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OPRESSÃO 8t DEPREDA
ÇÃO - A Construção da Barra
gem lbirama ·e a Desagregação de 
u.ma Comunidade lndíláina -, de 
autoria do Professor ' vio Ale
xandre Müller, focaliza uma reali
dade dramática: a situação dos 
índios Xokleng, Kaingang e Gua
raní aldeados no Posto Indígena 
lbirama, no alto vale do Itajaí. 

A reserva indígena de Ibira
ma foi inicialmente criada pelo 
Governo Catarinense, em 1926, 
com o objetivo de manter confi
nados os Xokleng, que haviam 
sido contatados anos antes por 
Eduardo de Lima Hoerhan. A 
tarefa de atração desses índios foi 
demorada, envolvendo diversos 
servidores do Serviyo de Prote
ção aos fndios, orgão criado 
pelo Governo Federal com a 
finalidade de levar a paz ao 
sertão. O feito de Hoerhan foi 
heróico, pois logrou impedir que 
os brancos massacrassem os indí
genas que então sobreviviam no 
Vale do Itajaí, bem como evitou 
vítimas entre os próprios bran
cos. 

As ações indigenistas desen
volvidas inicialmente pelo SPI e 
depois pela Fundação Nacional do 
fudio (FUNAI) fracassaram. A 
reserva indígena de Ibirama apre
senta, hoje, um dos mais dramá
ticos quadros de relacionamento 
negativo entre índios e brancos. O 
abastardamento dessas relações 
acentuou-se nos últimos quinze 
anos, a partir do início da cons
trução da barragem de conten
ção de cheias, localizada na 
barra do Dolmann e denomina
da barragem Ibiraµur. 

~ esse o quadro denunciado 
neste livro de SÁL VIO ALE
XANDRE MüLLER, fruto de 
trabalho de pesquisa antroeoló
gica por ele realizado na propria 
reserva de Ibirama, e que, sem 
dúvida, constituir-se-a em últil 
material de meditação sobre a 
estrutura assimétrica e injusta da 
sociedade brasileira. 
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APRESENTAÇÃO 

OPRESSÃO & DEPREDAÇÃO - A Construção da Barragem 
!birama e a Desagregação de uma Comunidade Indígena -, de auto
ria do Professor Sálvio Alexandre Müller, focaliza uma ~ealidade dra
mática: a situação dos índios Xokleng, Kaingang e Guarani aldeados 
no Posto Indígena !birama, no alto vale do ltajaí. 

Há muito esses índios estão sendo violentados por integrantes 
da sociedade dominante. No século passado, não foram poucas as ra
zias dos bugreiros, estipendiados pelas empresas colonizadoras, pelos 
colonos e pelos governos provincial/estadual. A ordem era limpar a 
floresta de seus ocupantes, os Xokleng. Também os Kaingang foram 

submetidos e expulsos dos camg~o planalto e acabaram dispeISOS 
em fazendas de criação ou confirm dos em colônias militares e, ou, 
em reservas, todas escassas em terras e em recursos naturais. À época 
da contatação dos Xokleng, 1914, duas famílias Kaingang foram tra
zidas do Paraná para !birama, com o objetivo de facilitar a submissão 
dos índios recém-atraídos. Os Guarani presentes em !birama são mi· 
grantes e ali se estabeleceram na década de cinqüenta. Seus ancestrais, 
na região sul, foram duramente combatidos pelos bandeirantes pau
listas, sendo submetidos, tomados escravos ou desbaratados. 

A reserva indígena de lbirama foi inicialmente criada pelo go. 
verno catarinense, em 1926, com o objetivo de manter confinados os 
Xokleng, que haviam sido contatados anos antes por Eduardo de li· 
ma e Silva Hoerhan. A tarefa de atração desses índios foi demorada, 
envolvendo diversos servidores do Serviço de Proteção aos Índios, ór
criado pelo Governo Federal com a finalidade de levar a paz ao ser
tão. O feito de Hoerhan foi heróico, pois logrou impedir que os bran
cos massacrassem os indígenas que então sobreviviam no Vale do Ita
jaí, bem como evitou vítimas entre os próprios brancos. 

As ações indigenistas desenvolvidas inicialmente pelo SPI e de
pois pela Fundação Nacional do Indio (FUNAI) fracassaram. A reser~ 
va indígena de !birama apresenta, hoje, um dos mais dramáticos qua
dros de relacionamento negativo entre índios e brancos. O abastarda-



mento dessas relações acentuou-se nos últimos quinze anos, a partir 
·do início da construção da barragem de contenção de cheias, locali
zada na barra do Dolmann e denominada barragem !birama. 

A construção desta barragem faz parte de um conjunto de 
obras destinadas a evitar as periódicas cheias do vale do Itajaí. A obra 
é de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras e Sanea

mento (DNOS) e sua localização se avizinha da reserva indígena. Cer
ca de dois terços do lago que se formará nos períodos de cheias, se 
localizarão no interior da reserva. São cerca de 870 ha de terras que 
serão ocupados, quando a barragem ficar concluída. Entretanto, des

de o início das obras, boa parte dessa área passou a ser periodicamen
te inundada. Isto porque a empresa construtora, para desviar o curso 
do rio Hercílio, construiu uma barragem de terra (ensecadeira), que 
a qualquer chuva represava as águas. À época, anos setenta, a FUNAI 
não fez qualquer reivindicação ao DNOS. Ao contrário, a FUNAI 
considerou que as terras ocupadas pelos índios integravam o patrimô
nio da União e como tal poderia, na condição de órgão tutor , delas 
dispor ou ceder para outro órgão federal. Nenhuma indenização foi 
prevista para os índios. Tampouco foram realizados quaisquer traba
lhos destinados a preparar os indígenas para as mudanças que, breve, 
iriam ocorrer. 

logo que ocorreram as primeiras enchentes, os índios de !bira
ma tiveram prejuízos concretos: roças foram inundadas; casas destruí
das; currais e depósitos carregados pelas águas; animais mortos. As re
clamações começaram a ser feitas e só depois de muitas reivindica
ções, as primeiras indenizações dos prejuízos sofridos vieram a se 
concretizar. A indenização das terras que serão ocupadas pelo lago de 
contenção, só ocorreu em 1982, em decorrência do eminente ajuiza
mento de uma ação contra o DNOS e a FUNAI, encetada pela OAB
SC, ANAI-RS e professores da UFSC. O DNOS repassou os recursos 
da indenização para a FUNAI e esta para os indígenas. Entretanto, 
nenhum trabalho esclarecedor precedeu esta entrega de recursos. Re
sultado, em poucos meses os indígenas haviam repassado os ganhos 
da indenização para o comércio de !birama. E como a penúria econô
mica dessa população já era crônica, o endividamento no comércio 
regional acabou intensificando a depredação que já vinha sendo feita 
do patrimônio florestal da reserva. Patrimônio, diga-se, de enorme 
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valor, tanto pela variedade de espécies vegetais, como pelo seu signi: 
ficado financeiro. Os interesses dos madeireiros regionais, a corrup
ção dos servidores da FUNAI, a falta de fiscalização de organismos 
como o IBDF e a FATMA, associados a uma falta geral de consciên
cia ecológica por parte das lideranças regionais, acabaram permitindo 
que essa agressão chegasse aos extremos. Paralelamente, cumprindo 
compromissos assumidos com a Prefeitura Municipal de !birama e 
com a própria FUNAI, o DNOS fez construir uma estrada do interior 
da reserva - chamada estrada de contorno - que não resiste a qual
quer crítica, sob o ponto de vista ecológico. 

A tudo isto Sálvio Alexandre Müller analisa e denuncia. Origi
nalmente seu trabalho foi projetado e executado com vistas a conclu
são do Curso de Mestrado em Antropologia Social, integrante do Pro
grama de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSC. Tive a satisfa
ção de orientar o trabalho e participar com outros colegas, de sua dis
cussão prévia, bem como integrar, como Presidente, a banca exami
nadora. Sálvio Alexandre Müller realizou com dedicação a tarefa. Du
rante a pesquisa, demorada, assumiu a defesa dos interesses indígenas, 
comprometendo-se como um profissional amadurecido com o objeto 
de estudo. Agora, a dissertação transforma-se em livro por iniciativa 
da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB. Livro, 
que ao denunciar e ao criticar, pretende alcançar, tanto justiça para os 
indígenas aldeados em !birama, como servir de alerta para os não
índios, ou sejam, os brancos. Afinal, que adiantam barragens se, em 
paralelo, as reservas florestais não são preservadas? Ou, como justifi
car uma barragem de contenção se o órgão responsável por seu plane
jamento e viabilização faz construir uma estrada cujos taludes não re
sistern a qualquer chuva mais demorada? 

A realidade da reserva indígena !birama é, como bem demons
tra Sálvio, dramática. Os índios abandonaram as práticas agrícolas e a 
pequena criação. Vivem exclusivamente da depredação florestal. A 
proibição dessa prática, evidentemente colocará os indígenas num 
quadro de miséria absoluta. 

Contudo, este quadro dramático deve ser visto de forma peda
gógica. Ou seja, há que se tirar ensinamentos. Na verdade, lbirama re
presenta para mim um exemplo de como não se deve construir barra
gens. Os engenheiros precisam saber disto. Os burocratas govemarnen-
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tais, também. Paralelamente, o aparelho de Estado responsável pelo 
que se denomina política indigenista, a FUNAI, tem que também ti
rar lições da experiência vivida pela população indígena de !birama. 
lições duras. lições que exigem ações concretas. Ações compatíveis 
com as idéias de redemocratização do país. Ações fundamentadas no 
direito das minorias étnicas, protegido por convênios internacionais 

que o Brasil é signatário. 
Neste contexto, é necessário entender de vez que o Brasil tem 

uma terrível herança de dominação e aviltamento das populações in
dígenas. O país herdou este fardo do período colonial, mas até o mo
mento nada fez para dele se desfazer. Tendo o território nacional cer
ca de 150 sociedades (povos) indígenas, é mais que óbvio que o país 
tem que se auto-conceituar como pluri-étnico e multi-societário. Isto 
deve, inclusive, ficar expresso no preâmbulo da futura constituição. 
O Brasil tem que assegurar condições dignas de sobrevivência para os 
contingentes indígenas que estão em seu território. A política de in
tegração/assimilação tem que ser entendida como uma imposição, 
que afronta os direitos das minorias indígenas. Outrossim, os povos 
indígenas tem que ter assegurados suas terras, seus modos de vida, 
suas línguas, suas culturas. Tudo isto associado ao direito de conti
nuarem, se assim quizerem, a ser membros de comunidade diferença
da da nacional .. Esses são os fundamentos da luta, tanto dos índios, 
como dos não-índios que desejam a construção de um país efetiva
mente democrático. OPRESSÃO & DEPREDAÇÃO é um oportuno 
testemunho disto. É uma obra que reafirma a postura assumida pela 
Antropologia no Brasil, demarcando um espaço de luta em que se in
sere Sâlvio Alexandre Müller - um novo Mestre. 

Florianópolis, 02 de setembro de 1986 

SIL VIO COELHO DOS SANTOS 
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INTRODUÇÃO 

A opção de desenvolvimento feita pelos segmentos dominan
tes da burguesia brasileira, ocupantes dos aparelhos estatais, já des- · 
de a década de 30, com intensificação após a gue"ª· impôs a cons
trução de grandes obras de infra-estrutura energética, de transportes 
e de comunicações. Essa opção importou no repasse de recursos do 
Estado (como agente redistribuidor), para engordar as bu"as do Ca
pital privado e vinculou definitivamente a política econômica do go
verno aos interesses expansionistas desse mesmo Capital. Como se 
deu isso? 

O Estado brasileiro não fugiu ao modelo napoleônico de uma 
enorme máquina administrativa, ideologicamente autoritária, funcio
nando a modo de um dreno, enquanto penaliza as classes subalternas 
com gastos gigantescos em infra-estrutura de sustentação do Capital, 
nacional e transnacional 

E o faz, não somente pela carga de impostos diretos sobre ga
nhos de salário, mas também pela criação de Programas, que captam 
compulsoriamente recursos a título de "poupança institucional", co
mo FGTS, PIS-PASEP, FINSOCTAL, etc. Outra forma insidiosa de 
drenagem de recursos para setores privilegiados é o tratamento se
cundário das necessidades básicas da população, tais como saúde e 
saneamento, habitação popular e educação. 

Nesse contexto de verdadeiro "fascismo econômico ", descrito 
por VIOLA ( 1980:77) como "Estado Promotor", insere-se o aspecto 
que será abordado neste livro: a desídia dos órgãos governamentais 
no atender às populações atingidas em seu patrimônio econômico
cultural por obras de engenharia, tais como barramentos de rios para 
fins energéticos ou para controle de vasão. 

Os projetos e estudos de viabilidade não levavam em consid~ 
ração os custos sociais de tais obras e populações inteiras foram ar
rancadas de suas tmas, casas e cidades, deslocadas para ambientes 
estranhos à sua cultura, verdadeiros desenraizados, pois até seus 
mortos perderam 

Dentre os pobres, as comunidades indígenas foram sempre as 
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mais desvalidas e muitas das grandes obras hidrelétricas com suas gi.
gantescas barragens, foram implantadas de f arma a atingir territórios 
indígenas com seus lagos. Basta a citação das duas maiores, Tucuruí 
e Itaipu, que deslocaram algumas comunidades tribais de seus terri -
tórios (1). 

Impelido pela necessidade de obras para contenção das cheias 
do rio Itajaí-Açu, o Governo Federal, através do Departamento Na
cional de Obras de Saneamento - DNOS, após levantamentos e estu
dos técnicos (2), determinou a construção de três barragens de con
tenção de água de chuvas, o que será analisado no II capítulo. A 
maior dessas barragens situa-se justamente à jusante da Reserva Indí
gena de /birama {vide mapa n9 2 ). Essa posição da ba"agem implicou 
que a maior parte do lago temporário de contenção situe-se dentro 
da Reserva, inutilizando 831 ha. de terras de vargedo agricultáveis e 
ocupadas por parte das residências da comunidade. 

Este trabalho justifica-se, pois, como um esforço de busca do 
entendimento dos f enômenos sociais deco"entes desses fatos e tam
bém como um alerta a mais acrescentado ao esforço de muitos cien
tistas sociais e juristas preocupados com a questão. Deve ser lembra
do, igualmente, que a Sociedade brasileira necessita urgentemente de 
perspectivas renovadoras, agora que se prepara para a elaboração da 
nova Constituição. 

Na busca de novos caminhos para a solução desses graves pro
blemas sociais, foi fundado em Florianópolis - SC o Grupo de Es
tudos de Obras de Engenharia - GECOEN por -integrantes do Pro
grama de Pós-Graduação ém Ciências Sociais da Universidade Federal 
de Santa Catarina, sob a liderança de Prof. Dr. Sz1vio Coelho dos 
Santos. Esse Grupo tem promovido estudos detalhados dos efeitos 
sobre as populações atingidas pelas obras deco"entes dos grandes 
Projetos hidrelétricos, ozi de contenção de cheias, em curso no sul dÓ 
País. 

A partir desses estudos, o GECOEN promoveu dois encontros 
de antropólogos e advogados, o primeiro deles com apoio da Cultural 
Survival - Cambridge - US.A., para tentar fzxar princípios jurídicos 

1. 

2. 
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Refere-se aqui aos Pa.rakanã, cujas terras foram atingidas pela represa 
de Tucuruí - PA (ASPELIN e SANTOS, 1981). Também foi o que ocor
reu com os Guarani do Ocoí Jacutinga, expulsos pelas águas de Itaipu. 

R-DNAEE/ DCRH, 1984: C-40. 

normativos das relações entre as comunidades indígenas, a sociedade 
regi.anal e o Estado brasileiro. Esses Encontros foram realizados em 
Florian~polis, em outubro de 1980 e setembro de 1983 ( 3 ). 

E preciso mencionar também o precioso trabalho da Associação 
Nacional de Apoio ao Indio - ANA/, com destaque para as Regio
nais ~o Rio Grande do Sul e de São Paulo. Igualmente, a Comissão 
Pró-Indio, de São Paulo, tem realizado um trabalho direto de apoio 
às comunidades indígenas no que tange à defesa da integridade de 
seus patrimônios territoriais frente oos grandes projetos de ba"a
gens (4). 

Para que se compreenda melhor os processos sociais que oco1 
rem dentro de uma comunidade constituída de minorias jubjugadas 
e dila:eradas por tais injunções, o presente trabalho valeu-se de con
ceitos elaborados por Roberto Cardoso de OLIVEIRA. O fundamen
tal deles é o conceito ,de "fricção interétnica", entendido como pro
cesso social gerador de uma "cultura de contato ": 

"O... sistema se funda numa ordem radicalmente diversa de relações. 
Envolvendo grupos tribais e segmentos regionais da sociedade nacional, 
investidos esses últimos de grande poder de determinação na dinâmica 
do sistema interétnico, por força de seu maior poder bélico e econômi
co, o sistema é rigorosamente assimétrico, não sendo, porém, explicá
vel por um modelo hierárquico - como nas refações do segundo tipo -, 
mas por um modelo de 'fricção .nterétnica'. Esse termo que cunhamos 
em 1962 (Cardoso de Oliveira, 1962) serve para enfatizar o caráter con
flituoso das relações interétnicas, moldadas por uma estrutura de sujei
ção-dominação. Tal estrutura, a rigor, é uma réplica no plano étnico 
(i.e., das relaçiJes interétnicas) da estrutura de classes no plano social 
global (i.e. , da sociedade nacional inclusiva)" (OLIVEIRA, 1976: 56 
e 57). 

