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OS XOKLENG, HOJE 

Introdução 

Relatório apresentado pe lo Prof. Silvio C. dos Santos 
ao Departame nto de História da FactJldade de Filoso
fia, Ciências e Le tras da Universidade de Sta. Catarina. 

A tribo X ol<leng (1 ) que atualmente se encontra aldeada no P . I . 
"Duque de Caxias", no município de Ibirama, em Sta. Catarina, está redu
zida a 160 indivíduos (2) Mas, há 100 anos essa tribo era barreira constante 
para aquêles que desejavam incursionar pelos v11les litorâneos ou pelo planal
to. Sua mobilidade espacial, aliada ao faío de esfar formada por diversos 
grupos-locais, possibilitava o domínio das florestas que cobriam a faixa entre 
o litoral e a encosta do planalto. Essa é a orientação que obtemos quando 
consultamos os diversos aut·ores que se prcocupar,1m com a história do Es· 
tado c.:atarinense (3). 

Entretanto, os Xokleng somente "entram parn a história" . em 
1852, quando atacam a casa do Dr. Blumenau, na col&nia por êle criada, e 
têm Fritz Müller como expositor clessa façanha (4). Dessa data. numerosos 
relatos pãssam a registrar as «tropelias> praticadas µelos membros da tribo 
contra os contingentes migratórios qut> estavam a fixar-se nos vales do Itajaí 
e Tubarão. 

As companhias colonizadoras e o próprio Govêrno P rovincial ini
ciam campanhas no sentido de «afugentar os bugres, sem lhes fazer mal> (5). 
As «tropas de pedestres > e as «patrulhas de bugreiros> passaram a acudir 
onde os Xokleng apareciam e em pouco iniciava~se o extermínio dessa po
pulação. A cada ataque da tribo, que dia a dia via seu território s<"r ocupa~ 
do. passou a ser respondido com os ataques inesperados e não menos sangui
nários dos «bugreiros>. 

Com o desenvolvimento e a expansão dos primeiros núcleos colo
n iais, os Xokleng foram sendo envolvidos por frentes pioneiras que, originá
rias da Europa e incentivadas pelo Govêrno local, estavam decididas a ocu
par definitivamente suas terras. E o esfôrço foi de tal ordem que o Govêrno 
catarinense não deixou de financiar diversas incursões de cbugreiros> (6) e 
mesmo os jornais da époc3 chegaram ao máximo de anunciar, com anteci-
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pação, incursões punitivas que se faziam contra os silvícolas (7). 

As tentativas de pacificação e de catequese da tribo Xokleng, du
rante o século passado, nunca passaram de planos e tentativas frustradas e é 
somente partindo do pressupôsto que os «civilizados> não deram ao índio opor
tunidades, no sentido de sua pacificação, que podemos justificar o cessar das 
hostilidades já nêste século, em 1914. E isto em relação ao grupo-local que 
foi pacificado e po<>teriormente aldeado na atual reserva do P. 1. cDuque de 
Caxias", pois estamos informados que outro grupo-local continuou vagando 
pelas matas (8). 

Para a Etnologia os Xokleng aparecem com o trabalho de José 
Maria de Paula, 1924, cMemória sôbre os botucudos do Paraná e Sta. Ca
tarina>. P ouco depois, entre 1932 e 1934, o etnólogo americano JulesHenry 
realizava uma pesquisa que resultou na monografia «J ungle People>, publi
cada em 1941. Outros estudos toram realizados, mas em nada modificaram 
aquêles trabalhos e mesmo não passaram de uma :ibordagem a aspetos par
ciais da cultura e organização social Xokleng (9). 

Os dados que passamos a apresentar foram coletados durante o 
mês de julho de J 963. O período de campo. que reconhecemos ser breve e 
que deverá ser ampliado oportunamente, permitiu que fôssem qbtidos dados 
diversos sôbre a cultura traaicional e sôbre o proce!>SO de aculturação que 
estão a sofrer os Xokleng. Entretanto, nossas generalizações ficam limitadas 
a êsses dados, pois estamos a cumprir apenas a primeira fase da pesquisa 
projetada ( l O). 

PACIFICAÇÃO E CONTATO 
Em 14 de setembro de 1914. foram os Xokleog pacificados por 

uma turma de atração, chefiada por Eduardo de Lima e Silva H oerhano, 
que o serviço de proteção aos Índios vinha manttndo nas proximidades do 
rio Plate, afluente do Hajaí do Norte 0u Hercílio. Os primeiros contatos 
for;srn, portanto, estabelecidos pelos Xokleog cem os cciviÜzados> componen
tes dêsse grupo de paciliçação. 

O Serviço de proteção aos Índios procurou fazer com que a tribo 
continuasse a viver, no perímetro da reserva, com seus sistemas tradicionais 
e para isto adotou a técnica do «contado controlado>. Visava-se assim per
mitir que a cdramática experiência que representa o salto da condição tr;bal 
a de lndios civilizado•» ( l l) não fôsse letal para o grupo. Entretanto os 
XokJeng não deixaram de sofrer enorme depopulação - de 800 em 1914, 
existiam 106 em 1934 (12) 

Por outro lado, não foi possível impedir que a tribo travasse con
fato direto com representantes das frentes pioneiras que se instalavam nas 
vizinhanças da reserva. No ano de 1928, Lima e Silva Hoerhann reclamava 
junto à direção do SPI, dizendo: «que os Índios botucudos deste Pôsto, sem
pre que sabem em suas excursões ou para caçar ou para colher pinhões .... 
na regiões dos campos, entram em contacto com péssimos elementos localiza
dos nequellas zonas coloojais ... que .•. lhes incentivam na prática dos vícios 
que se acham corroídos ... > (13). 

