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Em A Integração do fndio na Sociedade Regional - A F unção dos
Postos Indígenas em Santa Catarina, o leitor encontrará os elementos indispensáveis à compreensão
do longo processo percorrido por
dois grupos indigenas brasileiros,
desde os primeiros contatos com a
sociedade nacional até nossos dias.
A partir da noção de fricção interétnica, desenvolvida por Roberto
Cardoso de Oliveira, que destaca como objetivo principal de análise o
sistema de relações sociais constituído pelos dois subsistemas, o indígena e o nacional, o autor historia o
contato mantido pelos Kaingang e
Xokleng com a sociedade envolvente, analisa a criação e a atuação dos
Postos Indígenas em Santa Catarina, e oferece uma visão objetiva da
situação atual dos remanescentes daqueles dois grupos tribais.
Vivemos hoje uma época de retomada de consciência com relação
ao indígena, dentro da periodicidade cíclica que desde a chegada dos
primeiros jesuitas, no século XVI,
alterna fases de preocupação intensa com outras de total alheamento.
Sucedendo ao período colonial e
ao império - quando numerosos decretos e leis foram estabelecidos e
raras vêzes cumpridos - a ideologia republicana motivou a criação
do Serviço de Proteção aos índios,
substituído pela Fundação Nacional
do índio. No entanto o idealismo de
Rondon e de alguns seguidores não
bastou ao sucesso pleno da emprêsa proposta. Como há quatro séculos o índio continua espoliado, abandonado à ação nefasta das moléstias
provocadas pelo contato interétnico,

..

quando não massacrado pelos representantes de uma cultura infinitamente superior em tecnologia. À exceção de alguns indivíduos aos quais
o destino reservou sorte melhor, como aqueles localizados no Parque
Nacional do Xingu, são pouco promissoras as perspectivas para uma
população hoje reduzida a não mais
do que 80 000 índios.
As resultantes do processo histórico a que foram submetidos os Kaingang e os Xokleng mostram analogias significativas às observadas em
outras regiões do país, apesar das
especificidades do caso estudado.
Dêsse modo, as sugestões de medidas assistenciais formuladas "com a
preocupação de oferecer uma contribuição ao indigenismo oficial",
são passíveis de generalização à
maioria dos grupos indígenas brasileiros.
Às inúmeras contribuições que
utilizam a Antropologia como instrumento de avaliação das reais condições de existência de populações
tribais, desenvolvidas no âmbito dos
programas de pós-graduação da Divisão de Antropologia do Museu Nacional, Sílvio Coelho dos Santos
acrescenta o presente trabalho. Que
certamente interessará de perto a
quantos se preocupam com a problemática indígena brasileira.
Paulo Marcos de Amorim
Museu Nacional
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INTRODUÇÃO

Em Santa Catarina, na atualidade, sobrevivem contingentes representativos de duas sociedades tribais, quais sejam:
Xokleng e K.aingang. Os Xokleng, também conhecidos como
Botocudo, Aweikoma, Kaingang e Bugre, encontram-se aldeados na reserva Duque de Caxias, localizada no Município de
(birama, no alto vale do rio ltajaí do Norte. Alguns poucos
remanescentes de um outro grupo Xol<leng sobrevivem ainda
no lugar denominado São João, próximo ao Município de Calmon. Os Kaingang ocupam uma reserva, denominada Dr. SeJistre de Campos, no Município de Xanxerê, na região Oeste
elo Estado (1).
Essas duas êociedades tribais outrora ocupavam territórios
bem definidos: os Xokleng dominavam as florestas localizadas
entre o litoral e o planalto, enquanto os Kaingang eram senhores dos campos do Oeste. Os Xokleng eram nômades-caçadores.
Os Kaingang viviam um semi-nomadismo, pois praticavam a
agricultura, associada à caça e à coleta. j;:sses grupos tribais
mantinham, segundo a tradição, lutas constantes entre si. Entretanto tudo indica que ambos são originários dos antigos
Guaianá ou Caaguá que dominavam as terras do interior no
sul do País, à época da conquista. Vários estudiosos (Henry,
1941; Guérios, 1945; Wiesemann, 1959) têm demonstrado que
o idioma Xokleng é um dialeto Kaingang. Mas, entre os Xokleng
e os Kaingang, existem diferenciações quanto à organização

( 1)