"Cultura de contato ", pois, resulta em comunidades como esta 
de !birama, sujeita a uma situação extremamente grave de compul
são psicológica e social, como se mostrará no transcurso do trabalho. 
Para analisar essa "cultura de conta to", fizeram-se distintos os aspec
tos, econômico, social e político, o que também é preconizado por 
OLIVEIRA: 

3. 

4. 

Obras publicadas como resultado desses Encontros: ºO índio perante 0 
Direito" (Encontro de 1980) e "Sociedades Indígenas e o Direito" (En
contro de 1983) (p/refer. completas, vide "Bibliografia"). 
Obras publicadas pela Comissão Pró-Índio e pela Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul. 
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"Analiticamente é possível distinguir níveis de operação do sistema. 
Distingo três, dentre os quais um se reveste de particular importância 
porque é nele que tem lugar os fenômenos mais determinantes do siste· 
ma interétnico. Refiro-me em primeiro lugar ao nível 'econômico', se
guido dos nílltis 'social' e 'político '. Cada um desses níveis expreSllll'á 
aspectos parciais da situaç4o de contato, porém somente a sua conside
raç4o conjunta permitirá o diagnóstico da situação e o prognóstico de 
seu desenvolvimento" (OUVEIRA, 1972: 89). 

O presente estudo de caso é proposto, pois, como exemplifica
ção de uma "cultura de contato ': Em termos metodológicos optou
se, por isso, pela observação direta e participante, implementando-se 
a mesma através de entrevistas com e sem roteiro prefvcado. 

A justificativa desses procedimentos metodológicos foi extraí
da, em sua generalidade, da prática antropológica da "observação 
participanJe", estabelecida em seus parâmetros básicos primeiramen
te por Bronislaw MALINOWSKI ( 1978:21 ). No entanto, o estudo de 
Cfl30 particular que constitui o conteú.do especifico desta obra, valeu
se de práticas de pesquisa preconizadas por Carlos Rodrigues BRAN
DÃO e por ele denominadas de "pesquisa participante". 

"Quando o 'outro' se transforma em uma convivência, a relação obriga 
a que o peiquisador participe de sua vida, de sua cultura. Quando o 
'outro ~' traruforma em um compromÍSIO, a relaç4o obriga a que o 
peiqubador participe de sua história. Antes da relação pessoal da con
vivlncla e da relação pessoalmente política do compromisso, era fácil e 
barato mandar que 'auxiliares de pesquisa' aplicassem centenas de ques
tionários apressados entre 'outros' que, escolhidos através de amostra
gens ao acaso 'antes' seriam reduzidos a porcentagens sem sujeitos 'de· 
pois'. Isto é bastante mais difícil quando o pesquisador convive com 
pessoas reais e, através delas, com culturas, grupos sociais e classes po
pulares. Quando comparte com elas momentos redutores da distância do 
'outro' no interior de seu cotidiano. Então a observação participante, a 
entrevista livre e a história de vida se im/JÕem" (BRANDÃO, 1985: 
12e13). 

No transcurso do trabalho, achou-se necessário, para bem da 
clareza, adotar um conceito operacional, o de "aldeia potencial': 
Ele pretende apenas condensar simbólica e temporariamente o se
guinte: o agrupamento provisório de famflias e indivíduos em tomo 
da residência (localidade) de um líder comunitário, ou pretendente 
a tal, mas, com condições de tomar-se permanente. 

Os dois próximos capítulos (I e II) propõem, o primeiro deles, 
uma síntese da história do Posto Indígena de /birama e, o segundo, 
um breve histórico da oco"ência de enchentes no Vale do Itajaí e 
das obras de contenção das mesmas. O capítulo III analisa as conse
qüências da construção da bamigem em Ba"a Dollmann sobre a co-
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munidade indígena a nível econômico. O capítulo IV faz o mesmo 
a nível político e social Por fim, procede-se às conclusões. Por prin
cípio ético, todos os nomes utilizados na presente obra são fictícios. 
Pretendeu-se assim, resguardar da melhor forma possível a privacida
de dos atores desse drama real 
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CAPllULO 1 

BREVE IDSTÓRIA DO POSTO INDIGENA DE IBIRAMA 

Utilizando como critério de divisão a ocorrência de fatos de 
importância capital na história do Posto Indígena de !birama, divi -
dir-se-á este breve relato histórico em três períodos. Com isso, pre
tende-se igualmente melhor ressaltar o drama vivido pela comunida
de indígena envolvida nesses fatos. 

O primeiro período compreende a fase anterior a setembro de 
1914, mês e ano em que. Eduardo de Lima e Silva Hoerhan contatou 
definitivamente um dos grupos remanescentes dos Xokleng (1). O 
segundo período compreende a implantação e desenvolvimento do 
Posto Indígena "Duque de Caxias", sob a chefia de Eduardo, indige
nista funcionário do Serviço de Proteção ao Indio - SPI, até o ano 
de 1954 (2). E, finalmente, o período compreendido pelos últimos 
trinta anos, completados ainda no decorrer da pesquisa que gerou a 
presente Dissertação. 

1. Reconhecidamente tem-se notícia de mais dois grupos Xoklens 
além daqueles pacificados na foz do rio Plate, O segundo grupo 
foi primeiramente contatado por Fioravante Esperança, que 
perdeu a vida na empreitada, e, depois definitivamente assen
tados por João Gomes Pereira, em 1918, na localidade de São 
João dos Pobres, município de Matos Costa (cf. SANTOS, 
1973: 154-161 ). Outro grupo, jamais pacificado, mas cujos so
breviventes devem ter se refugiado até a década de 60 na re
gião de Anitápolis, a sudoeste da Serra do Taboleiro, foi, sem 
dúvida, extinguindo-se e desapareceu tragado pela ocupação da 
Serra do Mar no sul de Santa Catarina ( cf. SANTOS, 1973: 
161-172). 

2. Sobre a personalidade de Eduardo de Lima e Silva Hoerhan, 
transcreve-se o que dele escreveu SANTOS: 
"Eduardo de Lima e Silva Hoerhan era um jovem, com pouco mais de 
20 anos. No Rio de Janeiro, sua cidade natal, freqüentou o ginásio e se 
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Os Xokleng pertencem ao grupo lingüístico Gê e, por levanta
mentos etnolingüísticos recentes, sua história mais remota é comum 
com a história dos Kaingang (3). Os territórios de ambos os povos 
tangenciavam-se no sul do país. De acordo com SANTOS (1969:7 e 
1973:208), os Xokleng habitavam a Serra do Mar, da região de Curi
tiba até às cercanias de Porto Alegre ( cf. mapa n~ 1, Anexo 1 ). 

Eram nômades, vivendo em grupos de 50 a 300 indivíduos. A 
subsistência baseava-se na caça e na coleta do que lhes oferecia a ma
ta atlântica e os pinhais. A caça como tal era a atividade bási~a dos 
homens e sua distribuição era feita dentro de estruturas bastante co
operativas (cf. SANTOS, 1973:209 e 210.). 

As técnicas de construção de abrigos, armas e utensílios domés
ticos eram relativamente simples, quer pelo nomadismo, quer pela 
constante pressão sofrida, tanto da parte de grupos Kaingang, quan
to de brancos (cf. SANTOS, 1973:210, 212 e 214.). 

Quanto à organização social, os Xokleng estavam estruturados 
em grupos exogâmicos, identificáveis por nomes pessoais e por dese
nhos corporais ( cf. SANTOS, 1973 :222). Essa organização passou, 

3. 
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engajou no Serviço de Proteção aos lndios objetivando aventurar-se no 
sertão e defender o indígena. Havia se informado da situação do silví
cola nas discussões que se travaram na imprensa antes da criação do 
SPI. A sua origem urbana e a sua formação escolar logo lhe oportuni
zaram situações de liderança. Quando Abbot se afastou de Ibirama é 
Hoerhan que assume efetivamente a chefia dos trabalhos de atração. 
Aprende a falar o Kaingang com um dos índios que servia de intérprete 
e baseado no vocabulário do Dr. Gensch tenta dominar algumas palavras 
do idioma Xokleng. Simultaneamente aparece como irrequieto e impul
sivo, fatores necessários para quem precisava se atirar aos braços dos in
dígenas sem saber se teria tempo de abraçá-los. A pacificação dos Xo
kleng do Itajaí foi um ato heróico" (1973 :148). 

Jules HENRY estudou os Xokleng na década de 30 e publicou 
em 1941 o livro "Jungle People. A Kaingang Tribe of the High
land of Brazil", New York. SANTOS refere-se também à publi
cação de dr. José Maria de PAULA: "Memória sobre os Boto
cudos do Paraná e Santa Catarina organizada pelo Serviço de 
Proteção aos Selvícolas sob a inspecção do Dr. José Maria de 
Paula", in: Annaes do XX Congresso Internacional de America
nistas (Rio de Janeiro, 1922), v. 1, Rio, 1924. Também SCHA
DEN (1940, 1944, 1946 e 1947) efetua estudos sobre os Xo
kleng. Igualmente BALDUS (1925 e 1952) e IHERING (1912) 
referem-se a este povo. 

Vista ._ de foz do rio Ptate. Em baixo, i esquerda, o novo conjunto da Sede 
do Posto. Cortando longitudinalmente, no meio da foto, e nove estrade de 
contorno que atravesse• Reserva no sentido sulest•·noroeste (da esquerda para 
a direita). Julho-1985. 
Foto gentilmente cedida pelo prof. Lauro Eduardo Bacce. 

' 

Viste 8'rea parcial da Reserve Indígena de lbirama. Novamente e estrade de 
contorno. No canto superior esquerdo, • localidade de Barra Dollmann onde 
se localiza a construçio de barragem. Julho-1985. ' 
Foto gentilmente cedida pelo prof. L1uro Eduardo Bacca. 
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após a pacificação, por uma série de "arranjos" ( cf. SANTOS, 1973: 
226, 227 e 229), o que caracterizou a existência de uma "cultura de 
contato", resultado da oposição estrutural ("fiicção interétnica") 
entre os Xokleng e a sociedade envolvente. 

Após os dramáticos acontecimentos da pacificação, relatados 
por SANTOS (1973:143-172), iniciou-se a fase, dolorosa aos Xokleng, 
de "arranjar-se" em sua estrutura tradicional para a convivência com 
a sociedade regional e com agências governamentais brasileiras. 

O primeiro contato pacífico desse grupo com os brancos, deu
se em 22 de setembro de 1914, na foz do rio Plate (cf. mapa n? 4, 
Anexo 1), acontecimento esse documentado em SANTOS (1973: 
143-154 ). Para que esse conta to tivesse o sucesso esperado, Eduardo 
precisou do apoio de indivíduos da língua Kaingang, na qual ele tam
bém se expressava. Igualmente, outros indivíduos, caboclos e regio
nais (4), formavam a infra-estrutura, primeiro do posto de atração, 
que se transformará depois da pacificação em Posto de atendimento 
do SPI aos índios. 

A principal tarefa a que se propôs Eduardo era integrar os Xo
kleng na sociedade regional de tal forma que pudessem assimilar os 
elementos culturais da civilização que lhes fossem úteis. Para tanto, 
ele se propôs controlar o contato dos índios com os regionais, tanto 
para evitar a transmissão de doenças, como também para que a inte
gração se desse gradualmente ( cf. SANTOS, 1973: 1 77). 

Todavia, ·isso não aconteceu. Um-dos principais impactos sofri
dos pela população Xokleng foi decorrente das doenças transmitidas 
pelos brancos. O período mais trágico do processo de depopulação 
parece ter ocorrido de 1914 até aproximadamente 193 2, quando 
HENRY procedeu a um recenseamento. Dois terços da população 

4. Os habitantes da região do Médio Vale do ltajaí em geral e de 
!birama especificamente são de origem alemã, italiana e poucas 
colônias polonesas e ucranianas. !birama foi fundada pela Com
panhia Colonizadora Hanseática em 1899 e seu primeiro nom~ 
foi "Hansa Hammonia". No distrito de José Boiteux predomi
nam hoje descendentes de imigrantes italianos, primeiramente 
assentados na região de Rodeio-Ascurra (vide mapa n~ 3). Po
loneses e ucranianos estão assentados nos municípios vizinhos 
de Witrnarsum, Rio do Campo e Itaiópolis. 
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teriam falecido em virtude dessas epidemias (cf. SANTOS, 1973:181) 
A partir desse impacto, torna-se difícil aos remanescentes man

terem em funcionamento as instituições, usos e costumes tradicio
nais do grupo, como afirma RIBEIRO (1977:308-316). Essa deses
truturação dos "ethos" tradicional, obriga os sobreviventes à série de 
"arranjos", que vão caracterizar este período histórico do Posto In
dígena "Duque de Caxias" como o de uma "cultura de contato" com 
baixo potencial de integração (cf. OLIVEIRA, 1972:89). 

Mais tarde, em 1926, Eduardo conseguiu que o Governo do 
Estado de Santa Catarina doasse à comunidade indígena o território 
que ainda hoje ocupa. Foram doados 141.565.866,02 m2 (cento e 
quarenta e um milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil oitocentos 
e sessenta e seis metros quadrados), correspondendo assim a 
14.156,58 ha. (quatorze mil cento e cinquenta e seis hectares) (cf. 
mapas n~ ' 2 e 3, Anexo 1) e propõe-se Eduardo a sustentar os índios 
e o Posto com o trabalho agrícola dos próprios índios. 

Entretanto, foi impossível evitar que os Xokleng sempre mais 
dependessem da sociedade regional. Essa dependência estruturou-se 
primeiramente a partir do cerco da área tirando-lhes o território de 
perambulação, e depois pela sedentarização, resultando, desde a mu
dança de dieta alimentar até a necessidade de dinheiro para obter 
certos produtos, como fumo, cachaça e quinquilharias ( cf. SANTOS, 
1973:178e 183). 

Com a de população e o con tato com os segmentos marginais 
da sociedade envolvente, a estrutura social dos Xokleng apresentou 
mudanças profundas, tendo os sobreviventes de criar "arranjos" or
ganizatórios ( cf. SANTOS, 1973 :218-219), nos quais foram conser
vados elementos da cultura tradicional indispensáveis à identificação 
étnica e adotados elementos culturais da sociedade envolvente. Foi 
essa a forma de sobreviver da melhor maneira possível dentro de um 
contexto social que não os aceitava como Xokleng, no entanto desti
nando-os a viver nas fímbrias marginais do sistema. 

Esses arranjos acabaram por sacrificar a maior parte do patri
mônio cultural tradicional. Entretanto, os Xokleng continuam a fa
lar a língua tradicional e a manter o sistema de nominação, embora 
também com alguns arranjos (5). Todavia, os aspectos da cultura tra-

5. "Arranjo" característico quanto a este aspecto é a tentativa de 
dar sobrenome às crianças. Na organização tradicional a vincu-
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dicional que passaram por maiores transformações foram aqueles re
ferentes à definição das chefias da comunidade (6). A própria posição 
de Eduardo frente à comunidade, deteriorou-se a ponto de provocar 
acontecimentos trágicos (7) e que culminaram com sua destituição 
da chefia do Posto e a completa marginalização em relação à obra 
que iniciara a quarenta anos antes. 

Após a saída de Eduardo, assumem a chefia do Posto Indígena 
de lbirama indivíduos sem o devido preparo. Uma das implicações 
mais graves da falta de critérios racionais nessa escolha, foi a praxe 
desses chefes de Posto indicarem quem, dentro da comunidade, ha
veria de ser o "capitão dos índios" ( cf. SANTOS, 1973 :23 7), sem res
peito a qualquer tradição ou à alguma consulta da vontade dos íidera
dos. 

Uma das atividades econômicas mais dinâmicas em Santa Cata
rina, já a partir do início do século, foi a extração de madeira. Deve
se fazer referência especial à exploração do pinheiro araucária (Arau
cária angustifolia), abundante em todo o planalto sul-brasileiro, bem 
como da madeira-de-lei, extraída para usos nobres. 

Outra atividade econômica, significativa para o entendimento 
do sistema interétnico em funcionamento no Posto Indígena de !bi
rama, foi a extração do palmito (Euterpe edulis Mart). Industrializa
do como alimento, tem grande aceitação no mercado interno e ex
terno. No final da década de 50, a Reserva lrdígena de !birama se 
constituía em área de grande concentração dessa palmeira, de tal for
ma que, no decorrer de toda a década de 60, se procede a uma in
tensa exploração, utilizando-se a própria mão-de-obra indígena ( cf. 

lação de parentesco era bilateral. No entanto, querendo imitar 
o costume dos regionais, os pais dão sobrenome apondo o no
me, ou o sobrenome (se já tiverem) deles mesmos (cf. SANTOS, 
1973:226 e ss.). 

6. Quando ocorreu a pacificação, o líder do grupo era o velho 
Trovoada, amigo de Hoerhan (cf. SANTOS, 1973:238-239). 

7. 
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Brasília (Lili) Priprá foi assassinado nas proximidades da casa 
de Eduardo em 24 de agosto de 1954 e este é indiciado como 
cúmplice, sendo afastado do cargo e marginalizado no SPI, 
não obtendo sequer aposentadoria (cf. SANTOS, 1973:236). 

Vista e6rea da Reserva Indígena. Vale do Rio Ptate: floresta ainda intocada. 
Julho-1985. · 
Foto gentilmente cedida pelo prof. Lauro Eduardo Bacca. 