Mas foi graças à intervenção protecionista que se logrou permi
tir a sobrevivência do grupo enquanto etnía. Os Xokleng foram transforma
dos de nômades-caçadorca em sedentários agrícolas. Atualmente, o desenval-
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vimento dos nl-lcleos coloniais acabou por «enquistá-los> entre centros urhanos 
de grande desenvolvimento, mas êles lograram uma integração que permite 
sua participação na econômia regional. 

A ACULTURAÇÃO COMO PROCESSO 
Aceitando a aculturação como co processo que se inicia pela con

junção de dois ou mais sistemas culturais autônomos> (14) passaremos a ver 
como os Xokleng estão vencendo o ccontinuum> que é êss mesmo processo. 

Já vimos que os Xokleng eram nômades e que dependiAm da ca
ça para man ter o seu equiHbrio alimentar. R esta lembrar, agora, que nem 
sempre os Xokleng viveram exclusivamente da caça. A tradição recorda os 
tempos em que êles viveram no planalto, onde conheciam a agricultura (15). 
A expulsão dêles daquela região está condjcionada a causas historicamente 
desconhecidas (16). No entanto, para lograrm0s compreender os Xokleng é 
necessário a hipótese de que êles foram levados a uma adaptação de ordem 
ecológica que os levou a umél regressão cultural. 

Vejamos, entretanto, alguns aspetos que consideramos importantes 
para caracterizar os Xokleng antes e d~pois da pacificação. 

1 - A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Os Xokleng estavam divididos em grupos locais formados por con
tingen tes de 50 a 300 indivíduos, aparentados entre si (17). Em cada grupo 
as famílias eram constituídas com base na monogamia, pnliginia, poliandria e 
no que H enry chamou de «casamento conjunto« ( 18). E tôdas as relações 
estabelecidas dentro da família e no próprio grup0 eram tão fluidas que 
Henry afirmou não terem os X okleng «sistema de clãs ou metades que lhes 
imponham obrigações sociais> e que «êles são um povo sem senso de forma 
social ( ... ) , êles não têm pad1·ões que excluiriam uma espécie de relação 
de parentesco para permitir outras> ( 19). 

Os dados de campo que obtivemos sôbre êsse ponto em nada nos 
esclarecem . Os X okleng usam pinturas corporais que estão associadas a gru
pos de nomes e a cinco clãs (20). Entretanto, se alguns informantes dizem 
que um homem não pode casar com uma mulher de pintura idêntica a sua· 
o que nos levaria a exogamia - , outros informantes dizem que indivíduos 
pertencentes ao mesmo grupo de pintura podem casar e - aponbm casos 
concretos - presentes e passados - em que tais uniões ocorreram. Na verda
de Henry já havia observado isfo, quando dizia que <não há vergonha co
nectada com o casamento de indivíduos de pintura idêntica> (21). P or outro 
lado, a maiorja dos jnformantes concorda ao dizer que a única função das 
pinturas corporais <é afastar os Kupleng> - isto é, o espírito dos mortos. 

A terminologia de parentesco que Henry apresenta foi por nós 
integralmente confirmada. Entretanto, através dela imp(,ssível seria justificar a 
ordem social - especialmente no que se refere a consecução de espôsa - que 
os Xokleng vêm desfrutando há muito tempo. Suficiente é res!'altar que 
por ela impossível se torna o casamenta de Ego com suas primas cruzadas 
e paralelas, o que é encontradiço entre os Xokleng, (22), 

J\-\as não queremos aq ui aprofundar problemas que não encontram 
nos dados que colhemos a necessária consistência. Desejamos apenas ressal
tar alguns pontos que permitam uma comparação com as situações que estão 



a apresentar os Xokleng nos dias presentes. 

Não encontramos nenhum caso de poliginia ou poliandria. O "ca
samento conjunto> tambêm desapareceu. A monogamia está, na medida em 
que conseguimos informações sôbre o problema, sancionada por todos. Entre
tanto, há certas situações que encontram explicações apenas se levarmos em 
conta as fluidas obrigações que orientavam outrora os Xokleng. Assim, é 
que encontramos a ínJia Wako Dili que, tendo perdido seu mando há cinco 
anos, continua nomeando os filhos que nasceram ap6s a morte de seu espôso 
com o nome dêste e todos na comunid:ide aceitam que as crianças ~pcrten
çam:i. ao marido morto. Da mesma maneira, a mulher Waelui Aipon teve, 
até o momento, 4 maridos.Êsses ou morreram ou a abandonaram, mas ela 
imediatamente conseguiucoutro homem> para si. Também casamento sentre 
mulheres velhas e homensjovc::ns e de homens velhos com mulheres jovens 
são ainda encontradl)S. 

