao 
brasileiro, lhe tira a condi~o de índio. Ve-se, portanto, que o desejo 
~e emancipafáo nao é novo·: 

Dando continuidade ao seu relato, o depoente af}rma que, em 
1978, os índios de Ibirama, incentivados pelos madeireiros da regiio, 
deram início ao pedido de emancipa9ao, valendo-se inclusive, da im
prensa. Entretanto, o projeto nio teve prosseguimento. Em 1980, eles 
retornam com o pedido, desta vez indo a Brasília para formulá-lo. 

"Precisamos, no en tanto, nos questionar, como os índios veem 
a emancipa9ao para eles é se livrarem da FUNAI, "desses caras que 
vem aquí mandar nas coisas da gente e decidir pela gente. Queremos que 
essa gente vá embora, queremos nos ver livre dessa gente. Por que? 
Porque nós queremos vender a madeira para quem quisermos. Nao 
queremos essa chatice da polícia vir nos incomodar". E por trás disso, 
está o madeireiro incentivando, f azendo o seu jogo de interesse, a 
ponto de contratar um advogado para patrocinar a emancipa~o". 

Segundo o Depoente, existem, em lbirama, por volta de 600 
índios, sendo que desse total, mais ou menos, 1 O sao índias casadas com 
civilizados e 30 sao índios adultos, mesti9os de 2? e 3? grau, que se 
dizem índios para poderem permanecer na área. Sao estes "índios" 
que estao dando a orienta9ao lá dentro, desde a época da explora9ao 
do palmito. Hoje, orientam os índios na explora9ao da madeira. Den
tro deste contexto,, um grupo de indios fez um abaixo assinado, re
querendo a emancipa9ao. 
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"Eu acho que os índios foram levados a pedir a cessa~o da tute
la, em fun9áo deste contexto, numa situa9ao de desespero, que nao 
\ em saída, e estimulados por madeireiros os seus agentes. Atrás deste 
pedido de emancipa9ao, está o problema da venda da madeira. A ex
plora9ao da madeira na área está sendo efetuada de modo assustador, 
por caminhoneiros comissionados pelas grandes empresas madeireiras 
da regia-o, a exemplo da Firma Manoel Marchetti." 

O depoente prossegue afirmando que, por estas razoes, o grupo 
náo é homogeneo, surgindo expectativas diferentes dentro da comuni
dad e; uns querendo emancipa9ao para poderem explorar livremente a 
madeira; outros desejando-a para poderem ficar com a terra livre, 
estes últimos já imbuídos do espírito capitalista : e, ainda, outros dese
jando permanecer na tutela. 

"No meu entender, os índios propriamente ditos, aqueles Xo
kleng, ou mesmo os Kaingang que pouco se miscigenaram, na maioria, 
estlo pouco entendendo o que está se passando. Estao indo na onda." 

"Diante disso - fala o prof essor - com a emancipa9ao e até 
mesmo sem a emancipa9ao, se a FUNAI náo tomar providencias, vao 
torrar toda aquela madeira. Assim, aqueles mais vivos váo ficar com 
algum dinheiro e os menos esclarecidos levarao desvatangens." 

Para exemplificar, o professor citou o caso de alguns índios que, 
ao se apossarem de algum dinheiro em determinada ocasiao, adquiriram 
aparelhos eletrodomésticos, mesmo sem que houvesse energia elétrica 
em suas casas --e, depois, passaram a se servir dos fios dos respectivos 
aparelhos para estenderem roupas. 

"Com a emancipa~o - prossegue - eles vao receber apenas um 
papel tornando-os cidadfos brasileiros. Mas cidadaos brasileiros pobres. 
De que adianta isto para os índios? Assim, eu tenho convic9ao que a 
discussao deste processo de emancipa9ao, dentro deste contexto, nao 
é oportuno. Nao digo que náo seja necessário, mas nao é oportuno. Se 
a FUNAI tivesse inieiado um processo de reorganiza9ao da comunidade 
tribal, talvez, agora, já se pudesse desenvolver um trabalho oeste sen
tido. Se a comunidade se mostrasse auto-suficiente, a FUNAI poderia 
desenvolver urna estratégia deste tipo. A FUNAI ficaria olhando a dis
tancia, até que um dia a comunidade pudesse se auto-determinar. Mas 
nao foi isto que aconteceu e, nestas condi9oes, a FUNAI nao tem 
controle da situa9ao." 