Vista aérea da Reserva lndfgena. Regiio conhecida como .. 61eo". Em primeiro 
plano, um desmate para feitur1 de roça comunittria da aldeia do Bugio. Ju
lho-1985. 
Foto gentilmente cedida pelo prof. Lauro Eduardo Bacca. 
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SANTOS, 1973:258 e ss.) (8). 
Também a madeira foi sempre intensivamente explorada, espe

cialmente a partir de meados da década de 60 com o esgotamento 
das florestas no Estado de Santa Catarina. Essa exploração aumenta 
de intensidade com o início da construção da barragem em Barra 
Dollman. Alguns participam dessa atividade resultando o progressivo 
abandono da atividade agrícola de subsistência ( cf. SANTOS, 1973: 
262) e a comunidade passa a transformar sua Reserva em "comida" 
através de atividades extrativas. 

O que torna trágica a história do Posto Indígena de !birama 
no tocante ao extrativismo, é o grau de extorsão a que são submeti
dos os membros da comunidade indígena pelas articulações profun
damente assimétricas a que se acham submetidos pelo sistema inte
rétnico ali criado. Muitas famílias e indivíduos, proprietários de em
presas regionais de beneficiamento de madeira enriqueceram com es
sas atividades extrativistas, bem como empresas maiores, de expres
são nacional, nem mesmo sediadas na regHro ( cf. SA.NTOS, 1973 :259 e 
ss. ). 

Outro elemento a ser levado em consideração no sistema inte
rétnico aqui estudado é a atuação dos agentes governamentais, tanto 
dos tuteladores (FUNAI), como de outros agindo ocasionalmente 
(DNOS, p. ex.). Além da carência de recursos econômico-financeiros 
alocados ao Posto, de que Eduardo já se queixava, sempre houve ine
ficiência e, muitas vezes, desídia dos Chefes de Posto na condução 
dos negócios da comunidade indígena. São poucos os Chefes consi
derados "bons" pelos índios de !birama. 

Como já foi afirmado antes, a atuação dos Chefes de Posto 
não foi exemplar, sequer eficiente. Comportavam-se como funcioná· 
rios com empresários regionais, de tal forma que eram estes últimos 

8. A exploração do palmito é apresentada por SANTOS como im
plicando a exploração indireta de força-de-trabalho, uma vez 
que se pagava aos índios por "cabeça" de palmito, como tam
bém por aumentar a dependência deles da economia regional, 
já que, para procederem à coleta da "Euterpe", tiveram de 
abandonar a atividade agrícola de subsistência e assim depen
der dos armazéns, pelos quais eram explorados através de pre
ços extorsivos. 
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acobertadosemsuasintrusõesnaReserva (cf. SANTOS, 1973:237). 
Com a extinção do SPI e a conseqüente criação da FUNAI, 

não aconteceram mudanças significativas em termos de prática da 
Olefia. Ao contrário, favorecidos pela implantação de um regime de 
governo de ideologia francamente autoritária e tecnocrática (cf. 
VIOLA, 1980:77), os lbefes continuam a favorecer as práticas de ex
ploração predatória e clandestina das riquezas da Reserva Indígena de 
!birama. 

Nesse contexto, característico de um processo de "fricção in
terétnica", surge um complicador: a inundação de terras, devendo in
cluir-se a perda de benfeitorias, além da própria terra arável e da ma
deira que resta às margens do rio. Esse processo histórico resultou 
em enorme desgaste econômico, político e social colocando a comu
nidade indígena de !birama frente a um quociente muito alto de ·ten
sões. 

Até iniciar-se a construção da barragem, os arranjos caracterís
ticos da "cultura de contato" específica que se modelou no Posto 
Indígena de !birama manifestava-se primordialmente na contradição 
entre a pobreza da comunidade e sua dependência em relação à so
ciedade envolvente de tal forma que necessitavam explorar irracio
nalmente as riquezas da Reserva. 

Com o início da construção da barragem, introduz-se um ele
mento de imponderabilidade, que escapa ao controle propiciado pe
los "arranjos" já elaborados. Essa imponderabilidade é constituída 
pela expectativa incerta de uma "boa ou má" indenização pelas per
das a serem sofridas, pela incerteza do tempo de demora dessa inde
nização, de como será distribuída, de quem exigi-la, ou a quem ques
tioná-la, e, finalmente, pela incerteza de onde deverão se fixar após 
serem desalojados pelo lago, temporário ou não, e que novos "arran
jos" deverão construir em suas relações sociais, definindo-se assim um 
novo "modus vivendi" com a sociedade regional. 

Sem definições de espécie alguma, os indivíduos, as famílias e 
a comunidade como um todo, a partir de 1979 (9), mergulham em 

9. Em agosto de 1979, aconteceu a primeira grande inundação 
na Reserva devido ao entupimento das entradas dos dois túneis 
de desvio e vasão da água no canteiro de obras da barragem. 
Formou-se na parte baixa da Reserva um grande lago, de apro
ximadamen te 11 km. lineares. 

27 



desarticuladas tentativas de "re-arranjos" para conseguir o domínio 
sobre as riquezas de sua terra, que se esvaem descontroladamente, ou 
para as águas, ou para as burras insaciáveis dos madeireiros e funcio
nários venais. 

Vista a6rea da R111rn Indígena. Regiio do Bugio: caminhos de retirada da 
mmdeira. Julho-1985. 
Foto gentilmente cedida pelo prof. Lauro Eduardo Baca 
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CAPflULO li 

AS ENCHENTES NO VALE DO ITAJAÍE AS BARRAGENS 
DE CONTENÇÃO 

A temática, ora abordada, comporta dois enfoques: a ocorrên
cia das enchentes e suas conseqüências sócio-econômicas no Vale do 
Itajaí e, o segundo, as barragens de contenção e seus efeitos diversos 
a jusante e a montante. 

A ocorrência de cheias no Vale do Itajaí, suas conseqüências 
sobre a população e a economia da região, já foram registradas desde 
o início da coloniz~ção do Médio Vale com a fundação da Colônia 
Dr. Blumenau (cf. ·SILVA, 1972:51 e 59). Na página seguinte, dá-se 
o registro, em quadro, dessas cheias até julho de 1983 (Quadro n? 1 ). 

Quanto às perdas econômicas qu.e sofre a sociedade regional 
com as enchentes, são muito grandes e dimensionadas de duas ma
neiras: o primeiro dimensionamento é constituído de sistemas contá
beis econômico-financeiros e o segundo, mais complexo, de sistemas 
de avaliação de perdas psico-sociais. Essas perdas devem ser definidas 
como aumento de insegurança, angústia e desestímulo, enfim, pro
cessos estressantes com reflexos ainda não bem conhecidos na popu
lação. 

Tome-'se como exemplo os prejuízos arrolados no Quadro n? 2, 
causados pelas enchentes de julho/agosto de 1983. Deve-se ressaltar 
nesse quadro, que todo processo contábil oficial privilegia somente 
alguns itens passíveis de levantamento quantitativo. Os próprios cri
térios de avaliação monetária das perdas são relativos. Uma grande 
empresa desenvolve métodos de repassar e/ou recompor os danos 
sofridos. 

Já bem diversa é a situação das famílias mais pobres, cujos pre
juízos, avaliados por um sistema contábil oficial, são "pequenos". 
No entanto, de fato são perdas totais e irrecuperáveis, tendo como 
conseqüência, na maioria das vezes, perdas definitivas na qualidade 
de vida. 

Os aspectos antes abordados já apontam uma das origens• do 
"stress" psico-social, que se abate sobre as classes subalternas da so-
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ciedade regional. No entanto, existem ta.tores sociais que agravam os 
efeitos econômicos das enchentes. 

Não cabe na dissertação o estudo sobre esses fatores, mas, os 
mesmos são citados para que se possa ter alguns parâmetros de avalia
ção da pressão social exercida pela sociedade regional ~obre os ór
gãos governamentais para que se complete as obras previstas de con
trole das cheias. Os fatores sociais aludidos são os seguintes: 

a) a manipulação político-partidária da distribuição, tanto das 

"perdas", quanto dos -auxílios econômicos carreados para o atendi
mento dos flagelados; 

QUADRON? 1 

IDSTÔRICO DAS CHEIAS OCORRIDAS EM BLUMENAU 

Data Nível (m) Data Nível (m) Data Nível (m) 

16.11.1852 16.00 14.09.1931 10.62 18.02.1967 10.20 
20.11.1855 13.00 17.11.1931 12.30 06.04.1969 9.00 
17.09.1864 10.00 25.05.1932 8.90 09.06.1971 9.50 
28.11.1868 13.00 04.10.1933 10.90 16.08.1972 10.40 
22.07.1869 11.00 24.09.1935 10.60 29.08.1972 10.65 
11.10.1870 10.00 27.11.1939 11.08 25.06.1973 10.55 
23.09.1880 16.80 03.08.1943 9.82 22.07.1973 8.70 

1888 12.50 02.02.1946 8.80 29.08.1973 11.84 
18.06.1891 13.50 18.05.1948 11.20 03.10.1975 12.15 
03.05.1898 12.50 17.10.1950 8.80 29.05.1976 10.55 
24.12.1898 11.00 01.11.1953 9.30 18.08.1977 8.85 
02.06.1900 12.50 18.05.1954 8.90 26.12.1978 11.05 
02.10.1911 16.60 22.10.1954 11.84 10.05.1979 9.30 
30.10.1911 / 9.56 19.05.1955 9.96 09.10.1979 9.78 
15.05.1925 9.80 21.07.1957 8.68 22.12.1980 12.95 
24.05.1925 10.00 02.08.1957 10:00 04.03.1983 9.95 
13.01.1926 9.70 20.08.1957 12.42 20.05.1983 12.06 
09.11.1927 12.00 16.09.1957 8.84 09.07.1983 15.37 
18.06.1928 11.46 13.09.1961 9.52 13.07.1983 14.35 
15.08.1928 10.52 30.09.1961 8.98 17.07.1983 10.96 
17.09.1928 10.00 01.11.1961 11.70 27.07.1983 10.40 
16.02.1930 9.05 09.09.1962 8.64 29.07.1983 11.10 
01.04.1931 10.90 30.09.1963 8.58 02.08.1983 11.20 
02.05.1931 10.44 13.02.1966 9.42 24.09.1983 11.10 

Fontes: - Abel Diniz MASCARENHAS (Boletim do Ministério da Agricul-
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tura - jul/set 1939). _ 
Otto PFASFSTETIER (Revista Saneamento, DNOS - Jul/dez 
197 5). 

- CELESC. · lh d 
Patrício Vega FARFAN • "Blumenau na enchente de JU o e 
1983" ·Prefeitura Municipal de Blumenau. 

- DNAEE. MME: "Bacia do Rio ltajaí" - out./1984. 

QUADRO N? 2 

AVALIAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM A ENCHENTE DE JULHO 
DE 1983 NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

SETOR SUB-SETOR CrS (10/10/83) 0.R.T.N. * 
PV Agricultura 162.000.000.000 27.469.313 RA Indústria 3 7 8.400.000.000 64.162.889 ID Comércio 66.400.000.000 11.259.027 -O Pessoas Físicas 28.800.000.000 4.883.433 

PB Governo Federal 9.880.000.000 1.675.288 UL Governo Estadual 34.900.000.000 5.917. 771 - 1. Governo Municipal 35.200.000.000 5.968.640 

TOT. 715. 700.000.000 121.356.710 

Fonte: Relatório DNAEE • out. 1984 
*Valor da O.R.T.N. em out./1983: CrS 5.897,47 

b) a manipulação por parte de setores econômicos dominantes 
da variação de "preços de mercado", tanto dos serviços, quanto da 
própria força-de-trabalho (p. ex.: dispensa de empregados usando-se 
os prejuízos das enchentes como motivo, sem que isso corresponda 
aos reais motivos), aumentando a insegurança das classes subalternas; 

c) a manipulação ideológica de valores tidos como "tradicio
nais" (p. ex.: "O blumenauense é perseverante, trabalhador e perti
naz perante a adversidade") ampliando a auto-exploração pelo em
prego "autônomo" e o índice propriamente de exploração do traba
lho assalariado. 

Cabe aqui o registro especial sobre as catastróficas enchentes 
de julho/agosto de 1983. No Vale do Itajaí vinha ocorrendo, desde o 
final do mês de fevereiro daquele ano, intensas chuvas. Assim, no 
dia 4 de março o rio extravasou de seu leito pela primeira vez, atin
gindo no centro de Blumenau a cota de 9,95 m acima do nível nor
mal no centro de Blumenau). No dia 20 de maio, registra-se 12,06 m, 
causando elevados prejuízos. 

Todo o mês de junho foi chuvoso, havendo precipitações em 
17 dias. Essa condição literalmente encharcou o solo e fortes chuvas 
no início de julho iniciaram a catástrofe maior. No dia 7 de julho o 
rio começou a avolumar-se e atingiu 15,37 m na madrugada de 8 para 
9 de julho. A cidade de Blumenau teve 90% de sua área urbana ala
gada. Interromperam-se todos os serviços normais como fornecimen
to de água, energia elétrica, serviços de transporte, telefonia e outros 
serviços de telecomunicações, com exceção de alguns bairros mais 
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altos e afastados do rio. 
O que, no entanto, caracterizou essa enchente como atípica, 

foi sua longa duração com repetidos picos. Do dia 9 de julho ao dia 
2 de agosto, ocorreram seis inundações ( cf. Quadro n? 1 ). Além dos 
imensos prejuízos privados, houve a destruição de grande parte dos 
equipamentos comunitários e da infra-estrutura urbana de várias ci
dades do Vale (Blumenau, Rio do Sul, Gaspar, Ilhota e Itajaí foram 
as mais atingidas). Pavimentação das ruas, praças e equipamentos de 
lazer, pontes e canalizações, prédios públicos e escolas com seus equi
P~l}tos, documentação e acervo bibliográfico, Centros Sociais, dois 
doscquatro hospitais da cidade de Blumenau, e assim por diante. 

- --com toda essa destruição, no Estado em geral e no Vale do Ita
jaí em particular, houve uma mobilização nacional para socorrer as 
vítimas. Os modernos veículos de comunicação levaram a todo o 
Brasil, e também ao exterior, o sofrimento e a angústia da popula
ção e de muitas partes do Brasil e do exterior chegou socorro em ví
veres, roupas, remédios e outros auxílios. 

Vista HrH da Reserva Indígena. Regiio do Bugio: caminhos de retirada da ma
deira. Julho de 1985. 
Foto gentilmente cedida por prof. Lauro Eduardo Bacca. 
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A mobilização no próprio Estado foi muito intensa. Os órgãos 
governamentais a nível estadual, com destaque à liderança pessoal 
do governador Espetidião Amin Helou Filho, promoveram medidas 
excepcionais em termos de mobilização de recursos pessoais, técni
cos e financeiros na obra de reconstruir as cidades atingidas pela ca
tástrofe. Santa Catarina e seu governo ganharam projeção no cenário 
político nacional pela habilidade com que foi capitalizada a comoção 
criada pelo impacto dramático das cheias. 

Após a prestação dos socorros mais imediatos, o poder executi
vo estadual instalou um Conselho da Reconstrução, apoiado admi
nistrativamente em uma Secretaria Extraordinária da Reconstrução. 
Esses órgãos procuraram estabelecer planos de ação a partir de levan
tamentos minuciosos em colaboração com departamentos de Minis
térios federais para a prevenção de futuras catástrofes (1 ). 

Com a repetição do drama em 6 de agosto de 1984, a popula
ção do Vale do Itajaí mobilizou-se intensamente visando pressionar 
os órgãos governamentais centrais no sentido de não mais se protelar 
as providências prioritárias para o controle das cheias. 

Os organismos federais mais diretamente inquiridos sobre essas 
providências foram o Departamento Nacional de Obras e Saneamen
to - DNOS (Ministério do Interior) e o Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE (Ministério das Minas e Energia). 

Reuniêlos os dados, foi possível avaliar a complexidade das 
providências que deverão ser tomadas e dos estudos necessários para 
implementá-las. Alguns estudos já tinham sido elaborados, a pedido 
do DNOS, e que resultaram na definição de cinco projetos de barra-

1. Cabe destacar a atuação da Universidade Federal de Santa Ca
tarina - UFSC, que mobilizou seus recursos humanos e tecno
lógicos na organização do socorro às vítimas em julho/agosto 
de 1983. Também a Fundação Educacional da Região de Blu
menau - FURB, a partir da reconstrução das perdas que sofreu 
com a enchente, constituiu um Grupo de Estudos do qual nas
~u o "Projeto Crise". Em convênio com o DNAEE, o Projeto 
Crise já prestou auxílio na previsão dos níveis na cheia de 6 de 
agosto de 1984. Atualmente estão sendo desenvolvidos os mo
delos matemáticos para estudo de vasão e previsão de nível, 
previsão metereológica, orientação de tráfego para qualquer co
ta de cheia, etc. 
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Bemlgem Norte. Restos das ensecadeiras. Fevereiro-1982. 

gens de contenção de cheias. Duas já estão em funcionamento e uma 
terceira em construção. Esses primeiros estudos constam de um Re-

latório do DNAEE. 
Segundo esse Relatório, que será denominado aqui de R-DNAEE/ 

DCRH, cheias no Vale do Itajaí continuarão a ser uma constante 

preocupação: 

"A ocorrência de enchentes com inundações de grandes proporções 
constitui evento comum no vale do rio Itajaí, em virtude não apenas das 
condições metereológicas bastante propícias a chuvas intensas de longa 
duração, mas também das condições morfológicas da bacia que favore
ceram sobremaneira a ocupação dos fundos de vale" (R·DNAEE/DCRH, 
1984:C-34). 