A imitação do que é usual entre os «civilizados> e as exortações 
feitas pela igreja «Assembléia de Deus> levaram os X"kleng a procurar vi
ver com uma única espôsa e a obterem-na através dos meios usados entre 
n6s. Entretan to, embora seja êsse o desejo dos pais, a maioria dos Xokleng 
casa sem obedecer o que é pregado pela igreja e mesmo sem dirigir-se a che
fia do P. I. a fim de legalizar a nova situação. 

11 - ECONOMIA 
A área do P. I. «Duque de Caxias> é cortada pelos rÍ,)S Plate e 

Itajaí do Norte. De forma irregular, a reserva possui aproximadamente 140 
km2. Tôda a região é acidentada e somente há 6 anos foi aberta uma es
trada que, seguindo o curso do Itajaí do Norte, corta :is terras do P.). Os 
Xokleng se estabeleceram, por nrientação do Serviço de Prnteção aos l ndios. 
ao longo do rio Itajaí, distribuindo suas propriedades a maneira das «tifas:i. (*) 
da região. 

As atuais casas ocupadas pelos Xokleng tiveram sua construção 
há poucos anos, pois nos primeiros tempos que se seguiram à pacificação a 
tribo foi abrigada, primeiramente, em um ram·ho comunal e, depois, em ca
sas, feitas com lascas de madeiras e fôlhas <le palmeiras, pr6ximo a confluên
cia do Plate com o Itajaí do Norte. 

Atualmente as «propriedades> dos Xokleng resumem-se a lotes com 
aproximadamente 250 metros de frente sôbre a estrada e com fundos imle
terminados na floresta. Via de regra, a área em tôrno da casa é cercada 
com arame farpado. Ali o Xokleng tem um pequeno pomar e, às vezes, 
algumas cabeças de gado. As roças, geralmente, estão situadas nos morros 
vizinhos às casas. 

O Xokleng baseia sua produção agrícola no cultivo do milho, teijão 
e aimpim. Os dois primeiros produtos são básicos à sua alimentação. O úl
timo é comercializado nas indústrias de fécula que se localizaram pr6ximas 
ao P. 1. Mas, o Xokleng aumenta seus rendimentos extraindo o palmito que 
existe na reserva. Essa atividade é realizada nos meses de junho e julho, 
quando não há atividade agrícola e se aguarda a época da nova semeadura. 
A produção coletada é encaminhada para fábricas de conservas que operam 
nas cidades de Timb6 e Rio do Sul. Por outro lado, às vezts o Xokleng 
dedica-se ao trabalho assalariado, ou a <empreitadas», nas vizinhanças do pôsto, 

Os trabalhos de agricultura, extração de palmitos e os pertinentes 
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às cempreitadas> são realizados pelo Xokleng e sua família nuclear. S ua 
mulher e seus filhos colaboram nas diversas fases que caracterizam essas ati
vidades. De outro lado, a caça e o trabalho assalariado são exclusivos dos 
homens, mas estas são atividades que apenas se destacam quando creforçam> 
a economia X okleog em períodos do ano em que o desequilíbrio econômico 
é flagrante. 

Aceitando os estímulos do S. P. I . no sentido de modifirar suas 
atividades econômicas, que outrora se baseavam na caça e na coleta, os Xo
kleng adaptaram-se a um regime agrícola de subsistência. H oje, o equillbrio 
econômico é dado pelo trabalho da família nuclear que produz para o seu 
consumo e logra, às vezes, comercializar alguns excedfntes. A família de 
Aipon Pathé (23), por exemplo, produzia, no primeiro semestre dêste ano. 10 
sacos de milho e 10 sacos de feijão. Seu orçamento toi complementado 
com a extração média diária, durante os meses de junho e julho, de 60 cca
beças> de palmito. Convém dizer que o milho alcançou na área Jo P. I. o 
preço de Cr.$ 1.000 por saca e o feijão, Cr.$ 3.000. Por sua vez o palmito 
é vendido a Cr.$ 22,00 a •cabeça>. Dessa maneira, teríamos a extração de 
palmitos, como o único meio que essa família encontrou para ampliar seus 
rendimentos, pois sua produção agrícola foi tôda reservada parõ g<'rantir sua 
subsistência. 

Mas outros Xokleng já encon!:rarf\m novos mecanio;mos para am~ 
pliar suas atividades econômicas ! êsses enconlram origem no processo de 
aculturação que estão a sofrer Esses mecanismos resume-se no que passo a 
chamar po1· «conce~são>. Os X okleng s11bendo que a extração de pai mitos 
na área do P. I. é excl usiva a sua tribo. passaram a ptrmitir que «ci viliza
dos• - em maioria residentes e arrendatários na reserva - a êles se asso
ciassem. Entretanto, como a chefia do P.I. não deve tomar conhecimento que 
os «civilizados> estão participando da exploração do palmito, a p roduc;âo 
dêstes é incorporada a produção dos Xokleng e enquanto êstes recebem das 
fábricas de conservas Cr$22,00 por cada palmito, entregam ao ccivilizado> 
apenas Cr$ 15,00 e, às vezes, Cr$ 17,00 por cada similar coibido. A diferen
ça de Cr$ 7.00 ou Cr$ 5,00 por cada ccabeça> de palmito colhido pelos 
<civilizados> seria absorvida pelos Xokleng como uma espécie de ctaxa de 
concessão" . Cunvem ressaltar, entretanto, que o X"kleng não está consciente 
que assim procedendo está a prejudicar a si próprio e aos seus companhei
ros de tribo. E embora o numero dêsses «Xokleng-e mpresários» seja peque
no, o incentivo que fazem no sentido de que os «civilizados> participem da 
c:xploração do palmito acabará determinando o desaparecimento, em poucos 
anos, dessa fonte de rendei. 