Prossegue dizendo que nao há oportunidade em se dar anda
mento ao processo de emancipayao e que é contrário ao pedido for
mulado pelos ' 'índios" de lbirama, por entender que a maioria da 
comunidade nao tem discernimento dentro desta complexidade de 
fatos. ''Os índios sabem ir a venda, fazer pequenas compras, ir a ci
dade: alguns sabem ler e escrever, ir ao banco, mas, a maioria nao sabe 
realizar um negócio mais complexo. Assim, dentro desta conjuntura, 
nao dá para se pensar em emancipa9ao para esta comunidade". 
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Finaliza o seu depoimento, afirmando que a situa~io de lbirama 
é de emergencia e apresentando várias sugestOes de planos de ~ao, 
para aquela área indígena que ficaram constando da grava~ao fe ita e 
que poderao servir de subsídios a Comissio. 

Florianópolis, 23 de mar~o de 1981 

SIL VIO COELHO DOS SANTOS 
Depoente 

ROMILDO CARV ALBO 
Membro 

SÓNIA DE ALMEIDA MARCATO 
Membro 

MARIA APARECIDA DONATI BARBOSA 
Membro 

ANEX09 

PRONUNCIAMENTO DA PROFESSORA EUNICE DURHAN 

Aos 28 días do mes de mar~o de 1981, na Universidade de Sao 
Paulo a Comissáo instituída pela Portaría n9 953/P, de 02 de dezembro 
de 1980, do Senhor Presidente da FUNAI, para examinar o pedido de 
emancipa~ao formulado pela comunidade indígena de lbirama, se, 
compareceu a Professora EUNICE D~HAM, presidente da Associa~ao 
Brasileira de Antropología, para prestar depoimento, em atendimento 
ao convite que lhe fora f eito, anteriormente, pela Comissao, depoimen
to este que f oi gravado e fica resumido neste termo. 