Desde os primórdios do processo colonizador, como já foi fri
sado antes, existiu a preocupação com as enchentes (cf. SILVA, 
1972:51 e 59). No entanto, só muito recentemente foram efetuados 
estudos sobre a minoração dos efeitos dessas catástrofes: 
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"O único estudo mais abrangente que analisa a questão de controle de 
cheias na bacia do rio Itajaí foi elaborado pela firma Machado da Costa 
S.A . • Empresa de Engenharia, para o DNOS, entre 1958 e 1962, .... . . 
Cabe aqui destacar, entretanto, que naquele estudo foram definidas cin
co barragens com a finalidade de controle de cheias, .... " (R-DNAEE/ 
DCRH, 1984:C-40). 

QUADRON? 3 

BARRAGENS PLANEJADAS PARA O CONTROLE DE ENCHENTES 

Barragem Rio Área da Bacia Volume Máximo 
(km2> (m3) 

Norte ltajaí do Norte 2.318 221 .000.000 
Oeste Itajaí do Oeste 1.042 111 .000.000 
Sul Itajaí do Sul 1.273 83.000.000 
Benedito II Benedito 726 12.000.000 
Mirim Itajaí-Mirim 489 7.000.000 

Fonte: R-DNAEE/ DCRH, 1984:C-40. 

Das cinco barragens planejadas {vide Quadro n? 3), apenas duas 
estão concluídas (Oeste e Sul) e uma terceira ainda em construção 
(Norte). Quando ocorreram as grandes enchentes de julho/agosto de 
1983, só super adas pela maior das cheias ocorridas em 1911 (vide 
Quadro n? 1 ), a população como um todo iniciou pressão muito for
te para que o governo, em todas as suas instâncias, agilizasse as provi
dências cabíveis ao controle das mesmas. 

Aqui se faz necessário um breve histórico sobre a construção 
das três barragens. A barragem Oeste, situada no município de Taió, 
e a barragem Sul, no município de Ituporanga, foram iniciadas no fi
nal da década de 60 e terminadas, a primeira, em março de 1973 e a 
última.delas, em novembro de 1975. 

No ano de 1976, foi dado início às obras da barragem Norte, a 
maior delas. No entanto, por falta de alocação de verbas, já em 1980, 
a empresa construtora, Alcino Corrêa S.A., paralizava praticamente 
o andamento dos trabalhos e, posteriormente, abandonou a obra 
Aberta nova concorrência, reiniciaram-se as obras em abril de 1983 
{2). Diga-se, no entanto, que, mesmo agora essas obras andam em 
ritmo lento, pela escassez de recursos repassados pelo DNOS. 

Quanto ao andamento dessa obra, é necessário que se relate 
alguns episódios a fim de que se possa avaliar os efeitos sobre a po
pulação, tanto a montante, quanto a jusante. Já em agosto de 1979, 
os terrenos e benfeitorias localizados na várzea ribeirinha dentro da 
Reserva Indígena, sofreram uma grande inundação devido à obstru
ção das entradas dos túneis de escoamento no canteiro de obras da 

2. A empresa vencedora da concorrência foi C. R. Almeida S.A 
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barragem. Esses fenômenos vão se repetir por várias vezes (3). 
Na cheia ocorrida em 22 de dezembro de 1980, as ensecadeiras 

romperam-se (4), provocando a maior enchente da história da cidade 
de lbirama ( 5). Na cidade de Blumenau, a onda de cheia atingiu a 
cota de 12, 9 5 m ( cf. Quadro n? 1 ), uma das grandes enchentes do 
século. 

Esses dois relatos, permitem uma prévia avaliação dos proble
mas já causados pela construção da barragem Norte além de outros. 
E colocam aos planejadores governamentais uma contradição já ex
plicitada entre segmentos populacionais definidos por posições físico
espaciais diversas. Os moradores do Vale a jusante de Rodeio exigem 

3. Essas inundações de grandes proporções irão acontecer em 22 
de dezembro de 1980, em julho/agosto de 1983 e em 6 de agos
to de 1984. 

4. 

5. 
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As ensecadeiras são diques para desvio da água, livrando assim 
o leito do rio para as obras da barragem. 

Quando ocorreu a enchente de 22 de dezembro de 1980, com 
o rompimento das ensecadeiras no canteiro de obras da barra
gem, a população de lbirama revoltou-se sobremaneira, chegan
do o Prefeito Municipal de então, Heinz Scheidemantel, a dar 
entrevista à emissora de rádio local manifestando o desejo de 
"dinamitar as obras". Foi a maior enchente já sofrida pela cida
de que, por sua posição em relação ao rio, não costuma sofrer 
grandes inundações. Isso vem demonstrar a força econômico
política da burguesia blumenauense, que força a construção de 
obras de contenção sem levar em consideração prejuízos das co
munidades a montante. Mesmo agora, com a construção de uma 
grande galeria para vasão de emergência, que será soterrada pos
teriormente pela massa da barragem propriamente dita, as co
munidades, logo a jusante (Presidente Getúlio, !birama e Apiú
na principalmente), sentem-se ameaçadas pela possível fragili
dade da barragem em períodos de huvas muito intensas. Tanto 
o atual Prefeito Municipal, Luís Alexandre Muller, como o de
putado estadual Marcondes Marchetti posicionaram-se contra 
aquilo que denominaram "falhas no Projeto". Para tanto solici
taram laudo técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas -
IPT da Universidade de São Paulo - USP. O laudo concluiu pela 
segurança do Projeto. 

-

t 

a conclusão rápida da obra; já os moradores situados logo abaixo da 
barragem, incluindo as cidades de Presidente Getúlio, lbirama e Apiú
na (Distrito de Indaial), manifestaram intenção de impedir (6) as 
obras de Barra Dollmann após o desastre de dezembro de 1980. 
Quanto aos problemas a montante da barragem, serão tratados nos 
dois próximos capítulos. 

À parte ainda desses problemas da estrutura física das obras da 
barragem Norte, as populações a montante sofreram o desgastante 
processo de indenização das terras e benfeitorias a serem atingidas 
pelo reservatório da barragem. Essas negociações foram conduzidas 
pelo DNOS e caracterizaram-se pela demora e pelo uso nas negocia
ções da assimetria de poder entre Estado e indivíduo e/ou comunida
de proprietária. WERNER, em 1982, realizou estudos a esse respeito 
na localidade Barra Dollmann (cf. WERNER, 1983b). 

Também a comunidade indígena sofreu o impacto desse proces
so indenizatório, o que igualmente será estudado a seguir. 

Barragem Norte. Restos da cortina de cimento de proteção de uma das enseca
deiras. Fevereiro-1982. 

6. Cf. nota anterior, n? 5. 
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CAPfru LO 111 

CONSEQmNCIAS ECONÓMICAS DA CONSTRUÇÃO 
DA BARRAGEM 

1. A difícil subsistência 

De acordo com os antropólogos que se dedicaram a estudar a 
estrutura sócio-econômica dos Xokleng (1 ) , o que já foi abordado no 
capítulo 1 deste trabalho, a principal forma de subsistência do grupo 
era a caça e a coleta de alimentos que lhes fornecia a floresta da re
gião. 

Com a "pacificação" em 1914, iniciou-se o processo de fixação 
à Reserva pela agricultura em oposição ao nomadismo favorecido pe
la coleta. 

No entanto, as etapas iniciais desse processo já deixam entrever 
as dificuldades futuras, principalmente no que tange à distribuição 
dos resultados, pela manipulação da mesma a partir de critérios polí
ticos internos. Divisões internas e ingerências externas, começaní afe
tar a distribuição equilibrada entre grupos, famílias e indivíduos. 

De outro lado, a escassez de recursos destinada pelo Governo 
Central ao Serviço de Proteção ao lndio - S.P.I., bem como o emper
ramento burocrático e a corrupção de funcionários, torna precária a 
necessária assistência à atividade agrícola. 

Dessa forma, a partir da década de 50, aumenta de forma assus
tadora a extração de palmitos do território da Reserva (cf. SANTOS, 
1973:259 e ss). Foi tão rápida a extração de palmito que hoje não 
mais se justifica a exploração em escala na Reserva. 

Ao mesmo tempo, já há tempo, madeireiros da região em coni-

l. Cf. SANTOS, 1973:208-229. 
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vência co~ habitantes da Reserva, extraem madeira clandestinamen
te. Esta extração pode ser de toras para o posterior beneficiamento, 
de palanques para cercas, já cortados em gabarito para uso, como 
ainda de sassafraz para industrialização específica. 

Há quarenta anos atrás, Eduardo, cooptando as lideranças da 
comunidade·, permitiu a entrada e a fixação na Reserva de um grupo 
etnicamente diferenciado e historicamente alheio aos grupos já exis
tentes na Reserva (2). Trata-se dos "cafuzos" (3). 

No início da década de 50, chegam algumas famílias Guarani, 
vindos de diversos locais do sul do país e são aceitos na Reserva e 
acantonados à beira do rio do Toldo no extremo oeste da Reserva. 

Os cafuzos desde logo subordinam-se aos demais grupos que 
compõem a comunidade da Reserva e passam a trabalhar em condi-

Vista aérea da Reserva lndlgena. Região do Bugio: casas e processos de erosio. 
Julho de 1985. 
Foto gentilmente cedida pelo prof. Lauro Eduardo Bacca. 

2. 

3. 
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Eduardo Hoerhan trouxe consigo alguns indivíduos Kaingang, 
pela semelhança das línguas. Alguns brancos da região foram 
introduzidos como funcionários do S.P.I. 

Esses "cafuzos" são caboclos oriundos do planalto norte cata
rinense e de lá foram expulsos pela Guerra do Contestado. Cf. 
SANTOS, 1973:290. 

1 .. 

l 

ções de grande expoliação (4). 
Nessa mesma situação encontram-se os Guarani. A comerciali

zação do artesanato dos mes1nos é, de alguma forma, controlada pe~ 
los grupos dominantes da comunidade, que se arvoram em interme
diários "necessários" com os possíveis compradores de fora da Reser
va (5). 

Os brancos e mestiços regularmente procuram emprego nos dis
tritos e cidades vizinhas. Inclui-se nesta categoria aqueles que proposi
tadamen te enviam ao "exterior" filhos e/ou genros para estabelece-

Processo de desmate no 61eo para feitura da roça comunitária da aldeia do Bu· 
gio. Fevereiro-1982. 

4. 

5. 

Foi dito por Ermínio, que os "cafuzos" e Guarani trabalhavam 
na roça dele por CrS 500 (quinhentos cruzeiros) ao dia, quan
do, em Blumenau, à mesma época, pelo mesmo tipo de serviço, 
pagava-se CrS 250 (duzentos e cinquenta cruzeiros) a hora de 
serviço Gulho de 1983). 

Nós mesmos, quando da promoção de exposição e venda de ar
tesanato Xokleng na FURB - Blumenau, presenciamos essa su
bordinação "consentida". Uma explicação possível dessas rela
ções assimétricas foi-nos dada por Gregory Urban: nos mitos 
Xokleng sobre as origens, os Guarani são "encontrados à beira 
do caminho", sobrevivendo graças à desdenhosa aquiescência 
dos mesmos. 
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rem-se fora da Reserva, muitos deles criando lá raízes definitivas. 
Cita-se dois exemplos: a família de Expedito (ele mesmo mestiço e 
casado com mulher de origem européia) e o filho adotivo de Ana. 

No primeiro caso, filhos e filhas casados estabeleceram-se em 
Blumenau e Joinville. Um dos genros de Expedito, apelidado de "Lá
dio", é porteiro do mais aristocrático e "fechado" clube esportivo
recreativo de Blumenau ( 6). 

Setembrino, segundo testemunho de sua mãe, é proprietário de 
uma pequena fábrica de brinquedos em Rio do Sul, município vizi
nho à !birama, sendo, por isso mesmo~ motivo de prestígio e orgulho 
para sua família. 

Com o início das obras de construção da barragem e já antes 
disso, com o início dos primeiros contatos do DNOS junto aos mora
dores de Barra Dollmann para o estabelecimento das indenizações 
pelas terras e benfeitorias a serem atingidas pelo represamento do rio, 
os moradores da Reserva perceberam algumas das conseqüências dis
to. 

E uma das primeiras percepções foi a da inutilidade do trabalho 
em cima do que futuramente iria ser inundado. E, imediatamente 
após, ocorre a percepção de que parte dessas perdas poderiam ser re
cuperadas por atividades decorrentes dessa própria "catástrofe" ou 
seja, a possibilidade de intensificar a extração da valiosa madeira da 
Reserva usando-se como argumento o fato de que parte da floresta 
ribeirinha iria ser encoberta pelo reservatório da barragem. A respei
to dessa madeira, tem-se de levar em conta as seguintes considerações: 

Nos 831 (oitocentos e trinta e um) ha. a serem inundados pe
riodicamente, não existem mais porções de floresta virgem. Consti
tuem-se de terras sucessivamente ocupadas, primeiro pelas roças co
munitárias (7), e, posteriormente, pelas frentes ocupadas (8) pelas fa
mílias da comunidade. O que resta de toras constitui-se de "madeira 

6. 

7. 

8. 
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Isto não impediu que, quando do processo de indenização e 
distribuição de novas residências, Expedito chamasse de volta 
os filhos casados, para ocuparem as frentes que lhes cabiam por 
"direito presumido". 

Cf. SANTOS, 1973:259-260. 

Por "frente", entende-se a prática de cada fam11ia tomar um 
pedaço de terra a partir da estrada ou do rio para os fundos e 
cultivá-la individualmente e/ou familiarmente. 

Vista a6rea. da Reserva lndfgena. Regiio do Bugio: i esquerda, ob..,..4 .. um 
grande ~hzamento de terra devido ao desmatamento. Julho-1986. 
Foto gentilmente cedida pelo prof. Lauro Eduardo a.ccL 

de qualidade", ou seja, de qualidade inferior à "madeira-de-lei''. Se
gu.ndo cálcul~s de Expedito de Tal, em 1982 restavam 12.000 (doze 
mil) metros cubicos dessa madeira. 

No entanto, madeireiros da região e índios perceberam a possi
bilidade de "legalizar" lotes de madeira-de-lei já extraídos clandesti· 
namente. Abria-se, assim, larga perspectiva de exploração "acoberta· 
da" de madeira, fazendo prosperar empresas madeireiras bem como . . ' 
canuoneiros autônomos. Estes últimos ganham por metro cúbico co-
locado no páti~ d~ serraria, sendo escandalosa a diferença entre 0 pre
ço pago aos 1nd1os e o preço recebido na empresa (preços citados 
mais adiante). 

2. O "stress" psicológico (9) 

. . ,Após a certificação precisa de que a construção da barragem era 
~evttavel, ~bate-se sobre os habitantes da Reserva uma enorme pres
sao proveniente da falta de decisões e medidas exigidas para tais cir
cunstâncias. 

9. Cf. SOUZA, 1982. 
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Primeiramente, a própria FUNAI omite-se escandalosamente 
ao longo de todo o processo de negociações decorrentes da constru
ção da barragem. À época em que foi iniciado o presente estudo, era 
Oiefe do Posto Anselmo, experiente indigenista, já tendo trabalhado 
anteriormente no Posto de lbirama em 1961, como funcionário do 
S:P.I.. Para substitui-lo, foi nomeado Tiago, muito jovem então, ten
do apenas como experiência anterior estágio de três meses em um 
Posto Indígena no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Faustino afirmou ser muito difícil "obedecer a um rapazinho", 
especialmente por ser cacique do Posto e homem idoso, conhecedor 
de muitas falcatruas perpretadas por Chefes e funcionários da FUNAI 
no Posto Indígena. Segundo ele e outros entrevistados, alguns Che
fes de Posto enriqueceram-se com a venda acobertada de madeira. 

Essa descura sistemática dos interesses dos tutelados, gerou na 
mente dos moradores da Reserva uma profunda desconfiança de toda 
e qualquer medida que proviesse da FUNAI. Isso, por sua vez, tirou 
dos próprios escalões superiores dessa mesma FUNAI a possibilidade 
de uma intervenção eficaz na Reserva, tanto em termos de medidas 
econômicas, quanto político-administrativas, como ainda será anali-

Vista aérea da Reserva lndfgena. Região do Bugio: instalações centrais da aldeia. 
Julho-1985. 
Foto gentihmnte cedida pelo prof. Lauro Eduardo Bacca. 
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sado no próximo capítulo. 
Outra fonte de contínua tensão para os moradores do Posto 

Indígena é constituída pelo conflito de interesses internos à comuni
dade. Os mesmos sempre foram motivados por fatores provenientes 
de fontes internas e externas: internamente, pela busca de afirmação 
perante o grupo, como também se estudará melhor no próximo capí
tulo, e, externamente, por parte das empresas madeireiras da região, 
que se beneficiavam e ainda se beneficiam enormemente da "concor
rência" estabelecida internamente. 

Essa concorrência teve como primeiro fruto o aviltamento do 
preço da madeira. Quando externamente as madeireiras já pagavam 
entre 25 e 30 ORTNs (valor vigente em agosto de 85) o metro cúbico 
colocado no pátio, nas mesmas condições, pagava-se aos índios entre 
8 e 10 ORTNs. 

No entanto, os membros da comunidade tinham consciência 
desse diferencial e, sen1 possibilidades de uma ação eficaz que o mo
dificasse, introjetavam justificativas que os inferiorizavam, à maneira 
de "filhos pródigos" e culpando-se uns aos outros por não saberem 
"negociar''. 

Fato demonstrativo dessa situação de tensão interna foi a acu
sação contra Pedro de ser "burro" por não tirar proveito pessoal 
quando designado para aferir a metragem da madeira retirada do lo· 
cal chamado ,"óleo" ( 1 O). De outra feita, designaram-no de "velha
co", porque, aliado a outros mestiços, desviava madeira para si. 