O segundo meio de concessão é a <parceria• que estabelece o 
X okleng para cultivar suas terras. O caso do Sndio Wili 1chucambam é bem 
elucidativo. ~le <pretendia licença do chefe do P. I. para contratar cciviliza
dos> para ajuda-lo em seus trabalhos de roça >. Mas a realidade é que T chu
cambam desejava licença para permitir que <Civilizados> viessem trabalhar 
em suas terras, pagando-lhe um terço do que viessem a produzir. Era êsse o 
contrato. Os ccivilizados> - que de modo geral interessam e mesmo incenti
vam o índio em aceitar essa formll de cajuda>, devido o alto preço que al
cançam as terras agriculturáveis na região - seriam arrendatários das terras 
que propriamente são usufruídas por Tchucambam e que na realidade a êle 
não pertencem. 
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Por êsses dois recurso vemos que os Xokleng ás vêzes pnsstt de 
uma esfera de economia tribal para uma esfera de economia capitalista, sem 
que possa medir as consequências, ou pelo menos as dimensões, do processo 
econômico que está a adotar. Por outro lado, a economia tradicional que de
pendia das atividades coletivas, reunindo sempre todo o grupo-local, ou pelo 
menos, grupos de indivíduos associados pelo parentescn, foi modilicada pela 
introdução da agricu]tura e está a dar origem a uma economia individurtlista 
que encontra associados apenas na família nuclear. Isto, se permite a melhor 
sobrevivência econômica de alguns Xokleng, como por exemplo Aipon Pathé 
e Wili Tcbucambam, cria enormes obstáculos para a sobrevivência de outros, 
especialmente os velhos. Para ilustrar, temos o caso de Jaquá KJend6 • um 
Xokleng paraütico, com mais ou menos 70 anos. Jaquá vive na casa de seu 
irmão, Kuzum KJendô, e consegue suprir suas necessidades econômicas con
fecciooando e vendendo armas tradicionais do grupo. Quando de minha visi
ta, tive ovortunidade de adquirir d~ J aquá duas boas coleções etnográficas e 
ao meu regresso presenteei-o com diversas peças de roupas. De seu irmão, 
Kuzum, adquiri apenas um balaio, pagando o preço por ele estipulado. Mas 
por ocasião da entrega dos presentes a Jaquá, aquele reclamou que não estava 
recebendo nada e que tambem merecia porque tinha deixado fotografar-se 
e me havia fornecid"' a!gumJ.s informações sobre a cultura tr1:1dicional. Res
pondi-lhe que os presentes a Jaquá eram devido a ~ua condição clt velho e 
doente, entretanto Kuzum não ficou satisfeito com minhas justificativas. 

Ili - Outros Aspetos do Processo Aculturativo 

O <continuum> gue é o processo de aculturação não foi percorri
do pelos Xokleng da mesma maneira. Uma mudança, gradativa em certos as
petos, caracteriza as três geraçõ~s que estão a suceder a fase da pacifica
ção. Cada uma dessas gerações ~ofreu <compulsões> pr6prias e cada uma 
delas encontrou meios diversos par·a lograr sua acomodação. Assim é gue os 
velhos da tribo ainda habitam casas, feitas de lasca de madeira e c~bertas 
por folhas de palmeiras, de pequeno tamanho e onde o togo é indispensável 
como aquecimento, enguan(o os jovens mantêm sérias reclamações junto a 
cbel:ia do P.I. a fim que lhes sejam coostruidt1s casas melhores, pois as que 
habitam foram já há algum tempo construidas e cnão possuem confôrto>, 
Por outro lado, enquanto os Xokleng de mais de 40 anos têm o lábio infe
rior furado • embora não usem mais o tembetá - os adultos com idade infe
rior e as crianças não apresentam sinal algum que lembre o uso daquele a
dereço. Da mesma maneira, aqueles falam o português com dificuldade ou, 
pelo menos, com sotaque característico, enquanto êstes dominam o ve.rnácuJo 
e não se pode distingui-los por esse ponto. 

Para entendermos a dinâmica do processo aculturativo, devemos 
ressaltar quais os aspectos que estão a orientar êste mesmo processo (aspec
to ou fatores convergentes) e aqueles que têm orientação negativa (ou di
vergentes). isto é, que embora operando em sentido convergente - ou pelo 
menos. aceito como tal - encerrarr. em si certas incongruências que acabam 
sendo responsáveis pelo incentivo a uma criação de <mecanismos maotenedo
res de fronteiras> (24) oo sistema cultural dos Xokleng. 