Entre outras coisas, disse a depoente que sobre a situa~ao de 
lbirama, está aguardando o relatório da Dra. CECILIA VIEIRA HELM 
que é, simultaneamente, a representante da ABA na regiao e a Antro
póloga que vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa com os índios 
daquela comunidade, há muitos anos, cujo relatório se comprometeu 
de remeter a esta Comissio, que, portanto, a opiniao técnica da ABA 
irá depender deste relatório, na sua particularidade; que, quanto aos 
aspectos gerais, há urna concordáncia básica entre todos os antropó
logos e, neste aspecto, pode se manifestar; que a situa~ao dos índios 
de lbirama, como é do conhecimento de todos os antropólogos, tem 
sido precária durante estes últimos anos: que a assistencia da FUNAI 
tem sido deficiente e eles tem recebido f ortes pressoes de grupos eco
nomicos, contra os quais eles nao tem tido condi~óes de defesa; que, 
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desde a sua pacifica~ao, a comunidade tem sido infeliz no que diz res-
'peito a qualidade dos funcionários da FUNAI que a tem assistido ; que, 
a nao ser por breves períodos, os representantes da FUNAI nao con
seguiram realizar urna assistencia satisf ató ria; que, a cha que este caso 
único de emancipa9ao é um caso particularmente infeliz, porque, na 
verdade, ele dernonstra absoluta desesperan\:3 desses índios de conse
guirem um apoio eficaz por parte do órgao tutelar ; que, gostaria, dentro 
dessas mudan9as que estao ocorrendo dentro da FUNAI, que se en
con trasse um caminho que pudesse assegurar, a esses índios, a prote9ao 
efe ti va que eles nao tiveram no passado e que motiva esse pedido de 
emancipayao; que ere que este pedido de emancipa9ao surgiu dessa 
situa9áo de desesperan9a; que os índios acreditam que a única forma de 
defender os seus direitos, perante o problema da barragem, isto é, de 
conseguirem urna indeniza9ao pelas terras, será, na verdade, recorrerem 
como particulares; que acha que a FUNAI deveria concentrar seus es
for~os na defesa jurídica que eles nao tiveram no passado; que, neste 
caso, obviamente, a emancipa9ao seria desnecessária; que, como an
tropóloga, tem como posi9ao básica, respeitar a vontade dos índios; 
que, neste caso, lamenta que eles tenham encontrado, como única 
saída, esta de abdicar de urna tutela que considera necessária, mas que 
só seria eficaz se fosse exercida de modo diferente do que tem sido f ei
to, até o presente momento; que, nao ere que isto seja um problema 
momentáneo, mas é alguma coisa que tem urna longa tradi~ao histórica 
e esta presa a urna especificidade regional e, inclusive, está muito li
gado ªº poder economico dos grupos contra os quais estes índios tem 
se defrontado e com poucos recursos de defesa; que, acredita que em 
termos gerais, está é a posi9ao da ABA; que dados mais detalhados deve
r!o ser colhidos através do contacto direto com os índios, coisa que, 
a depoente, especialmente, nao teve oportunidade de fazer; que, entre
tanto, a Dra. Cecília Helm, que tem longa experiencia na área, certa
mente o fará de modo satisfatório; que, a ABA tem defendido urna 
interpretayao particular da tutela; que, com rela9ao ao índio nao con
tactado, por exemplo, obviamente que a tutela tem de ser correspon
dente a de urna pessoa totalmente incapaz; que, neste caso, a FUNAI 
substitui o índio, isto é, fala pelo índio; que, entretanto, nos outros 
casos, a tutela deveria ser exercida como um suporte da manifesta~ao 
da vontade da popula9ao indígena; que acredita que urna compreensao 
adequada por parte de todos os envolvidos, nao retiraría do índio a 
sua capacidade de manifesta9ao; que acredita que a reivindicayao da 
emancipa9ao como única forma a través da qual eles podem se manifes
tar decorre exatamente do modo como a tutela foi exercida no passado 
sobre esta popula9ao, de tal modo que eles se acostumaram a ver, na 
prática, urna tutela que substituía a f orma~ao da vontade coletiva da 
própria comunidade; que defende que a tutela deve ser alguma coisa 
que estimule esta manif esta~ao de vontade, coletiva e apenas a ampare, 
porque, no caso dos índios de lbirama os inimigos contra os quais eles 
lutam sao extremamente poderosos e eles efetivamente precisariam de 
um apoio; que, a formulac;;ao, nas linhas que propoe da própria política 
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da FUNAI, implicaria em que eles nao precisassem pedir a emancipa~ao 
para conseguirem expressar a sua vontade; que, resumidamente, entnde 
que o problema da emancipa~ao decorre da forma de exercício da tute
la pela FUNAI; que, de um modo global, acha que a emancipa~ao é 
ruim para os índios,.mas acredita que, se nao houve urna assistenciajurí
dica condizente, ela se torna, para muitos grupos, a única saída que 
veem, no momento; que, como Presidente da ABA nao pode dar urna 
opiniao, urna receita sobre o que se deve fazer neste momento, pois 
nao teve contacto direto com estes índios, mas que apenas compreende 
as circunstancias infelizmente, acha que inciativa da FUNAI de ouvir 
os índios foi muito importante. 

Sao Paulo, 28 de mar~o de 1981 

EUNICE R. DURHAM 
Depoente 

ROMILDO CAR V ALHO 
Membro 

SÓNIA DE ALMEIDA MARCATO 
Membro 

MARIA APARECIDA DONATI BARBOSA 
Membro 

DEMARQUET, Sonia de Almeida. Os Xokleng de Ibirama (urna 
comunidade indígena de Santa Catarina) Boletim do Museu 
do Iñdio: Documentarao, Rio de Janeiro (3): 1-64, dez. 
1983. 
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