Nessas duas reservas estão localizadas ainda algumas famílias
Guarani. Essas, entretanto, vivem num constante vai-e-vem
entre os Postos do Sul do Pais. Por isso, não são consideradas
aqui.
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social, rituais de passagem, mitologia, etc., e por isso mesmo
êles aparecem na literatura etnológica como grupos distintos ( 1).
As duas sociedades entraram para a história de modo bastante diverso. Os Xokleng somente a partir de 1850, data da
fundação de Blumenau e marco do início da colonização dos
vales litorâneos de Sta. Catarina, começaram a travar contato
sistemático, se bem que belicoso, com os imigrantes europeus
que se locali.zavam em seus territórios tradicionais. A sua pacificação se iniciou em 1914, quando um grupo foi "atraido"
no alto vale do Itajaí do Norte e aldeado em Duque de Caxias. O
grupo de Calmon somente foi pacificado em 1920. Entretanto,
ainda hoje há notícias da presença de Xokleng arredios nas
florestas de Sta. Catarina. Os Kaingang, por sua vez, foram
utilizados pelos bandeirantes preadores de índios em suas incursões sôbre as reduções jesuítas de Guairá. Depois, no século
XVIII, foram envolvidos por uma frente pastoril que deslocando-se de Guarapuava atingiu os campos de Palmas, buscando
abrir um nôvo caminho de tropas que ligasse o Rio Grande às
feiras de gado de Sorocaba. A seguir os mesmos K aingang
entraram em contato com os integrantes de uma frente extrativa
(erva mate) e depois de 1920 foram envolvidos por nova frente pioneira, uma frente com base na economia agrícola.
As situações históricas em que se estabeleceram as relações de contato entre êsses grupos tribais e os integrantes das
várias faces de expansão da sociedade nacional foram, portanto, bastante distintas. Os Xokleng sofreram uma bárbara campanha de extermínio promovida pelas Companhias de Coloni-

( 1)
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A discussão científica sôbre a identidade dos grupos
Xokleng e Kaingani até hoje perdura. Henry, J (1941) estuda
os Xokleng como sendo KaLn.gang; Baldus, H. (1937 e 1952) afirma que não há afinidade cultural entre os dois grupos tribais ;
Metraux, A. (1947) compara o sistema de "metades" Kaingang
com os "clãs" Xokleng e opta por sua identidade. Recentemente,
Hicks, D. ( 1966) retomou a questão num artigo intitulado "The
Kaingang and The Aweikoma: a Cultural Contrast" e relaciona
nove itens em que a evidência dos dados etnográficos demonstram se tratar de grupos culturais distintos. As informações
sôbre a origem dos Xokleng e Kaingang estão baseadas em
Serrano, A. (1936) e Metraux, A. (1944), relacionadas por Schmitz
e Becker (1966).

zação e pelo próprio Govêrno catarinense, pois êles não deixavam de revidar aos ataques dos bugreiros. Os Kaingang, ao
contrário, se submeteram aos "civilizados" e foram mesmo
utilizados por êsses na penetração do sertão e afugentamento de
outros grupos ( Kaingang e Xokleng) arredios.
Atualmente os dois grupos tribais se apresentam em poeições distintas no processo de aculturação que estão a sofrer.
Tanto um como outro, segundo a classificação de Ribeiro
( 1957) estão integrados à economia regional. Mas enquan·
to os Xokleng se apresentam com maior consciência de sua
condição étnica, os Kaingang não chegam a manter elos que
garantam maior solidariedade grupal. A dependência dos regionais é também muito mais acentuada entre os Kaingang,
pois êsses estão inteira1nente engajados como mão de obra na
sociedade regional.
O potencial natural das duas reservas também difere bastante. Da mesma maneira difere a intensidade com que os
integrantes da sociedade regional que ·e nvolvem as popula'ções tribais em foco, utilizam os indígenas como mão de obra,
como consumidores e como detentores de áreas territoriais
(reservas).
Como grupos sujeitos a processos de aculturação até certo
ponto distintos, os Xokleng e Kaingang, entretanto, se apre·
sentam ao "civilizado" de maneira semelhante aos integrantes
das camadas mais baixas da sociedade regional. Falam português em sua quase totalidade com fluência; muitos são alfabetizados; utilizam técnicas e instrumentos de trabalho comuns
aos regionais; usam vestuário e alimentação também de modo
comum aos sertanejos locais. Entretanto, êles continuam a ser
índios; êles continuam a ser integrantes de um grupo étnico
distinto; êles continuam a ser diferentes•