Foi possível perceber a extrema tensão por que passa essa gen
te, ao se situar no bojo de contradições tão extremadas e também foi 
possível aquilatar as conseqüências em termos de "stress" físico, psí
quico e social que sofreu: aumentou a exploração do trabalho me
diante o aviltamento dos preços, bem como aumentou a pobreza ge
ral pela maior dependência de bens de primeira necessidade oriundos 
de fora do Posto, uma vez que se abandonou parte da atividade agrí
cola de subsistência. 

1 O. 

3. O incremento da extração de madeira como alternativa 
estratégica de sobrevivência. 

As regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí, bem como a região 

Não se trata propriamente de localidade, mas de uma região a 
nordeste da Reserva ( cf. mapa n~ 4 ). 
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serrana do Estado de Santa Catarina, já foram grandes produtores de 
madeira, tanto para o mercado nacional, quanto para o exterior. 

Já desde os primórdios da implantação da Colônia de Blumenau 
e da Companhia Hanseática de Colonização em lbirama, atentou-se 
para essa potencialidade e, em 1907, tem começo a implantação da 
ferrovia ligando Blumenau à !birama, posteriormente estendida em 
ambas as extremidades, unindo Trombudo Central, no Alto Vale já 
próximo ao Planalto, com o porto de Itajaí. 

.Essa ferrovia foi essencial à exploração da madeira e sua desati
vação no início da década de setenta coincide com o declínio vertigi
noso de disponibilidade de madeira nas regiões mencionadas. Restou 
tão somente a Reserva Indígena de lbirama, última floresta nativa da 
região viável para exploração madeireira, o que também importa em 
uma significativa coincidência: os municípios de Presidente Getúlio, 
Ibirama Benedito Novo e lndaial sediam as grandes madeireiras da 

' 
região. 

Algumas dessas empresas são freqüentemente mencionadas pe
los índios e já estão beneficiando madeira proveniente do Estado do 
Pará. Mais uma vez corrobora-se a fragilidade da situação da Reserva 
Indígena frente a esses interesses tão fortes. 

A madeira que ainda resta nas áreas a serem inundadas pelo re
presamento da água do Itajaí do Norte está sendo retirada. Como já 
foi afirmado anteriormente, nestas áreas não se encontra mais madei
ra-de-lei. 

Primeiramente, desmatou-se para o plantio de roças comunitá
rias, idealizadas por Eduardo para dotar a comunidade de alguma au
tonomia em tennos de subsistência ( cf. SANTOS, 1973 :258). Essas 
terras estão localizadas às margens do Itajaí do Norte e foram sendo 
ocupadas a partir da foz do rio Plate. Além de local do primeiro con
tato bem sucedido, prestava-se à agricultura por ser a parte mais larga 
do fundo do vale. 

Com o abandono gradativo da agricultura coletiva e a adoção 
conseqüente do cultivo de glebas familiares (cf. SANTOS, 1973:258 
e 259), essa ocupação foi estendendo-se a ponto de hoje ocuparam
bas as margens do Itajaí até a localidade de Barra Daeniken, em todo 
o percurso desse rio dentro da Reserva. 

A FUNAI procedeu à licitação para a retirada dessa madeira. 
O dinheiro apurado deveria ser aplicado em projetos agrícolas e em 
construções de residências e outras benfeitorias às famílias da comu
nidade, compensando em parte as perdas em infra-estrutura sofridas 
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pelos moradores (11 ). No entanto, por depoimentos obtidos desses 
mesmos moradores, o preço levantado pelas licitações foi muito bai
xo e os projetos nunca foram efetivamente executados. 

Muitos membros da comunidade perceberam a possibilidade de 
intensificar a exploração clandestina da floresta. Primeiramente, co
mo estratégia de sobrevivência, cada vez mais difícil. Em segundo lu
gar, podiam comportar-se à maneira dos proprietários brancos, que 
usufruíam de suas propriedades obtendo por elas todas as "boas coi
sas da vida". Pela venda da floresta, teriam acesso ao mesmo nível de 
consumo dos brancos. Dest'arte, as famílias dominantes passaram 
a dividir a Reserva em "territórios" possuídos "privadamente" e, a 
partir dessa repartição, inicia-se também um processo de apropriação 
de trabalho de "clientes", ligados de alguma maneira ao chefe da fa
mília dominante (12). 

Essa territorialização de domínio por parte de famílias influen
tes e a conseqüente clientelização de estratos subordinados, serão de
signados neste trabalho, como formação de "aldeias potenciais" (13). 
Foram identificadas três dessas aldeias durante a realização da pesqui
sa: localizado na Sede do Posto, o núcleo ao redor do grupo familiar 
liderado por Faustino, cacique formal da comunidade; ao redor de 
João e de seu irmão agrupam-se os moradores do Bugio e alguns mais 
que ainda moram na Sede; finalmente, os moradores de Barra Daeni
ken, que se agrupam ao redor de José. 

As relações sociais, principalmente as de natureza econômica, 
entre as famílias dominantes e os clientes, apresentam características 
de assimetria, com subordinação desses últimos aos primeiros, embo-

11. O valor total em dinheiro estava orçado em aproximadamente 
2.600 (duas mil e seiscentas) ORTNs, segundo nos afirmou An
selmo, Chefe do Posto na ocasião (set/1981 ). 

12. Ariovaldo, em reunião realizada com as lideranças da Sede na 
cidade de Ibirama, sob patrocínio da FUNAI, da Prefeitura Mu
nicipal de lbirama e do 1.B.D.F., afirmou peremptoriamente o 
direito de explorar "a sua parte ideal" da Reserva. Esta reunião 
foi realizada em 8, 9 e 1 O de janeiro de 1985. 

13. Defme-se por "aldeia potencial" um agrupamento parcial e 
temporariamente territorializado em vista dos interesses de um 
líder fanúliar. 
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ra essa assimetria não possa ser igualada à existente na sociedade re
gional envolvente. 

&sa territorialização de influências teve também como conse-
qüência importante a perda parcial de poder de barganha de alguns 
líderes na venda clandestina de madeira, novamente acentuando a as
simetria interna e reforçando a dependência dos empresários madei-

reiros. 
&sa desigualdade de distribuição era, em parte, compensada pe-

la mobilidade dos indivíduos e famílias, que se alinhavam e realinha
vam na medida de seus interesses imediatos. No entanto, muitas pes
soas e famílias passaram por pungentes situações de penúria. 

4. O êxodo para o Bugio 

Em 1979, pressionados de um lado pela inundação de terras e 
casas devido à obstrução do rio pelos entulhos da obra de construção 
da barragem e, de outro lado, pelo incitamento de pessoas pertencen
tes aos quadros da 4~ Delegacia da FUNAI em Curitiba, aproximada
mente quatorze famílias (14), lideradas pelo então cacique Espiri
dião, mudaram-se para o Bugio, no extremo noroeste do território da 
Reserva, na divisa dos municípios de lbirama e ltaiópolis. Vários tó
picos deverão ser enfocados quanto a este êxodo. 

Em agosto de 1978, a comunidade do Posto Indígena sofreu a 
primeira grande inundação provocada pela construção da barragem 
em Barra Dollmann. Esse desastre foi provocado basicamente pelo 
entulhamento das entradas dos túneis de saída d'água (15). Esse en
tupimento "antecipou" a formação do lago de retenção, inundando 
as roças e residências na Reserva. Esse lago atingiu aproximadamente 
11 (onze) km lineares, provocando enormes perdas nas casas e ben
feitorias situadas nas várzeas mais baixas e estendendo-&! até à residên.-

14. É preciso empregar o termo "aproximadamente" pelo fato de 
que alguns chefes de família dividiram os membros de tal for
ma que, parte permaneceram morando na Sede, enquanto ou
tros dirigiram-se ao Bugio. 

15. As bocas dos dois túneis são protegidas por duas estruturas 
chamadas "tulipas". Ainda mais, para se poder trabalhar na 
barragem propriamente, foi necessário construir duas "enseca
deiras", barragens provisórias desviando o curso do rio. Entre 
as duas ensecadeiras será erguida a barragem principal. 
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eia de Expedito, tantos quilômetros acima da Sede Cio Posto. 
&sa inundação fez com que, pela primeira vez, a comunidade 

percebesse toda a extensão de seu drama, provocado por essa obra 
de engenharia. A reação que se seguiu revestiu-se de características 
de pânico e de desorientação quanto às ações e medidas a serem to
madas. 

Em conseqüência, ações e atitudes assumiram formas contradi
tórias, não conseguindo a comunidade chegar ao consenso quanto à 
melhor forma de buscar a defesa de seus direitos. Ao contrário, mais 
desunida, colocou-se inerme à mercê de forças sociais desagregadoras, 
internas e externas. 

A primeira questão a ser considerada faz referência a estruturas 
sociais tradicionais que poderiam explicar o processo de desintegra
ção, antes de atribuir-se o mesmo à fricção interétnica genericamente 
e à construção da barragem especificamente. 

SAHilNS (1974:79-82), analisando o estudo de BOHANNAN 

("The Migration and Expansion of the Tiv", 19 54 ), afirma que linha
gens segmentárias, descentralizadas e igualitárias, favorecem a coesão 
grupal, ao mesmo tempo que garantem o território histórico. Não é 
possível identificar a estrutura social Xokleng com a estrutura Tiv 
"tout court" (16). No entanto, pelo fato de os Tiv se expandirem 
territorialmente devido a conflitos entre linhagens e, ao mesmo tem
po, fazê-lo a partir de alianças também previsíveis na estrutura histó
rica, torna o modelo aplicável em parte à situação da comunidade in
dígena de !birama. 

Contudo, outros fatores intervieram de forma mais decisiva na 
perspectiva em que se coloca o presente trabalho. 

O primeiro desses fatores, além do "f accionalismo" de famí
lias, foi a pressão exercida pela 4~ Delegacia da FUNAI. Por testemu
riho de vários índios, ficou clara a pressão do Delegado Estêvão para 
que a comunidade toda se deslocasse ao Bugio. A tanto que as famí
lias que para lá se deslocaram na ocasião foram lideradas pelo pró
prio cacique do Posto, Espiridião, como pelo fato de que muitas de
las moravam em locais não inundáveis pelo futuro reservatório (17). 

16. Cf. SANTOS, 1973:218-229. 

17. As famílias que se deslocaram eram lideradâs-pelos Silva, por 
João e pelos Desidério e, a maioria delas, moravam acima da es
cola e da enfermaria do Posto. Deve-se fazer exceção à família 
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Quanto às razões para que o Delegado da FUNAI tomasse tal atitude, 
não foram tomadas transparentes (18). Pelos depoimentos, supõe-se 
que tenha sido realmente a possibilidade de extração clandestina de 
madeira de forma menos pública o motivo mais forte da migração. 
Os indícios que apontam para o acerto dessa suposição são fortes. 

Efetivamente foram feitos desmatamentos para as roças. A ma
deira em princípio deveria ser empregada na construção de residên
cias para aquelas famílias que se deslocaram. No entanto, muitas de
las utilizaram o material de suas residências anteriores para tal. Foi 
autorizado pela Delegacia o desmate de 40 (quarenta) ha. para o plan
tio das roças comunitárias em uma região próxima, conhecida por 
"óleo". Em cima dessa licitação, ainda se estava extraindo madeira 
em 8 de janeiro de 1985 (19). Como se percebe, o processo consti
tiuiu-se numa série de logros e equívocos. Observou-se primeiramente 
o recuo do Delegado Regional da FUNAI quanto ao apoio oficial à 
iniciativa. Em conseqüência, nenhuma das providências necessárias à 
implantação física de um Posto foi tomada. Em segundo lugar, logo 
se tomou manifesto o interesse dos líderes da migração na explora
ção da madeira. 

Por isso mesmo, fam11ias que se deslocaram passaram privações 
e dificuldades, uma vez que nenhum equipamento comunitário foi 
instalado. As crianças em idade escolar não tinham condições de vir 
até a Sede para freqüência às aulas; o transporte dos doentes era difi
cultado pela distância e pela variação de humor das lideranças da Se
de (20). 

18. 

19. 

20. 
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Concluindo o assunto (o êxodo para a localidade do Bugio), é 

de sr. Moreira, branco, casado com uma mestiça Kaingang, a 
família de Desidério, à família de Espiridião e do próprio João. 

Segundo os líderes da Sede, os motivos que levaram o Delega
do da FUNAI a tomar essa atitude são os seguintes: evitar o 
pagamento de indenização às famílias a serem atingidas e facili

tar a extração clandestina de madeira. 

Foi o que nos afiançaram Desidério, José e Faustino na reunião 
de 8 de janeiro de 1985. 

Tomamos conhecimento de que uma menina de nove anos fa
leceu de meningite por falta de transporte ao hospital. Isso 
ocorreu em abril de 1982, no Bugio. 

.-

.. 

possível resumi-lo pela sentença seguinte: interesses econômicos, in
ternos e externos, na extração clandestina de madeira, provocaram o 
deslocamento de algumas famílias a uma nova região dentro da Reser
va usando-se para pressioná-los os argumentos da construção da bar
ragem e de rivalidades internas entre as lideranças ( cf. posição do 
Bugio e óleo, mapa n~ 2) (21 ). 

Ainda cabe reforçar a explicação sobre o motivo que leva os 
membros da comunidade a explorar sua reserva florestal: o grande 
incentivo à extração clandestina de madeira e à busca, - sempre mais 
ansiosa - de recursos monetários para comprar as coisas que os tor
nem semelhantes aos brancos (22). O trabalho agrícola na Reserva 
possui um retorno muito lento para a finalidade de consumo mais 
conspícuo (23). 

A comunidade vê-se assim frente a situações perversas: a) pos
sui muitas riquezas, mas, é pobre; b) esta riqueza está sendo carreada 
para fora e usufruída por quem sobre elas não possui direito algum. 
Por que, então, não poder usufrui-la de imediato seus legítimos do
nos? 

21. 

22. 

23. 

Dev~-se ressaltar ainda que a localidade do Bugio presta-se a es
se tipo de atividade clandestina pelas grandes dificuldades de 
acesso. ;or dentro da Reserva, o acesso só é possível por pica
das que atravessam a floresta. Com veículos tem-se de efetuar 
longos contornos: o primeiro, através da localidade de Rio 
Wi~~and e Bonsucesso (município de Itaiópolis) com quarenta 
q~ilometros de percurso; o segundo, através de Barra Daeniken, 
Rio da Prata e, novamente, Bonsucesso, com aproximadamente 
a mesma distância. 

Dentro do universo da "cultura de contato", cria-se a ideologia 
do "branqueamento", forma de manter a subordinação das clas
ses da base da pirâmide social ( cf. SANTOS, 1973 :257). 

A lentidão do retomo monetário dá-se tanto pela própria ativi
dade agrícola de subsistência (comercialização somente do pe
queno excedente), quanto pelos entraves burocráticos da FU
NAI. Vários índios afiançaram que sementes e outros insumos 
chegavam após a época apropriada de plantio, inviabilizando a 
própria atividade agrícola. Para fugir desse círculo vicioso, Ario
valdo defendeu na reunião de janeiro de 1985 a apropriação 
privada da madeira da Reserva. 
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A questão, colocada desta forma, não deixa outra alternativa 
aos líderes da comunidade, pressionados que são pelos seus "clientes", 
senão tentar a exploração dessa madeira sob qualquer risco. E o 
maior de todos os riscos desta exploração irracional não é mais ades
truição da reserv~ florestal, mas sim, a desintegração definitiva da 
própria comunidade. 

5. Os desempenhos da FUNAI, do l.B.D.F. e da Polícia 
Federal na repressão à retirada de madeira. 

A FUNAI, enquanto órgão tutelador, prerrogativa a ela atribuí
da pelo Estatuto do lndio, no tocante ao resguardo dos interesses da 
comunidade indígena de lbirama, sempre primou pela ambiguidade 
em sua ação de tutela. 

Define-se esta ambiguidade como se constituindo na diferença 
entre os pronunciamentos oficiais e as ações concretas de seus res
ponsáveis e funcionários, a partir da própria Delegacia Regional. 

A Delegacia Regional sempre se opôs oficialmente a qualquer 
tipo de exploração econômica da reserva florestal do Posto Indígena 
de !birama, a não ser que sê fizesse necessário o desmatamento para a 
execução de projetos agrícolas comunitários. 

Esses projetos agrícolas, no entanto, estavam vinculados a gru
pos definidos dentro da comunidade, que se propunham invariavel -
mente, a abrir "mais uma frente". 

A racionalidade desses procedimentos, no entanto, era extre
mamente circunstancial, ou seja: sem obediência alguma a qualquer 

planejamento global de exploração dos recursos da Reserva. Essa des
cura sempre decorreu de dois tipos de posturas dos funcionários: im
provisação e corrupção. 

De modo geral, os responsáveis pela ação tuteladora da FUNAI, 
no Posto Indígena de !birama, desde os Delegados Regionais e Che
fes de Posto, até os técnicos agrícolas e demais funcionários, pecaram, 
ou por uma, ou por ambas as posturas. 

Todos os membros da comunidade, abordados sobre o assunto, 
relataram acontecimentos envolvendo funcionários da FUNAI no co
mércio da madeirà. Da mesma maneira, indivíduos de fora da comu
nidade e ligados ao comércio e beneficiamento de madeira da Reser-
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va (24), apontaram o envolvimento desses funcionários. Deve-se re 
saltar, no entanto, que esses depoimentos, de dentro e de fora da co
munidade, levam uma forte carga de auto-defesa. No entanto, mes
mo assim autorizam concluir pela existência de fortes e claros indí
cios de que alguns funcionários do Posto de lbirama e da Delegacia 
de Curitiba tiveram algum tipo de participação no comércio ilegal de 
madeira da Reserva Indígena de !birama. 