Fatôres convergentes 

a) As atividades desenvolvidas pelo S.P.I. atrav~s do P. 1. instalado 
na reserva ressaltam como o fator principal da aculturação dos Xokleng. Como 
Vlmos, a tribo esteve sujeita a <conta to controlado> até poucos anos, o que na tu-
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ralmente determinou as principais características do processo de aculturação. 
P or sua vez, a escola que é mantida pelo P. I., teve e tem uma parce l1t 
de responsabilidade como orien tadora dêsse mesmo processo (25). Os índios 
de menos de 30 anos, em maioria, frequentaram ou freque ntam a escola e 
com o aprendizado que tiveram passaram a liclerar as atividades econômicas 
de suas famílias, especialmente quando da realização de transações comerciais, 
pois e não se deixam enganar pelos civiliZésdos>. 

b) A situação peculiar da reserva, enquistada numA área de gran
de desenvolvimento econôrnico, forçou um contato constante Jos membros 
do grupo tribal com centros urbanos de importância. como Blumenau, Ibira
ma, Rio do S ul, Presidente Getúlio, etc., afora as " tifas" que se avizinham 
da reserva. H oje, raro é o Xokleng que não realiza pelo menos uma viagem 
por ano a um dêsses centros, a fim de comerciar seus produtos agrícolas, suas 
manufaturas (a rcos, flechas, balaios) ou, simplesmente para dar um passeio. 
E mesmo as casas de «tolerancia• - existentes em Blumt>nau e R io do Sul 
não são desconhecidas pelos jovens. P or outro lado. a construção de estradas 
de ferro e rodovias da vizinhanças da reserva. a partir de 1930, atraiu diver
sos Xokleng e forçou o início de um processo de destribalização que embora 
fôsse contornado pela atuação do SPI . acabou sendo responsável pela extin
ção do "contato controlado" a que estava submetida a tribo (26). 

c) Os trabalhos de evangelização desenvolvidos pela igreja Assem
blé ia de Deus tem também destaque. A maioria dos Xokleng, boje é «crente11 
e embora não conscientizP. a ~tuação da igreja no vlano em q ue ela deseja 
atuar, satisfaz-se com o abandono dos vícios elo turno e alcool e procura 
identilicar-se como "crentes" na medida em que isto resulta na fixação do 
"status·• desejado - se bem que estreotipado - qual seja. ser ínclio civilizado, 
o que vale diztr, ser honesto. trabalhaJor, diligente ... Para exemplificar esta 
situação, te mos o caso de Vechá C,i-o\;, Esh: índio. com idade aproximada 
em 35 anos. frequentou a escola Jo P .I., onde aprE'ndeu a ler e a escrever. 
H á poucos anos, por estar liderando uma parcela dos Xokleng no sentido 
de exigir «casas melhores> toi encaminhado para postos do SPI no Paraná, 
pois cestava incomodl\ndt• muito e se tornando in!'ubmisso •, no dizer do 
chefe do P.I. cOuque de C axias>. Após três anos Vechá Co-ovi regressou 
ao ''Duque de Caxias" e resolveu tvrnar-se 'crenfr,". Aceito pela igreja, 
passou a participar ativamente das reuniões e festas religiosas organizadas 
na reserva e nas comunidades vizinhas, acabando por ter reconhecido um 
" status" de índio civilizado, honesto e «portador de boas idéias>. P ara Ve
chá, êste foi o meio encontrado para lograr obter uma situação rle prestígio, 
dentro e fora da reserva, que o estimula a cbter documentos (carteira de 
motorista e registro civil) p:.ira tentar obter oportunidade de trabalho fora 
do P .l., porque <não é capaz Óe viver mais ali. onde se v1ve mal e nada 
há para fazer>. 

d) A formação de grupos para a extração d~ palmito e a parti
cip11ção nêsses grupos de «Civilizados>, através do que e m linhas atrás cha
mamos de «conce.>sãv>, vem determinar um <'otro fator convergente do pro
cesso aculturativo, pois o convíviP mútuo facilita a socialização e determina 
o estabelecimento de elos de solidariedade entre os membros da tribo e os 
ccaboclos> que estão engajados na mesma atividade econômica. Nos acam
pamentos, formados em plena floresta, as crianças Xokleng e as «civilizadas» 
estabelecem grupos de brinquedo, enqua nto seus pais, nas horas de descanso. 
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trocam impressões sôbre o desenvolvimento do trabalho, falam sôbre caçadas 
realizadas ou relembram "cas1~.,,, ocorridos com seus antepassados. E muitos 
dêsses "caboclos• acabam c11sando c-om mulheres X okleng .. (27) 

F a t ôres di ve r ge nt es 

a) A atuação do P. 1. têm também um raráter divergente no que 
se refere ao processo de aculturação, pois, conforme Roberto C . Oliveira (28) 
os postos indígenas nem sempre orientam suas atividades no sentido de es
timular as interrelaçõcs necessárias ao desenvolvimento dêsse processo. Entre 
os Xokleng. o que vemo'> é o P.I. impedindo que os índios prestem o ser
viço militar, registrem em cartório as crianças nascidas, realizem o casamento 
civil, obtenham carteira profissional e outros documentos "necessários à vida 
fora Jo posto e comuns aos civilizados". Dessa maneira o P. I. atua no sen
tido de incentivar a auto-identificação como membro de uma minoria étnica 
e isto torna-se flagrante quando vemos seus funcionários a estimular os 
"civilizados", de ambos os sexos, que são casados com Xokleng no sentido 
de não registrarem em cartório os filhos nas.::idrs dessa união, cporq ue assim 
eles ficam sendo índios e têm direito a auxilios do posto». 