•

Nas reservas indígenas em que estão localizados os Xokleng
e os Kaingang, funcionam postos do órgão encarregado da proteção e assistência ao índio no País, ou seja a Fundação Nacional do índio ( Fnnai), que há pouco tempo substituiu o Serviço de Proteção aos índios ( SPI). Em Duque de Caxias o Pôsto
Indígena foi instalado em seqüência às atividades de pacificação que o Serviço de Proteção aos índios, logo após sua criação,
começou a manter na região do vale do ltajaí do Norte. Assim.,
a 22 de setembro de 1914, ao ocorrer o primeiro contato pacífico entre os Xokleng e as turmas de atração, o Pôsto começou
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a atuar. A reserva indígena, entretanto, semente foi criada em
1926, quando o Govêrno catarinense, pressionado pelo SPI,
concedeu aos índios a gleba de terras onde êles haviam sido
pacificados e aldeados. Em Selistre de Campos, o Pôsto Indígena 8Õmente se fêz presente em 1942. Mas, desde 1902, os
índios tinhrun garantidas as terra~ localizadas entre os rios
Chapecó e Chapecõzinho e a linha telegráfica que atravessava
os Campos de Palmas, 1narginando a estrada de tropas. Isto
porque o Govêrno paranaense, que à época tinha jurisdição
sôbre a área, atendeu aos apêlos do Cacique Vaicrê e reservou
para os índios aquela gleba.
Os postos indígenas são unidades executivas da política
indigenista desenvolvida pelos órgãos de proteção e assistência
ao silvícola. São êles que colocam em prática o que foi formulado pelos órgãos central e regionais de proteção. Até recentemente, antes da extinção do Serviço de Proteção aos índios e
sua s ubstituição pela Fundação Nacional do índio, havia no
Brasil sete lnspetorias Regionais e aproxin1adamente uma centena de postos. 1tsses se articulavam com o órgão eeµtral através das Inspetorias. Em regra, cada Pôsto possuis um encarregado, um enfermeiro, um professor, um agente de serviços e
dois ou três trabalhadores braçais. :tsse modêlo de organização
continua preeente na Fundação Nacional do índio. Aquêles
funcionários, soh a orientação do encarregado, deveriam
desenvolver as atividades de proteção, assistência e integração do indígena à economia regional. O órgão central
deveria
favorecer as lnspetorias Rebrionais, e assim
aos Pos tos, com verbas que pern1itissem a construção de suas instalações (residências para o encarregado, funcionários e trabalhadores, escola, enfermaria, depósitos), a sua
manutenção e conservação; que assegurassem a assistência aos
indígenas (sementes, medicamentos, ferra mentas) ; que garantissem a sobrevivência dos silvícolas, especialmente quando êles
iniciavam o contato sistemático com o PI ou quando enfrentavam períodos de penúria (alimentos, vestuário). Ora, o Serviço de Proteção aos índios, logo após sua criação em 1910, co1neçou a sofrer graves problemas financeiros e mal conseguiu
recursos para remunerar os servidores que lhe prestavam serviços. Em Sta. Catariua, Eduardo de Lima e Silva Hoerhan,
pacificador dos Xokleng logo após ter estabelecido r elações
pacíficas com o grupo indígena, quase se viu na contingência
de abandonar sua empresa porque não havia r ecursos que per1nitissem mant.er os índios sob a ação do posto.
10

Na prática, pois, os poetoe indígenas sempre viveram asfixiados pelas limitações financeiras. Isto foi um dos fatôres
que levaram para os postos funcionários que não tinham condições de sê-lo. A sujeição às duras condições de vida do inte·
rior, o isolamento, a precariedade com que eram recebidos os
irrisórios salários, não estimulavam outros mais capazes. Os
casos que fogem a essa regra, são explicados pela presença de
muitos idealistas nos quadros que Rondon formou quando da
criação do Serviço. Alguns dêsses idealistas sobreviveram às
diversas ad1ninistrações do SPI e alé há pouco ainda eram
atuantes. Animava-os a esperança de dias melhores. Eduardo
de Lhna e Silva Hoerhan, é um dêsses casos.
As lin1itações apresentadas p elos postos indígenas, entre·
tanto, deven1 ser entendidas num quadro mais amplo. Na ver·
dade, un1 posto indígena é o executor prático do indigenismo
oficial. 1tste deve ser pensado, segundo as palavras de AHon80
Caso ( l ) , "como uma atitude e uma política e a tradução de
ambas em ações con((retas". No Brasil não se pode dizer
que os postos executavam ou executam uma política ind.igenista,
eficiente e racional, entendendo-se por isso a incorporação.
da .- \ntropologia Aplicada, como práticas sistemáticas.
Tudo isto, em última análise, porque a sociedade nacional
te1n visto o índio~ indivíduo ou grupo, como obstáculo à sua
expansão. Os índios, por sua vez, são numericamente insignificantes perante a sociedade brasileira para sensibilizar setores
ou a totalidade dessa mesma sociedade. Além disso, os vários
problemas que afligem largas parcelas da população do País,
que vivem em condições tão precárias, senão piores, que as vi·
vidas pelos siLví..olas, têm também contribuido para a desaten·
ção dos govêrnoê aos indígenas.
O desenvolvimento dos estudos etnológicos no Brasil veio
facilitar a melhor compreensão das várias facetas do processo
de mudança cultural a que se acham submetidos os silvícolas.
Entretanto, êsses estudos não chegaram a permitir o estabelecimento de normas de ação destinadas a garantir a assistência
e a proteção, especialn1ente porque entre os estudiosos da Etnologia e os responsáveis pela administração dos assuntos indígenas não há diálogo. Roberto Cardoso de Oliveira (2) afirma
que no Brasil pode-se identificar quatro tipos de atitudes ou