Quanto aos indícios de incompetência, foram obtidos da mes
ma forma, incluindo-se aqui conversas informais com sr. Anselmo, 
antigo indigenista funcionário do S.P.I., agora na FUNAI, embora 
aposentado. As queixas dele dirigiam-se, antes de tudo, à total ausên
cia de qualquer tipo de planejamento. Mostrou como seria possível 
a comunidade do Posto Indígena viver economicamente independen
te e de forma deveras satisfatória se aliasse à atividade agrícola a ex
ploração racional da floresta, bastando para tal projetos e assistência 
de engenheiros florestais. 

Depoimento ~essa mesma natureza foi obtido do engenheiro 
Aristides, da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Desenvol
vimento Florestal - l.B.D.F., afirmando ainda mais: que já tinha ofe
recido serviços especializados nessa área à Delegacia da FUNAI em 
Curitiba. 

Ainda no que tange especificamente à ambigüidade entre "in
competência" e "corrupção", é imprescindível que se relate alguma 
coisa do que ocorreu com a execução das licitações de retirada da 
madeira do "óleo". O processo de tomada de preços já foi questiona
do quanto à sua lisura por parte, tanto de Expedito, quanto de Faus
tino. Mas, a mais grave das desídias por parte da Delegacia da FUNAI 
mostra-se no fato de que, com exceçã9 de um curto período no mês 
de fevereiro de 1982, não se percebeu a presença de um fiscal da 
FUNAI que controlasse a saída dos caminhões com as toras. Nos 
poucos dias da presença de Tertuliano, conhecido por sua truculên
cia (25), o que foi visto, apenas corroborou informações obtidas an-

24. Conversamos com moradores de Barra Dollmann e afiançaram
nos da venalidade de alguns funcionários da FUNAI. A esposa 
de camioneiro autônomo afirmou que seu marido negociava 
com determinado funcionário lotado na Delegacia de Curitiba, 
Tertuliano, bem como com membros da família Faustino. 

25. Tertuliano costumava ameaçar os índios sacando o revólver 

57 



teriormente (cf. nota 24). Expedito e Faustino afiançaram de que, do 
Projeto Agrícola do "óleo", onde se previa a retirada de 4.000 (qua
tro mil) m3 de madeira, já tinham saído seguramente 12.000 (doze 
mil) m3. 

O que se passa a relatar nesta parte do trabalho, foi presencia
do pessoalmente pelo pesquisador, o que caracterizará o estilo pre
dominantemente narrativo e pessoal. 

Pelo Estatuto do IÍldio, o l.B.D.F., a Polícia Federal, ou qual
quer outra entidade, governamental ou não, só poderá intervir em 
área indígena, a qualquer pretexto, sob licença e estrito controle da 
FUNAI, órgão a que está afeta a tutela das comunidades indígenas. 

No ano de 1981, foi intensa a atividade de extração ilegal de 
madeira da Reserva de lbirama. Já ia para o segundo ano o processo 
de migração para o Bugio, onde, em busca da difícil sobrevivência, as 
famílias retiravam palanques e o sassafraz para vender. Os líderes do 
Bugio, João, Desidério e Anísio, tratavam com madeireiros a extra
ção de madeira do óleo, região prevista para uma roça comunitária 
de 40 ha. (quarenta hectares) aproximadamente, cujo projeto havia 
sido efetuado pelos próprios líderes do Bugio e com a aprovação do 
Delegado da 4? Delegacia de Curitiba. 

No entanto, na Sede do Posto, as famílias dominantes não con
cordaram em momento algum com este projeto, uma vez que, sendo 
exploração de madeira em terras da comunidade, todos, incluídos os 
da Sede, dela deveriam participar. 

Esta contestação provocou grande agitação na comunidade glo
balmente tomada, verificando-se intensa polarização política, como 
melhor haverá de ser focalizado no capítulo seguinte deste trabalho. 

Este processo contestatório teve origens mais específicas em 
fevereiro de 1981, um ano antes, portanto, dos episódios que aqui 
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acintosamente e apontando-o contra eles. Outro fato ocorrido: 
tendo, certa feita, Dr. Urban morto acidentalmente um pássa
ro de propriedade de Tertuliano, este último jurou, frente a ín
dios, matá-lo pelo ocorrido. Outros índios, cientes da ameaça, 
cercaram a Sede do Posto, onde estava Tertuliano, e, portando 
armas, avisaram-lhe que, se alguma coisa ocorresse a Dr. Urban, 
eles o matariam sem piedade. Tal episódio demonstra a descura 
da FUNAI na seleção de pessoal para trabalhar nos Postos In
dígenas. O episódio foi narrado por Urban. 

f -

haveremos de relatar. Referimo-nos à intervenção da Polícia Federal 
apreendendo aproximadamente 2.000 m3 (dois mil metros cúbicos) 
de madeira retirada em locais próximos à Sede do Posto e sob a res
ponsabilidade de famílias importantes, como a de Faustino. Muita 
dessa madeira foi apreendida já nos pátios de madeireiras, ou em ci
ma de canúnhões, causando sérios prejuízos, especialmente em ter
mos políticos, para os líderes indígenas agenciadores dessa exploração. 

Sentindo-se, assim, inferiorizados frente à comunidade do Bu
gio, em virtude da posição privilegiada quetestes ocupavam longe das 
vistas públicas, os líderes da Sede do Posto passam a insurgir-se deci
didamente contra a extração da madeira no óleo e insistem na inter
venção do 1.8.D.F. e da Polícia Federal (26). 

Acompanhamos de perto esta intervenção. Um Delegado e três 
comissários da Polícia Federal, armados de revólveres e pequenas me
tralhadoras, deslocando-se em um veículo "Veraneio", chegam ao 
Posto e aí, junto com um engenheiro do l.B.D.F., o novo Chefe do 
Posto, Tiago e Tertuliano, armam o esquema de intervenção no Bugio. 

Orientados pelos funcionários da FUNAI e por lideranças da 
comunidade da Sede, os interventores da P.F. e do IBDF dirigem-se 
de imediato ao Bugio tomando a estrada que passa pela localidade 
de "Wiegand ". 

Saímos antes deles tomando aquele caminho, levando alguns 
índios mais velhos, moradores da Sede, que iam visitar parentes no 
Bugio (27). Fomos ultrapassados pelos interventores a meio caminho, 
antes de iniciar a subida da Serra do Bonsucesso. 

Logo após, em direção contrária à nossa, estava descendo um 
caminhão carregado de toras. Foi imediatamente sustado pela viatura 
da P.F. e seu motorista vivamente interpelado pelos policiais, que o 
mandam descer do caminhão sob a mira de armas. Apresentou do
cumentos e foi liberado. Sem dúvida, deve ter apresentado guias do 
l.B.D.F. em ordem. 

Quando atingimos o alto da Serra, já na entrada para o óleo, 
encontramos a viatura policial estacionada ao lado do sedan "Volks-

26. O maior temor desses líderes era a aceleração da migração em 
direção ao Bugio, vindo a perder assim, sua clientela. 

27. E apreciar os acontecimentos. A tática utilizada pelas famílias 
era a de terem membros morando na Sede e no Bugio e, assim, 
obterem as informações e benefícios de ambos os "lados". 
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S.-r9g8m Norte. Restos das ensecadeiras destrufdas pela enchente de 21 de de
zembro de 1980. Fevereiro-1982. 

Barragem Norte. Restos das ensecadeiras: ao fundo, a "chaminé" que leva à fu
tura sala-de-méquinas no interior d• montanha. Fevereiro-1982. 
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wagen" de Tertuliano e os ocupantes dos dois veículos conversando 
ao lado. Estacionamos mais atrás e um dos policiais caminhou em 
nossa direção e pediu-nos que voltássemos dali, pois o Delegado não 
queria estranhos na área. Ficamos, então, de apenas levar os índios, 
todos idosos, que conosco estavam, até o Bugio e que, imediatamen
te após, voltaríamos. O policial aceitou a proposta e permitiu que 
continuássemos. 

Pelo fato de Tertuliano tê-los informado de não haver ninguém 
tirando madeira no óleo naqueles dias, os interventores tomaram ca
minho em direção à sede do Bugio. 

Um pouco mais adiante, os policiais encontraram um caminhão 
com peões a serviço de Leal (28), que estavam demarcando os limi
tes das terras deste último com a Reserva Indígena. No local já se en
contravam também José e lideranças do Bugio, informados que fo
ram dessa demarcação unilateral e sem controle. 

Os peões foram intimados a abandonar a demarcação e o local 
e os policiais aproveitaram para enviar um aviso a Leal, de que iriam 
procurá-lo à tarde juntamente com o Chefe do Posto Indígena. 

Chegados ao Bugio, percebemos que os policiais, sempre de ar
mas em punho, estavam reunindo as lideranças e ordenando-lhes que 
lhes mostrassem os locais das roças e dos desmatamentos. Observa
mos ainda que as mulheres e crianças achavam-se dentro das casas ob
servando as ocorrências por portas e janelas. Os velhos que vieram 
conosco imediatamente se dispersaram pelas casas circunvizinhas. 

Percebemos claramente a intenção de intimidar a comunidade, 
tanto por parte dos membros da P.F., quanto por parte dos funcio
nários da FUNAI. Mas, igualmente percebemos que as pessoas da co
munidade do Bugio já estavam esperando por esta visita. Por isso 
mesmo, ninguém se surpreendeu, nem conseguiram os policiais fla
grantes de extração de madeira, a não ser aquele da demarcação sem 
fiscalização dos limites de propriedade. 

No dia seguinte obtivemos notícia do encontro dos policiais e 
do Chefe do Posto com o aludido proprietário e o que ouvimos foi 
estranho. Ele afirmou aos que o inquiriram, que a demarcação já ti
nha sido requerida à FUNAI, mas, não tomando esta última nenhuma 

28. Trata-se de rico proprietário de terras e de madeireiras no mu
nicípio de Benedito Novo e Timbó. 
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providência a esse respeito, ele mesmo tomou a iniciativa e responsa
bilizava-se pela exatidão da colocação dos marcos. As coisas ficaram 
por isso mesmo, pois, nas várias vezes que posteriormente por lá pas
samos, os marcos permanecjam firmemente fincados. 

A conclusão a que se chegou, foi da ineficácia dessas interven
ções, pelo fato de que índios e madeireiros eram informados de ante
mão sobre elas, de tal sorte que dificilmente tomavam-se flagrantes 
realmente significativos da extração ilegal de madeira da Reserva. O 
engenheiro Aristides, na ocasião do depoimento exercendo a chefia 
de gabinete na Delegacia Regional do l.B.D.F. - SC, afirmou que a 
única explicação plausível que encontrava para entender tais vasa
mentos de informação, era a de que funcionários da Delegacia da 
FUNAI em Curitiba avisavam os madeireiros e índios. 

Vista 8're• d• kragem Norte. Em primeiro plano, vê-se as entradas dos tú· 
neis 1 a "tulip•s"; à esquerda, a estrutura de escoamento de emergência nas 
chei• (est• estrutun ser' soterrada e inutilizada pela barragem); à direita, o 
vertedouro d• bmrragem. Em último plano, a ponte de acesso à nova Sede do 
Posto lndlgena (dist•nte sete quilômetros dali). Julho-1986. 
Foto gentilmente cedida por prof. Lauro Eduardo Bacca. 
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CAPfTULO IV 

CONSEQUÍNCTAS POLÍTICAS DA CONSTRUÇÃO 
DA BARRAGEM 

1. As divisões políticas internas 

A comunidade da Reserva Indígena de !birama apresenta bom 
material para análise teórica de um processo complexo de estratifica· 
ção social. ldentifica·se pelo menos duas ordens de explicações: a 
primeira, como um processo de estratificação interétnica e a segunda 
como um processo de estratificação modelado pelas classes sociais 
existentes na Sociedade capitalista envolvente. A intenção é, primei· 
ramente, expor a presente situação social da comunidade. 

Na fase de "pacificação'' (setembro de 1914 ), os Xokleng, já 
de início, tiveram de se haver com algumas famílias Kaingang e fun· 
cionários do Serviço de Proteção ao Indio - S.P.l.. 

Na década de 40 (1), são admitidos na Reserva "cafuzos" (2), 
na verdade caboclos mestiçados com negros, que se subordinam aos 
índios locais. 

A partir do início da década de 50(3), fixam-se as primeiras fa· 
mílias Guarani às margens esquerdas do rio do Toldo e do rio Hercí· 
lio (Itajaí do Norte). 

À par dessas imigrações tópicas, ocorrem, ao longo de todo o 
período, a entrada de brancos, ou como cônjuges, ou por "conces
são'' de funcionários do órgão tutelador (4). 

1. SANTOS, 1973: p. 251 e 256 

2. Idem. 

3. Ibidem. 

4. Consta que Eduardo concedeu favores especiais ao sr. Brighe
tto por este ter assassinado Lili Priprá a seu mando. Escutamos 
esta afirmação de Ana, cozinheira do Posto em fevereiro de 
1982. 
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Estabelecem-se relações assimétricas entre os membros da Co
munidade e os símbolos apropriados para a diferenciação com rela
ções de subordinação são primeiramente as diferenças étnicas. 

Desta forma, constata-se a presença das categorias seguintes: 
a) "índio puro" - tanto Xokleng, quanto Kaingang e também 

os mestiços Xokleng-Kaingang; 
b) "mestiço" - significando basicamente brancos e mestiços 

índio-branco; 
c) "cafuzo" - indivíduos pertencentes ao "povo do sr. Macha

do" (5); 
d) "guarani" - os indivíduos pertencentes à aldeia Guarani, ou 

seus descendentes diretos. 
De cada um desses grupos, existe a possibilidade de identifica

ção de pessoas e de práticas sociais que tipificam a estratificação aci
ma descrita de forma sumária. 

1.1. Xokleng e Kaingang 

A categoria "índio puro", antes de ser entendida como étnica, 
é manipulada ideologicamente como oposta aos interesses daqueles 
que usufruem da Reserva sem ter direitos históricos sobre ela. Dessa 
forma, "índio puro" é aquele que possui todos os títulos hlstóricos 
de acesso à terra e, no entanto, é espoliado deles por membros da so
ciedade envolvente. 

No entanto, esta manipulação deixa entrever sua base étnica no 
momento em que formalmente todos os habitantes do Posto Indíge
na aceitam que se toma necessário haver ascendentes entre "aqueles 
que foram pacificados em 1914". Isso faz com que o apoio daquelas 
pessoas, que etnicamente descendem dos "pacificados", sejam apre
ciados como aliados em determinadas circunstâncias. 

A constatação feita da manipulação desse conceito "índio pu
ro" induziu à conclusão que a posição social das pessoas na Reserva 
é determinada por mais variáveis além dos caracteres etnográficos. 
Essas outras variáveis incluem posições econômicas e políticas dentro 
da estrutura social da comunidade da Reserva. 

Infere-se daí que o fato de ser Xokleng, Kaingang, ou descen-
dente de ambos, não confere por si só o prestígio de estamento su-

5. Ibidem. p. 290. 
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pe~o.r, mas sim, a característica de "peça de manobra" no quadro 
poht1co geral da comunidade da Reserva. Aconteceu por diversas 
ocasiões de presenciar-se demonstrações ostensivas de pobreza por 
parte de pessoas que possuíam recursos econômicos maiores unica
mente para serem identificados como "índios puros" em oposição à 
"ostentação" de mestiços. 

De outro lado, continua a manifestar-se fortemente o fenôme
no ideológico de "branqueamento", fenômeno já observado por 
SANTOS (1973:257) na própria Reserva de !birama, bem como ana
lizado por RIBEIRO (1977:397) e OLIVEIRA (1972:42-51) como 
uma constante nas relações interétnicas acontecidas entre povos in
dígenas. 

Essa contradição é manipulada pelos habitantes da Reserva em 
dois sentidos: enquanto o discurso é dirigido "para cima" é necessá
rio que seja o personagem identificado como "índio puro", portanto 
pobre e indefeso. Quando o discurso é endereçado "para baixo", o 
personagem procurará ''branquear-se", assumindo atitudes e trejeitos 
característicos dos membros da sociedade envolvente e dominadora. 

Região do óleo: caminhão esperando carregamento de toras. Fevereiro-1982. 
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O vetor "para cima" identifica a direção do "Pai": primeiro, a 
própria FUNAI e, por detrás dela, qu~squer membros ~e aparelhos 
governamentais (6). Secundariamente, esse vetor identifica para os 
"índios puros" todos aqueles de quem possam angariar benefícios e 
vantagens, tanto instituições, como pessoas: CIMI (Conselho Indige
nista Missionário) e órgãos assemelhados, Igrejas, Universidades, pro
f essores, padres e pastores, etc. . . 

1. 2. Os: mestiços 

Já na primeira década do Posto Indí~na, iniciou-se o processo 
de miscigenação (7). Famílias Kaingang, brancos das localidades vizi
nhas, caboclos e, por fim, Guarani, foram deixando descendência, ou 
por casamento, ou por uniões ocasionais e "prostituição" (8). 

Em sentido estrito, somente os descendentes dessas uniões se
riam mestiços. Novamente, porém, intervém fatores ideológicos de 
natureza étnico-política e "mestiço" toma-se uma categoria relativa
mente elástica no universo social da Reserva. 

De um lado, tem-se o mestiço como um "intermediário" no 
processo de branqueamento (9) e, neste sentido, ele é superior, está 
"mais acima" e "mais para fora" da comunidade da Reserva. Noutro 
sentido, ele é quase um marginal na comunidade, visto com descon
fiança pelos "índios puros", como uma ameaça constante, uma vez 
que possa predispor-se a tomar o lado do branco contra os índios em 
qualquer pendência. 