b) Sendo todo o vale do Itajaí povo::ido por populações gue têm 
origens nas correntes migratórias que demandaram ao pais no século pas
sado, fácil é compreender-se que o Xokleng, devido o seu tipo físico. é fà
cilrneníe reconhecido. Nas suas idas às cidades vizinhas à re~erva. êle é sem
pre apontado como índio. alvo de ccuriosidade» dos habitantes do centro 
urbano e, em d<!corrência, segregado. Os estereotipos vigentes na área do 
vale sobre os Xokleng determinam preconceitos cou10: <cesses 11rtefatos são 
feitos Por nossos bugrcs. que vivem há uns 250 km daqui. files são uns 
beberrões, não trabalham e só vivem a custa do SPI>. Dessa maneira dilí
cil se lurna para o Xokleng tentar uma fixação, tempe>n\ria ou definitiva, 
nêsses centros urbanos. 

c) Os trabalhos evangélicos realizados pela igreja Assembléia de 
D eus têm tambem características gue podem ser consideradas como negati
vas no que se refere a.) processo de aculturação. Eb não incentiva outras 
associações que não aquelas pertinentes a seus objet:vos. Dessa form;i, os 
times de futebol desapareceram da reserva. As festas tradicionais - que atr,1-
iam diversos «Civilizados» e que davam oportunidades para o estabelecimento 
de novos dos de solidaried11dc entre as du:is populações, se hem que rea
vivassem a cultura tribal - pass;..ram, também. a str desaconselhadas ptlos 
responsáveis pela evangelização. Da mesma forma. os cbailes"' que costumei
ramente eram realizadvs • e que permitiam a participação de ccivilizados» e 
também dos representantes Jas populações Gunrani e Kaingang que vivem 
na reserva - forem expurgados pela atuação da Igreja. P o" outro !ado a 
Igreja Ac:sembléia de D eus incentiva e orienta o estabelecimento de elos de 
solidariedade entre os ccrentes> , determinando uma substituição dos valores 
que outrora eram r-esponsáveis pela coesão da sociedade tribnl, mas, em 
contra partida, reavivandu aquela mesma coesão e determinando um sentido 
novo para a auto-identificação dos ccrentes> como membros de uma minoria 
étnica. 

Conc l usões 

As coaclu-ões que passamos a :>presentar estão condicionadas aos 
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dados que obtivemos em nosso primeiro mês de pesquisa. Sua profundidade 
é limitada, pois não nos interessou, no presente relatório, apon tar fatos sô
bre os quais possuímos dúvidas quanto 'lO seu valor e função para a socie
dade Xokleng. Na verdade, nossa preocupação foi ressaltar as características 
principais da vida do X okleng nos dias atuais, enfatizando pontos diversos 
do processo aculturativo que êles estão a sofrer. D essa maneira, temos: 

l. A atuação do SP I junto aos Xokleng foi e é responsável por sua 
sobrevivência enquanto etnia. A técnica do «contato controlado» permitiu 
que e>s Xokleng lograssem vencer os «emblltes» resultantes do conteto inter
étnico e permitiu fôsse modificada sua situação de tribo nômade-caçadora 
em sedentária-agrícola. Por outro lado, a atuação do SPI tem se revelado 
negativa no que se refere a assimllação dos Xokleng pela sociedade nacional 
pois essa orientação estimula, em certas situações, a condição de membro 
de uma minoria étnica, 

2. Os Xokleng estão, nos <lias atuais, recebendo compulsões no
vas que os impelem parn tentativas, se bem que individuais, de uma maior 
integração econômica regional. Para isto procuram encontrar meios que os 
permita produzir ruais ou conseguir documentos que os facilite enfrentar o 
mercado de trabalho existente nos centros urbanos vizinhos a reserva. Essas 
tentativas são favorecidas pela atuação da escola e da igreja Assembléia de 
Deus, que tuncionam na séde do P.I. 

3. O processo de aculforação que estão a sofrer os Xokleng le
va-nos a ressaltar que, embora a integração s6cio-econômica tenda a aumen
tar, difícil se torna, a nosso ver, prever sua assimilação pela sociedade na
cional, tendo em vista que a perda da cultura tradicional e dos mecanismos 
que mantinham a solidariedade grupal es tão sendo compensados pelo surgi. 
mento de mecanismos novos que levam o grupo a continuar identificado 
étnica e culturalmente. 

Referências 

(1) A denominação Xokleng está d~ acôrdo com Ribeiro, Darcy 
(1957, Línguas e Culturas Indígenas do Brasil); outros autores denominam 
êsse grupo por: Bugres, Botocudos, Kaingang, Aweikoma e Xocren. 

(2) Estamos informados que em Matos Costa, município de Pôrto 
União, existe um pequeno núcleo de Xokleng. que vive sem assistência do 
SPI. Por outro lado, a população total do P.I. «Duq ue de Caxias> é for~ 
mada por 336 indivíduos, sendo 160 Xokleng, 33 Guarani e 1-!3 mestiços. 

(3) Cabral. Oswaldo R. (l937, Santa Cathuina, Bra'siliana !.XXX); 
Boiteux. Lucas A. (19 l l, Notas para a His tória Catarinense); Saint Hilaire, 
A. (1851, Voyage dans l ' in~érieur du Bresil. Voyage dans les provinces de 
Saint-Catherine); etc. 

(4) Veja-se nosso trabalho: Os grupos Jê em Sta. Catarina - pro
jeto de pesqwsa (1 963). 

(5) Idem, p. 

16) O Jornal do Comércio, em seu nº. 42, de 24/2/l883, apresenta 
a seguinte notícia: «Ao delegado de I.ages, respondendo ao seu ofício de 7 
do corrente, a que acompanhou a representação do tazendeiro José Rodri-
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gues de Souza e a cópia do seu ofício em resposta, que fica esta aprovada. 
Ao delegado de S. Francisco, pelo telegrafo, comunicando que, para garan
tir a população dos assaltos dos selvagens no Jaraguá, fica autorizada a des
pesa com os batedores das matas. No mesmo sentido telegrafou-se ao dele
gado de Tubarão, quanto aos assaltos na ex-colônia Azambuja> 

(7) O jornal cO Pbaroi>, editado em Ttajaí, em seu nº. 32, de 
24/2/1905 , ressalta: cnas matas dêste Município (Brusque-SCS) está inter
nada uma turma de ac~rca 20 pessoas, a fim de dar uma batida nos selvíco
las que infestam os nossos sertões. Depois de espreitar alguns dias, descobriu 
a turma um grande alojamento de uns 300 índioi: pouco mais ou menos. ~s
se alojamento está a 5 dias de viagem do lugar Pôrto Franco e devido ao 
número de índios a turma foi aumentada, tendo pqra êsse fim saído do ma
to, para voltar e segundo os calculos do capataz .l\'lartim Bugreiro, o assalto 
ao aloj<tmento deverá ter lugar a 24 nu 25 desta>. 

(8) Em Matos Costa, Pôrto União, vive um pequeno nucleo de 
Xokleng. No Município de Orleães, em 1949, foram encontrados três Xo
kleng em estado selvagem. Informações clêstes, levaram-nos a aceitar a exis
tência de um grupo arredio que foi parcialmente exterminado na década de 
40, por fazendeiros da região de S. J oaqujm. 

(9) Sôbre bibliografia, ver nosso trabalho <Os grupos Jê em Sta. 
Catarina>, ob. cit. 

(10) Idem. · 

(11 ) Ribeiro. D. , ob. cit. , p, 20 

(12) Idem, p. 20 e Henry, ]. , 1941. p. 6. Atualmente vê-se que 
a população está aumentando. Isto ocorre, naturalmente, porque novos re
cursos méJicos-sanitários foram mobilizados para <suxiliar a sobrevivência dos 
X okleng. Nêsse sentido, é comum ver-se o índio solicitar medicamentos logo 
que acometido por qualquer doença. Por outro lado, a ultima epidemia que 
se tem notícia ocorreu em 1942, quando o sarampo grassou, <matando mui
tas cr1anças>. 

(1.3) Conforme relatório nº. 564, referente ao ano de 1928 - SPI. 

(14) Siegel e outros (1961, Textos de Etnologia, p. 87) 

(15) Um informante explicou-me que os Xokleng saíram do pla
nalto cporque trabalhá muito prá fazê roça de milho. Depuii: veio seca. Pas
sarinho todo ir embora. Tudo ir embora. Homem ficá comend0 milho. Co
meu todo o m~Ibo. Não te mais milho. Então homem ir embora. 1r pro :na
to. Não plant.á mais>. 

(16) Veja-se nosso trabalho cOs Grupos Jê ... >, p. 23 

(17) Idem 

(18) Henry, J. p. 50 

(19) idem, pp. 33 e 36 

(20) idem, p. 88. Entretanto entre nossos informantes apenas obti
vemos notícia da existência de três clãs. Os outros existiram, dizem, mas 
não vive ninguem atualmente que tenha pintura dê1es. 
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... 

(21) Idem, idem, p. 176. 

(22) Veja o projeto de pesquisa. 

(23) Trata-se atualmente de uma famíl ia extensa: Aipon, sua mu
lher e um filho recém casado. Entretanto, por ocasião da safra o filho de 
Aipon ainda não havia casado. 

(24) Conforme Siegel, ob. cit. , p. 88. 

(25) Veja-se o trabalho de nossa autoria: cA escola e as popula
ções tribais• - manuscrito. 

(26) A visita que o índio Lili P ripá (mestiço: Kaingang e Xokleng) 
foz ao R:o de Janeiro, <>nde recl;imou junto a D iretoria do SPI da orienta, 
ção seguida pela chefia do P. I. Duque de Caxias, e sua morte. posterior
mente, na reserva, determinaram uma mudança de chefia rio P.I. e conse
quentemente a situação de con tato controlado, que até aquêle ano de 1954 
vinha sendo mantida. 