Durante a pesquisa, essa qualificação de "marginal" foi perce
bida quando da constatação da rejeição, por parte de muitos índios, 
da pessoa de Expedito. Ele mesmo, em entrevista, atribuiu essa rejei-

6. 

7. 

8. 

9. 
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Sr. José, em diversas reuniões que assistimos, usou as expres
sões: "A FUNAI é nosso pai'', "o governo de Brasília é nosso 
pai". 

SANTOS, 1973:256. 

O estereótipo "prostituta" é aplicável quando entenaido do 
ângulo da ética da sociedade regional envolvente. De fato, não 
é esta a perspectiva das mulheres índias da Reserva (SANTOS, 
1973:256). 

SANTOS, 1973:257. 

ção à inveja pelo tato de possuir muitos bens (10), ser casado com 
uma mulher branca (11) e "gostar de trabalhar". 

Pelo lado dos índios, isto é visto como traição. "Nós o criamos; 
se não fosse por nós, ele teria morrido de fome", assim se expressou 
Ermínio, velho índio, ainda com vestígios do furo do tembetá no lá
bio inferior. "Agora se coloca contra nós" continua, "e não defende 
nossos interesses". 

Da mesma forma, Pedro e seu irmão, Antônio, bem como a fa: 
m11ia Tristão a família de sr. Moreira, a família Antunes e a família 
de s~. Bri~etto, representam a invasão do branco, enquanto penetram 
no mtenor da comunidade pelo casamento e pelo conseqüente "di
reito" de apossar-se de uma parcela de terra dentro da Reserva sob 0 
título de "mestiço". 

, Quanto ainda à manipulação dessa categoria "mestiço", con-
vem ressaltar o prestígio atribuído à união com o homem branco por 
parte das mulheres índias e aos conseqüentes descendentes. Dna. Ana, 
que se orgulha de ser índia pura ao falar de seu pai e de seu irmão (12), 
preza-se no entanto de ter marido "alemão" (13), de saber cozinhar 
tão bem quanto uma branca e de ter um filho que mora e trabalha 
entre os brancos ( 14 ). 

As mulheres transformam-se assim, em agentes da distribuição 
e exercício do poder dentro da Reserva, enquanto preferem os bran
cos como maridos ou parceiros sexuais, dado também anotado em 
SANTOS (1973:256). 

1 o. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Bens de Expedito dos quais tivemos conhecimento: casa e ou
tras construções ultrapassando 300 m2 de área construída· in
vernada cercada; quatro vacas leiteiras (fev/82); dois alqu:ires 
(2,5 ha.) de feiJão e dois de milho (fev/82); conta corrente e 
p.oupança e~ agência bancária de !birama; caixa postal na agên
cia do Correio em !birama. 

S~TO~ confir~ a vantagem dessa união em termos de pres
tigio social e economico ( 1973 :256). 

Respectivamente José e Marcelino. 

Jacó. 

Setembrino, adotado como filho. 
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1.3. Cafuzos e Guarani 

Na pesquisa realizada, não se chegou a investigar especificamen
te esses estratos sociais, mas, colheu-se suficientes dados e impressões 
para se chegar à conclusão que acentuadamente os cafuzos são os po-

bres dentre os pobres, segmento inferior e na dependência dos de
mais. As expressões usadas relativas aos cafuzos eram todas eivadas 
de desdenhoso paternalismo: "a gente cuida deles e dá serviço para 
eles". Os cafuzos com que se contatou trabalhavam para a família de 
Faustino. Riobaldo, filho deste, tendo se instalado na velha Sede do 
Posto na margem esquerda do rio Hercílio, aloja ali consigo famílias 
de cafuzos dedicados a seu serviço. 

Quanto aos Guarani, embora submissos, levam vida relativa
mente isolada na margem esquerda do rio do Toldo e do rio Hercílio. 
Mantêm suas próprias roças (15) e fabricam artesanalmente objetos 
imitando utensílios e instrumentos indígenas e até mesmo imitações 
de revólveres, facas, instrumentos musicais e outros. 

Erminio afirmou que utilizava o trabalho de Guarani para o 
plantio de suas pequenas roças de milho e feijão. Chegou a mostrar a 
roça que fez desta forma em 1982. Igualmente, foi possível observar 
uma operação comercial entre José e alguns Guarani. O primeiro 
comprou em consignação alguns lotes de objetos de artesanato para 
pagar posteriormente, sem data e nem valores definidos previamente. 
O mesmo procedimento foi observado em transação comercial entre 
eles e André. 

2. Articulações entre facções 

2.1. Definição das facções 

No decorrer dos trabalhos da pesquisa, foram identificados três 
pólos de liderança, ao redor dos quais se agiu tinam as famílias da Re
serva Indígena. Esses pólos de liderança são designados no presente 
trabalho como "aldeias potenciais", cuja definição sumária pode as
sim ser expressa: um agrupamento parcial e temporariamente territo
rializado em vista dos interesses de um líder familiar. 

Quando do início da pesquisa, a primeira percepção significati-

15. Os Guarani mantêm para seu consumo uma variedade específi
ca de milho, de cujas características alimentares, geneticistas 
da FURB estão iniciando estudos. 

70 

... 

va foi a dispersão territorial das residências na Reserva. Posteriormen
te, entretanto, foi possível perceber-se nucleações geo-espaciais des
sas mesmas residências. Essas primeiras nucleações percebidas foram 
a Sede do Posto, o núcleo dos cafuzos, a aldeia Guarani, a aldeia do 
Bugio e o conjunto das residências acima dos edifícios da enfermaria 
e da escola, que, por comodidade, será designado como "Daeniken" 
(16). 

Para o entendimento do esvaziamento que se verificou em Dae· 
niken, foi necessário buscar a compreensão de como articulavam-se 
as lideranças existentes na comunidade. Partindo do pressuposto de 
que alguém almejando liderança afaste-se dos líderes já estabelecidos, 
é possível conjeturar que essa pessoa escolha um sítio que. lhe favore· 
ça atrair clientes. Desse modelo, então, foi possível deduzir a defini
ção de "aldeia potencial" e foi possível também entender porque a 
exploração ilegal da madeira tornou-se fator decisivo na definição 
final do quadro político da comunidade da Reserva. 

A exploração da madeira f omece aos moradores da Reserva a 
principal fonte de recursos para o sustento diário, como já foi ressal
tado, no capítulo anterior. Mas, além disso, essa atividade econômica 
fornece recursos para que se possa sustentar uma clientela. Assim 
pode-se explicar porque José, com sabidas pretensões ao cacicado , 
escolheu residir em Daeniken após seu exílio (17). 

O esvaziamento demográfico do Daeniken em direção ao Bugio, 
já percebido por Urban em 1982, e o deslocamento de José para o 
Bugio, vem confirmar a operacionalidade explicativa do modelo. Tor
na-se necessário agora a determinação descritiva das aldeias potenciais. 

A Sede do Posto possui características específicas em termos 
de "aldeia potencial". Primeiramente, por sediar edificações e alojar 
funcionários de uma agência governamental, a FUNAI. Essa caracte
rística confere-lhe uma "gravidade" várias vezes maior, uma vez que 
praticamente todos os moradores da Reserva possuem relações admi· 
nistrativas e dependência de serviços com o órgão estatal. Essa carac-

16. Barra Daeniken é uma localidade que se extrema a noroeste da 
Reserva. José é o último morador ainda dentro da Reserva (cf. 
mapa n~ 4, Anexo 1 ). 

17. No final da década de 60, José foi transferido ao Posto de No
noai - RS, por "rebeldia". Foi-nos dito por ele mesmo em en· 
trevista. 
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terística faculta ao líder, ou líderes, da aldeia potencial "Sede", ins
trumentos extraordinários para "segurar" clientela. 

F.sse aspecto é acentuado pela circunstância de que vários mem
bros da família Faustino são funcionários remunerados FUNAI e 
exercem funções como de motorista (Tadeu), tratorista (Tadeu), en
fermeiro (Marcelino), serventes (Espiridião e André), respectivamen
te, filho, genro, cunhado e genro natural de Faustino, o cacique do 
Posto. 

A aldeia potencial do Bugio estabeleceu-se em condições seve
ramente precárias e, enquanto as lideranças da Sede tiveram poder 
para tanto, impediram todo e qualquer implemento que minorasse tal 
situação. No entanto, a persistência do "cisma" é explicável pelo 
motivo seguinte: a localidade é a mais afastada da Sede favorecendo, 
assim, tanto o desenvolvimento de lideranças independentes, como o 
acesso e exploração clandestina de madeira. 

Em 1984, as lideranças do Bugio, graças à aplicação de parte 
dos recursos da indenização pelas terras e benfeitorias, pagas em se
tembro de 1983 pelo Departamento Nacional de Obras de Sanea
mento - D.N.0.S., conseguiram equipar a incipiente comunidade com 
edificações comunitárias, com meios de locomoção e, com isso, ob-

Região do 61eo: o mesmo caminhão, jã carregado. Fevereiro-1982. 
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tendo foro semelhante a de Sede de Posto. Atualmente contam com 
escola, enfermaria, capela e veículo a serviço da comunidade. 

2. 2. Pro~os de definição das atuais divisões políticas 
da Comunidade 

Em fevereiro de 1982, constatou-se a existência de um dipolo 
político: de um lado, a família Faustino, aliada a Expedito e demais 
famílias de mestiços e, em franca oposição a eles, as famílias residen
tes no Bugio, então lideradas formalmente por Desidério e efetiva
mente por João, por sua vez aliados a José. 

A aliança da família Faustino com Expedito e mestiços explica
se pelo receio de esvaziamento da Sede em direção ao Bugio. A pos
tura de Expedito em relação à ocupação do .Bugio era de severa re
provação de acordo com depoimento que prestou em entrevista, re
produzida em anexo ao presente trabalho. Essa definição de Expedi
to quanto a esses fatos, tomava-o aliado útil à família de Faustino, 
enquanto tentavam igualmente segurar a evasão em direção ao Bugio. 

Para Expedito, a aliança com Faustino foi necessária enquanto 
lhe garantiu acesso a terras na margem direita do rio do Toldo. Em 
abril de 1982, aconteceu um incidente de grande gravidade ilustran
d~ dois aspectos: porque foi útil a Expedito a aliança com a família 
Faustino e, mais grave, a disputa de terras agricultáveis na Reserva. 
Foi a mais grave manifestação de violência física que se assistiu no 
Posto no período de tempo em que se fez a pesquisa. Dá-se, a seguir, 
um breve relato do ocorrido. 

Em abril de 1982, Expedito procurou Faustino solicitando-lhe 
que, usando de sua autoridade como cacique, desalojasse Aprígio de 
uma gleba na margem direita do rio do Toldo. Aprígio era sobrinho 
de Expedito (18) e, segundo depoimento deste último, o sobrinho 
estava cultivando terras que dera à sua irmã e que lhe seriam devolvi
das assim que ela não quisesse mais ocupá-las. Aprígio alegava que já 
há dois anos cultivava a terra para sua mãe e que esta lhe cedera o di
reito sobre a mesma. 

Faustino, acompanhado de Tadeu, seu filho, e de mais dois ho
mens, foi até o local e procurou convencer Aprígio a abandonar com 
sua família aquela "propriedade" de seu tio. No entanto, tendo co
nhecimento do que estava ocorrendo, José, acompanhado de seu gen-

18. Filho de sua irmã, Amaralina. 

73 



ro Tercílio e de Reinaldo, irmão de Faustino, encontravam-se no lo
cal e insistiram com Aprígio que não acatasse a ordem dele, pois ti
nha direitos certos sobre aquela gleba. Faustino insistiu e, frente à de
sobediência, avançou e tomou o braço de Aprígio. Este, intempesti
vamente sacou um punhal e perfurou o ventre de Faustino. Seu fi
lho Tadeu, em defesa do pai, acertou com uma foice a parte superior 
do crânio de Aprígio. Caídos os dois contendores, os demais passa-

ram a socorrê-los, levando-os ao Hospital em lbirama. Nenhum dos 
dois veio a falecer em virtude dos ferimentos. 

As conseqüências desse episódio foram as seguintes: Aprígio 
deixou a terra com o cultivo que estava em cima e deslocou-se para o 
Bugio, após curado de seus ferimentos. Reinaldo, dizendo-se ameaça
do por membros da família de seu irmão, mudou-se também para o 
Bugio. Deve-se ressaltar ainda que ambos moravam no Daeniken. 

Outra conseqüência do fato observado é o reforço da justifica
tiva de José para sua atitude de incitar Aprígio para que não obede
cesse a Faustino: o cacique fez aliança com os mestiços contra os 
"índios puros". Deve-se ressaltar que os líderes do Bugio proclama
vam sua nova comunidade como sendo constituída pelos "índios pu
ros". Desta forma, mais famílias convenciam-se da conveniência da 

migração ao Bugio. 
Uma conclusão possível do episódio é a disputa por terras al

tas para agricultura em virtude do futuro alagamento. Soube-se mais 
tarde que Expedito precisou daquelas terras para alojar um genro 
branco, naquela ocasião morando em Joinville - SC. Sua intenção se
ria aumentar sua cota de indenização, uma vez que o DNOS se recusa
va indenizar todas as benfeitorias que construiu em sua "frente", en
tendida por ele como "propriedade". 

O fato de Expedito considerar como sua propriedade as terras 
que usava, era considerado por muitos índios uma provocação. Levou 
tal consideração a termo, de tal sorte que mandou cercar com arame 
farpado uma gleba de mais ou menos 2,5 ha. (dois e meio hectares), 
transformada em invernada para engorda de gado. 

Dentro de todas essas circunstâncias, a aliança de Faustino, Ex
pedito e os mestiços serviu para justificar em parte a permanência da 
aldeia p0tencial do Bugio, mesmo frente a dificuldades muito gran
des. Serviu também para desgastar a liderança de Faustino, aliada ao 
"nepotismo" e ao uso abusivo dos equipamentos comunitários por 

parte da família de Faustino. 
Esse quadro também explica parcialmente a aliança de José 
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com João, Desidério e os Nobre. Mas, parece que o fator decisivo foi 
o esvaziamento da aldeia potencial do Daeniken. A liderança de José 
sobre essa aldeia potencial não possuía mais os recursos suficientes 
para atrair clientela. Entretanto, as ambições dele no sentido de con
quistar o cacicado não permitiam que perdesse clientela de forma tão 
acentuada. 

Sua primeira opção, pois, foi aliar-se aos líderes da nova aldeia 
potencial, o Bugio. Com isso, pretenderia atingir dois objetivos con
secutivos em escala ascendente: absorver as lideranças em atuação no 
Bugio e, posteriormente, ascender ao cacicado geral do Posto Indígena. 

Para atingir o primeiro degrau, José empreendeu várias viagens 
(19) com a finalidade de angariar recursos para o Bugio. Quanto ao 
segundo degrau em direção ao cacicado, teve de buscar outras alian
ças, pois, ao final de 1982, João, aliado agora a seu irmão (20), des
cartou as demais lideranças. 

Duas são as explicações plausíveis para a afirmação da lideran
ça de João sobre a aldeia potencial do Bugio: ter fixado residência 
efetiva na localidade e ter sido bem sucedido em negociações com 
madeira conseguindo, dest'arte, manter uma clientela razoavelmente 
satisfeita. Com isso, pôde dispensar a aliança com José por pnmeiro 
e, depois, dispensou Desidério (21 ). 

19. Fez viagens à Brasília (sede da FUNAI), à São Paulo (Comissão 
Pró-Índio), à Xanxerê (Secretaria Regional do CIMI), sempre 
passando antes por Blumenau com a finalidade de angariar mais 
algum dinheiro e refeições. No início (1982), levava consigo 
João, Desidério e outros membros da família Nobre. A partir 
de 1984, viaja somente acompanhado de seu genro, Tercílio. 

20. Ariovaldo não subiu ao Bugio com os primeiros que para lá se 
dirigiram. Juntamente com Tarcísio, dedicava-se ao plantio de 
feijão, milho e mandioca. Em entrevista, criticou a exploração 
de madeira no Bugio. Tanto Ariovaldo como Tarcísio, mora
vam um pouco acima da Capela da Sede (cf. mapa n~ 4). 

21. Espiridião, cacique do Posto, liderou a migração ao Bugio. No 
entanto, voltou, logo após, a morar na Sede. Atribuímos esse 
retomo a duas causas: é cunhado de Faustino e serviria de 
"olheiro" para a família Nobre na Sede. A respeito dessa leal
dade, observamo-la também em André, genro legal de Bernar
do; mas, essa mulher de fato é filha de Faustino. Diga-se de 
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Faustino e José unem-se após aquele ter dissolvido sua aliança 
com Expedito e o segundo ter sido desalojado por João. Essa aliança, 
entretanto, trouxe mais instabilidade e indefinições para dentro da al
deia potencial da Sede e à toda comunidade do Posto Indígena. A 
causa dessa maior instabilidade é, em primeiro lugar, a ambição de 
José pelo cacicado e, por outro lado, a fraca atuação de Faustino e o 
nepotismo a enfraquecer sua ascendência sobre seus clientes tradicio-
nais. 

Para tomar factível sua aspiração ao cacicado, José mobiliza-se 
intensamente em princípios de 1983 para conseguir obter da FUNAI 
e do DNOS a indenização pelas terras e benfeitorias a serem atingidas 
pelo barramento do rio Hercílio. Em fevereiro deste mesmo ano blo
queia os trabalhos de abertura da nova estrada de contorno na mar
gem direita tomando as máquinas e impedindo que os operários da 
empresa Queirós Galvão possam ter acesso às mesmas. Com isso, con
segue uma reunião com o próprio Presidente da FUNAI na Sede do 
Posto e a sua promessa de que a indenização sairá no valor solicita
do (22). 

O quadro que se tem, após todas essas ocorrências, é de que a 
comunidade do Posto Indígena de lbirama sofreu uma cisão irrepará
vel, cisão esta, que se mostrou em toda sua virulência na reunião pro
movida pela Delegacia da FUNAI, pela Delegacia do IBDF e a Prefei
tura de lbirama em 8, 9 e 1 O de janeiro de 1985 (23). 

:&ta reunião, com a finalidade expressa de tentar re-unificar a 
comunidade e coibir a exploração ilegal da madeira da Reserva, mos
trou•se inútil- e mais: evidenciou o propósito oculto daqueles que, de 
fora da comunidade, instigam as dissenções pretendendo com isso 
enriquecer com o trabalho e os bens dos membros da comunidade in
dígena. 

Ariovaldo, pretendendo justificar a exploração econômica de 
caract~rísticas privatistas que exerce no Bugio (24), afirmou publica-

passagem, que o pai de André mora no Bugio. Ao contrário 
disso tudo, Desidério sempre residiu na Sede, ao lado da Capela. 

22. :&ta reunião ocorreu no dia 13 de março de 1983, após a visita 
do ministro Andreazza à barragem em 5 de março. 

23. Também participamos desta reunião. 

24. Os dois irmãos possueJll, a título privado, um trator e um cami
nhao para a retirada de madeira. 

76 

-

+ 

-

mente nesta reunião que se julgava no pleno direito de usufruir as 
boas coisas que os brancos usufruem, o que lhe era garantido pela flo-
resta deles. · 

3. O processo de indenização 

O que foi referido anteriormente, sobre o desgaste das lideran
ças ocorrido especialmente na Sede, em grande parte deve ser atribuí
do ao longo e estressante processo de indenização das futuras perdas 
com o lago de contenção e com as perdas ocorridas com as enchentes 
provocadas pelas obras da barragem. 

A primeira consideração quanto a esse processo, que deve ser 
levada em conta, é a lentidão com que foi coaduzido. Do início das 
obras, em 1976, até o pagamento da indenização, em setembro de 
198~, passaram-se sete anos. Durante esse período, as promessas e 
ex_phcações dos órgãos respon~áveis pela obra, como também da pró
pna FUNAI, eram indefinidas, sem explicitações de critérios e valores 
da indenização. A insegurança dos moradores era total, com ausência 
completa de qualquer tipo de informação. 

A pressão provocada por essa insegurança sobre o futuro das 
formas de subsistência do grupo, resultou no desmantelamento, pe
lo menos parcial, dos sistemas de lealdades, já precariamente estabele
cidos pelos fatores anteriormente analisados. 

A segunda consideração a ser ponderada diz respeito aos pró
prios critérios adotados quando da definição de valores e famílias a 
serem beneficiadas. Quanto a isso, tem-se de levar em conta as duas 
formas de perdas havidas: as perdas causadas pelas inundações provo
cadas pelas obras da barragem e as perdas futuras a serem causadas 
pelo lago de contenção. 

Quando do levantamento das perdas e prejuízos das enchentes 
de agosto de 1979 e de dezembro de 1980, o DNOS e a FUNAI dei
xaram de levantar prejuízos por razões como ausência do chefe de fa

mília na residência e, em outras, não levaram em consideração a exis
tência de visitantes e/ou parentes no momento do levantamento e, em 
outras casas ainda, deixaram-se "lograr" como o aceitar perdas não 
havidas, e assim por diante. Concluiu-se que o levantamento foi feito 
sem critérios definidos em cima de conhecimento sociodemográfico 
da Comunidade. Ora, isto resultou em inu1neráveis lamúrias e quei
xas com conseqüente perda de confiança, não só nos agentes do go
verno, mas, nas próprias lideranças internas. 

77 



No tocante ao processo de indenização pelas perdas e danos a 
serem causados pelo lago de contenção, houve igualmente a adoção 
de critérios que aparentaram haver sido construídos com desconheci
mento da realidade sócio-econômica e cultural da Comunidade. A 
medida de repercussão mais negativa foi a determinação do número 
de novas casas a serem construídas. Esse número foi arbitrado pela 
quantidade de casas a serem atingidas pelo futuro lago s~m levar em 
conta que muitas delas estavam sendo ocupadas por mais de um ca-

sal, envolvendo famílias extensas e/ou fãmílias nucleares em forma
ção. Da mesma forma incorreta, ocorreu a distribuição das ca~as no
vas após prontas, quando então se atendeu apenas parte das 1_1deran
ças e dos chefes de família, sentindo-se algumas outras famílias pro-

fundamente lesadas. 
Foi o que ocorreu com José. Embora sua casa atual no Daeni-

ken não vá ser atingida, no entanto julgava-se no direito de atender 
tambémsuaclientela. Em uma espécie de protesto, passou a morar na 
Sede anterior do Posto, na margem direita, juntamente com seu gen
ro Tercílio. Além de protesto, isto também lhe serve de excelente 
posto de observação e controle das lideranças da Sede em sua nova 
localização na margem esquerda do Hercílio. A argumentação de J~ 
sé e de sua clientela não atendida em sua reivindicação de nova resi
dência funda-se na suposição de que a FUNAI deixou somente a 
Faustino e à sua família a tarefa de distribuição das sessenta e três 
novas casas e que atenderam somente a si mesmos e aos mestiços. 

Quanto à indenização pelos 831 ha. (oitocentos e trinta e um 
hectares) de terras a serem inundados pelo lago periódico, o DNOS 
aceitou os valores propostos por José (25), como também aceitou os 
valores pelas benfeitorias e pela madeira, cuja retirada deverá s~~ ne
cessária. Essa aceitação de preços acabou por melindrar os f amihares 
de Faustino que, com a "vitória" de José, sentiram-se diminuídos pe-

rante a clientela. 
No entanto, foi a partição do "bolo" monetário da indeniza-

ção, que espelhou melhor o estado de desagregação da comunidade 
indígena. E refletiu-o de duas maneiras: na partição entre as "aldeias 

25. José consultou técnicos da FURB, em fevereiro de 1983, para 
saber o preço pago na região por um hectare de terra plana de 

plantio. 
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potenciais" e grupos subordinados e na partição e uso das quotas fa· 
miliares. 

Em setembro de 1983, a soma total recebida em ORTNs (26) 
foi 40.366,6 (quarenta mil trezentos e sessenta e seis vg seis OR'INs). 
Deste valor, 28.962,6 ORTNs (vinte e oito mil novecentas e sessenta 
e duas ORTNs.) foram destinadas às famílias da Sede; 9.733,0 
ORTNs (nove mil setecentos e trinta e três ORTNs.) às famílias do 
Bugio e, aos Guarani, 1.671,0 ORTNs. (hum mil seiscentas e setenta 
e uma OR1Ns.). Aos cafuzos, nada foi destinado. 

Algumas particularidades desta distribuição devem ser analisa
das para que se aquilate a extensão do processo desagregador. 

Na "aldeia potencial" da Sede, houve discordâncias quanto a 
quem caberia participar da indenização, bem como a forma e quanti
tativos de participação. Novamente veio à tona a profunda divisão 
entre as lideranças dessa aldeia potencial. E a prosopopéia utilizada 
foi a distinção entre "índio" e "mestiço". 

Otegaram ao consenso de que mestiço de terceira geração não 
receberia nada e que a quantia seria dividida igualmente . entre as 128 
(cento e vinte e oito) famílias nucleares que atendessem ao critério 
estabelecido. No entanto, entre os mestiços houve gritas no sentido 
de que alguns deles, de primeira e segunda geração, também foram 
excluídos e outros, de terceira geração até, foram aquinhoados por 
estarem ligados à família de Faustino (27). 

26. Para melhor referência, damos a seguir, em quadro, os valores 
da indenização, tanto em ORTNs, quanto em salários mínimos: 

QUADRON°?4 

Grupo QS Sal M' . • • 1mm. ORTN •• 

Sede 155.987.916 4.485,50 28.962,60 
Bugio 52.420.191 1.507,37 9.733,00 
Guarani 9.000.000 258,80 1.671,00 
TOTAL 21 7.408.197 6.251,67 40.366,60 

• CrS 34.776 (agosto/ 83) • • CrS 4.963,91 (agosto/83) 

27. Expedito procurou-nos em início de 1983 para solicitar ajuda 
no sentido de entrar na justiça para obter uma indenização que 
considerasse justa pelas benfeitorias em sua "frente". 
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No Bugio, as lideranças conseguiram fazer com que boa parte 
da indenização recebida fosse aplicada em melhorias comunitárias 
como serviço de água e rede elétrica da CEIBSC nas residências, 
Para completar o preço dessas instalações, vendeu-se mais madeira ... 
clandestinamente! 

Os Guarani foram muito prejudicados em seu entender, pois, 
se lhes destinou 7.241,2 ORTNs, reduzidas depois, por ingerência 
dos líderes da Sede, a 1.671,0 ORTNs. Através dessa circunstância, é 
possível aquilatar o nível de subordinação a que estão sujeitos. E, 
mais ainda, o abandono em que se acham lançados os cafuzos, para 
os quais é negado qualquer direito na Reserva, que não seja o de tra
balhar para os outros. 
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CONCLUSÃO 

O que se percebeu mais nitidamente no período de convivência 
com a comunidade indígena de !birama, foi a angústia advinda da in· 
segurança frente a tudo o que procedesse "dos brancos". As razões 
de tais sentimentos, que se manifestam das mais diferentes formas, 
muitas delas degradantes, foram sobejamente mostradas nas páginas 
anteriores. Essa angústia, acompanhada da desconfiança e do ódio, 
realimentam os preconceitos que envolvem as relações mútuas entre 
a comunidade indígena e as comunidades regionais que a envolvem. 

É dentro desse quadro de graves tensões sociais que se deve en
tender o conceito de "cUltura de contato", criado por OLIVEIRA 
(1972). Fruto de um conjunto de processos sociais, denominados 
pelo autor já citado de "fricção interétnica'', "cultura de contato" é 
sinônimo de vida tensa, angustiada, miserável em seus aspectos sócio
econômicos, dilacerada em suas divisões políticas internas, "sem lei 
e sem rei", ao desamparo dos que deviam zelar por ela, à mercê dos 
"abutres'' que' dela esperam sugar a última gota de esperança em um 
futuro redimido. "Cultura de contato" situa-se na fímbria do huma
no, "tópos" da marginalidade, onde a necessidade mais premente é a 
reconquista da dignidade perdida. 

Entendendo-se, pois, por "fricção interétnica" o processo his
tórico pelo qual etnias dominantes subordinam outras através.de re
lações sociais assimétricas, semelhantemente ao que ocorre entre as 
classes antagônicas em uma estrutura capitalista de produção, con
clui-se que a comunidade indígena de !birama seja claramente um 
exemplo vivo e dramático de um processo de "fricção interétnica" 
na qualidade de etnia subordinada, ou seja, apresenta uma série de 
"arranjos" entre sua cultura tradicional e elementos culturais assimi
lados da sociedade regional que a circunscreve, uma vez que essa "cir
cunscrição-processo-de-dominação" não lhe permite desenvolver au
tonomamente seus valores culturais em contato simétrico. 

Os interesses da sociedade envolvente estimulam o desenvolvi
mento de atividades econômicas que, em última análise, irão resultar 
na maior depauperação do patrimônio comunitário. Esses interesses 
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regionais, antagônicos em relação aos interesses da comunidade indí-· 
gena, são de duas ordens : primeiramente, a apropriação das riquezas 
florestais da Reserva através do aviltamento do preço pago pela ma
deira aos membros dessa comunidade; em segundo lugar, enquanto 
a parte mais adequada à agricultura dentro da Reserva servirá de re
servatório para a contenção de cheias, livrando as cidades a jusante 
de danos maiores. 

Também a tutela exercida pela FUNAI sobre os interesses da 

comunidade caracteriza-se como frouxa, ineficaz e infiel. A tutela é 
frouxa como se pode verificar, pela desatenção da FUNAI em promo
ver o desenvolvimento adequado da comunidade indígena em termos 
sociais e econômicos, de tal forma que seus integrantes tivessem ga
rantido um padrão adequado de vida, condizente com a dignidade 
humana. A tutela é ineficaz, enquanto os interesses da comunidade 
são contraditados e obstruídos em sua promoção, sem que haja defe
sa desses interesses inteiramente legítimos. Por último, essa tutela é 
infiel, enquanto que, por desídia e ganância, alguns funcionários da 
FUNAI, mancomunados com empresários regionais, permitem a dela
pidação do patrimônio indígena. 

Essas características da tutela da FUNAI mostraram seus efei
tos <lanosos quando da luta da comunidade indígena pela indeniza
ção de suas terras e benfeitorias. O DNOS pôde protelar o pagamen
to dessa indenização por sete anos, sem que a FUNAI tomasse qual
quer iniciativa mais efetiva para apressá-la. A FUNAI sequer gestio
nou o levantamento adequado do valor monetário da indenização. 
Membros da comunidade mobilizaram-se para propor valores ao 
DNOS. 

Quanto às licitações para retirada da madeira, tanto para as no
vas roças no Bugio, quanto da madeira a ser coberta pelo lago da bar
ragem, houve, por parte da FUNAI, ausência de fiscalização efetiva 
da saída da madeira e, quanto à conduta de alguns funcionários, exis
te no seio da comunidade sérias desconfianças de que não foi honesta 

Colocados assim em uma posição subordinada aviltante, e, sen
do introduzido em seu seio contradições históricas entre grupos de 
origens étnicas diversificadas, a comunidade indígena de !birama 
acabou por dividir-se politicamente com conseqüências que reforça
ram a dependência e a exploração por parte dos regionais. Esses con
flitos de interesses estão se radicalizando de tal forma que se teme por 
sua irreversibilidade. Em virtude dessas mesmas rivalidades, as rique
zas da floresta que cobre a Reserva Indígena poderão se esgotar em 
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um período não muito distante, sem que a comunidade como um 
todo usufrua delas. Ao mesmo tempo, algumas famílias da comuni
dade tendem a estabelecer relações econômicas e sociais assimétricas 
com os demais pelo fato de se apropriarem privadamente de parte 
dos meios de produção. 

Quanto à construção da barragem, prestou-se como acelerador 
do processo de desintegração social da comunidade enquanto propi
ciou o aumento das tensões internas. Essas tensões manifestaram-se 
em episódios como a disputa de terras altas, ocorridas entre tio e so
brinho, e na incapacidade de a comunidade aglutinar-se ao redor de 
uma liderança forte, na busca dos seus interesses reais. 

Ainda quanto ao estudo dos efeitos da const~ção de grandes 
obras de engenharia, estão sendo realizadas pesquisas pelo GECOEN
PPGCS-UFSC (Grupo de Estudos de Obras de Engenharia - Progra
ma de Pós-Graduação em Ciências Sociais - Universidade Federal de 
Santa Catarina). Já foram elaborados vários estudos e pesquisas, den
tre os quais cita-se o "PROJETO URUGUAI". Sob a coordenação 
de Sílvio Coelho dos Santos, em convênio com a ELETROSUL, 
CNPQ e outros, nacionais e internacionais, vários pesquisadores ( 1) 
estão se dedicando à determinação de parâmetros para o conhecimen
to desses efeitos. 

Assim, as conclusões deduzidas do presente trabalho corrobo
ram os resultados mais gerais das pesquisas acima citadas, ou seja: as 
comunidades atingidas por grandes obras de engenharia, desarticulam
se culturalmente devido às compulsões de ordem econômica, psicoló
gica e social que sofrem e, num processo autoalimentado, depaupe
ram-se a ponto de cair definitivamente na marginalidade. 

Vítimas da opção do Estado brasileiro por um modelo de polí
tica econômica que privilegia a acumulação intensiva do Capital pri
vado, as comunidades atingidas e desalojadas pela construção de bar
ragens decaem sensivelmente de seus padrões de subsistência e aca
bam, muitas famílias, sendo irremediavelmente marginalizadas econô
mica e socialmente. 

1. São estes os pesquisadores que participaram e/ou participam 
desses estudos: Sílvio Coelho dos Santos, Paul l..eslie As~lin, 
Alcide Rita Ramos, Cecília Maria Vieira Helm, Dennis Wemer, 
Ilse Scherer-Warren, Esther Jean Langdon, Maria José Reis, 
Neusa Bloemer, Aneliese Nacke e Luís Cm-los Half pap. 
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Nesse contexto de acentuada assimetria entre as classes sociais 
na sociedade brasileira, os territórios e Reservas Indígenas tornam-se 
vulneráveis à ação dso planejadores governamentais pelas característi
cas jurídicas atribuídas à posse da terra pelas nações indígenas pelo 
&tado e agrava-se o quadro pela forma que assume o exercício da 
tutela que esse &tado brasileiro exerce sobre esses povos (cf. SOU
ZA, 1982:108-138). 

Por todas essas proposições conclusivas, sugere-se a profunda 
re-ordenação jurídico-institucional das relações interétnicas no Brasil, 
com o reconhecimento dos direitos das minorias étnicas, como plei
teiam SANTOS {1982:16) e SOUZA (1982:140-143). Entre esses di
reitos, destaque-se o fundamental: que tenham acesso a um modo de 
vida condizente com a dignidade humana, dentro de padrões cultu
rais que a comunidade julgar justos e adequados à sua História. 
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