(27) H á algumas Xokleng que estão casadas com caboclos. Entre
tanto. parece-nos que há ml is ligações fortuitas do que casamen tos. Por ou
b o lado, os homens Xokleng estão em maior número casados com n1ulheres 
civilizadas. 

(28) Oliveira, Roberto C.. 1960, T he role of indians posts in the 
process of assimilation - two case .studies - ln América Indígena. Vol. XX, 
nº. 2. 

('") cTifa> é um caminho vicinal; é, segundo uso corrente no vale 
do Itaja,Í «uma linha de colonização•. 

(- ) Abordagem se melhante faz Roberto C~rdoso de Oliveira em 
o Processo de Assimilação do-i Terêna, J 960, Museu Nacional. 

( - ) cCoboclos • na região do vale do I tajai são todos os brasi
leiros que têm nomes ge nuinamente português. Aqui refere-se especialmente 
às populações que vivem no vale sem maiores recursos financeiros e q ue 
não são descendentes de alemães ou italianos. Alguns dêsses <caboclos> ap!'e
sentam car~cterísti::as físicas demonstrativas d~ mestiçagem entre o branco o 
negro e o l ndio. 

su/ -B~GRDFll DOS ÍNDIOS XOKLENG (BOTOCUDOS)-
Blumensohn, Jules H, - 1936. 

•A preliminary Sketch of the fGnship and social organization of the Bofocu
do lndians of the Rio Plate in the Municipality of Blumenau, Santa Catarina, Bra:cil> . 
.Boletim do Museu Nacional, Xll, o. 3-4, ~io; 
H ankc, Wanda, 1947, 

•Los índios Botocudos de Santa Catarina, Brasil>. Arquivos do Museu Para
naense. lV, Curitiba; 
Henry, Jules. 1936, 

•The lingllistic expression of cmotion> 10 American Antropologists, n. s. 
XXXVIII, Meoasba, Wisconsin. 
Henry, Jules, 1935, 

<A Kaingang Text. m lnternational Journal of American Linguistic~; vol. 
VIU, n. 3-4, N<.w York; 
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Serviço de Proteção aos Índios, 1911, 

•Exposição sôbre o Serviço de Proteção aos Índios e localização de trabalha
dores nacionais constante do Relatório do Sr. Ministro da Agricultura, Indústria e Comêr-

cio, relativo ao ano 1911, Rio. 

Serviço de P roteção aos Índfos, 1915. 

•Relatório que o Sr. Superintendente M unicipal de Blumenau remete ao Exmo. 
Sr. Ministro do Interior ... • no. 127; 

Serviço de P roteção aos índios, 1928, 

cRelatorio anual referente ao exercício de 1928 do P.I. •Duque de Caxias• 
no. 564; 

Silva Simoens da 1930, 

li Tribo Calngang (índios Bngres - Botocudos}. 

Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro; 

Zittlow, Augusto e Bischof. Martin L. 19!5. 

•Os tndios em S. Catharina•. ln O Estado. anno I, n. 64, Floria11ópolis, 
Bandeira, Alipio, 1926, 

li Cruz lndlgena. Porto Alegre. 

Guêrios, R. F. Mansin, 1945, 

"0 xocren é ililioma Caingangue". Arquivos Do Museu Paranaense. IV, Curitiba; 
lhering, Hermann von. 1912, 

•A Ethnografia do Brasil meridional•. llctas dei IYllº. Congresso Internacional 
de P.merlcanislas (Sesion de Buenos Aires, 1910), B. Aires, 
.Ml:tram::, Alfred, 1946, 

cThe Caingang>, in Handbook of south llmêrlcan lndians. vol 1, the nu1rginal tribcs; Smi
thsonian lntitution, Washington 

Metraux, Alfred, 1947, 

•Social Organization of the Kaingang and Aweilkoma according to C. Nimu
endaju's unpublished data>. 

American Antropologist, N. S. , 49, no. 1, Mcnasha, Wisconsin; 
Mussolini, Gioconda, 1946, 

Os meios de delesa contra mnll:stia e a morte em duas tribos brsileiras: Kain
gang de Duque de Caxias e Bororó Oriental. 

Revista do lrquivo Munlcioal CX, S. Paulo; 
Paula, Josl: Maria de, 1924. 

«Memória sobre os botocndos do Paraná e Santa Catarina organizada pelo 
Serviço de Proteção aos selviculas sob a inspeção do Dr. José Maria de Paula•. Annaes do 
XX congresso internacional de americanistas (Rio de Janeiro 1922), vol 1, Rio; 
Tavares, Joaquim da Silva, 1912, 

cOs Botocudos de Santa Catarina~. Brotéria, série de vulgarização scientHica, 
vol. X. Fase. IV. Braga 

Vasconcelos, Diogo R. de, 19 12, 
•Botocudos•. Revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janei.ro, XVII, 

(1904). Rio; , 
Albershein, U rsula, 1962, 

UMD COMUNIDDOE TEUTI BRllSllflRI - (Jarim) CBPE. Rio de Janeiro. 
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