1)
2)

1964: 339
1965: 129 e seguintes.
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"mentalidades" no trato dos problemas indígenas: "estatística,
a primeira, romântica, a segunda, burocrática, a terceira, e
empresarial, a quarta". E prossegue: "infelizmente, parece não
haver dúvida de que é nessas mentalidades que o indigenismo
oficial está buscando inspiração para o equacionamento da
questão indígena". Os artigos segundo e terceiro da Lei que
instituiu a Fundação Nacional do índio são indicadores bastantes nítidos da predominância da mentalidade empresarial no
órgão que pretende superar as deficiências do antigo Serviço
de Proteção aos Índios ( 1 ). Mas é o Secretário Executivo da
Funai, que em entrevista concedida à imprensa do Paraná, afirma: "a Funai foi estruturada com características empresariais" ( ... ). Ela está "empenhada no desencadeamento de
um trabalho dirigido para a assistência médica, social, educacional e habitacional, visando permitir a passagem do índio da
agricultura rudimentar à base da enchada, para uma atividade
mais racional e técnica, inclusive com o emprêgo do trator".
E arremata "aqui no Paraná os remanescentes Caingangues e
Guaranis já atingiram um estágio elevado de aculturação, tornando dispensável a assistência de antropologistas" ( . .. ) (2).
Verifica-se assim que a política indigenista oficial não está
aproveitando os resultados das várias pesquisas levadas a efeito
pelos estudiosos da Etnologia brasileira. Muito menos tem
aproveitado êsses especialistas para a solução de problemas específicos. A própria diversidade com que os indígenas se apresentam perante a sociedade nacional parece não estar sendo
devidamente considerada. Imaginar Kaingang e Guarani num
mesmo estágio de aculturação, é esquecer a situação específica de
cada grupo tribal. Pensar que a maior .aculturação de um grupo tribal dispensa o trabalho do antropólogo, é desconhecer:
(a) "o vigor do conservantismo dos grupos indígenas, sua tenaz
resistência à mudança e a f ôrça do sentimento de identificação

(1)

(2)
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A Lei nº 5.371, de 5-12-67, que instituiu a Fundação Nacional do

1ndio, inclui o "dízimo da renda líquida anual do patrimôn.io
indígena" como patrimõnio da Fundação (art. 2°, V) e afirma
que ''as rendas do patrimônio indígena serão administradas pela
Fundação, "visando entre outros objetivos, o "custeio dos serviços de assistência ao índio" (art. 3°, III), cf. Diário Oficial da
União, nº 31, de 6-12-67.
"O Estado do Paraná", de 27-3-69, p. 11, art.: "Caso dos índios
vai dar confisco de bens".

tribal que leva êstes minúsculos grupos étnicos a lutar por to·
dos os meios para conservar sua identidade e sua autonomia; e
( b ) a incapacidade da sociedade brasileira, particularmente
das frentes de expansão, para assimilar grupos indígenas, proporcionando-lhes estímulo e atrativos para nela se dissolve·
rem" 0).
Aqui se encontram as razões do presente trabalho. Acre·
ditamos que os estudiosos da Etnologia brasileira precisam ser
mais incisivos em seus pronunciamentos sôbre o desenvolvimento prático das ações oficiais destinadas a proteger e assistir
aos silvícolas. Precisam, também, se preocupar mais com o des·
tino das populações tribais que estudam, formulando e defen·
dendo normas claras de ação a serem aplicadas pelos administra·
dores responsáveis pela proteção e assistência. Precisam, final·
mente, demonstrar aos executores do indigenismo oficial que não
são meros colecionadores de artefatos ou simples curiosos de exó·
ticas formas de matrimônio, parentesco, sistemas econômicos,
explicações ideológicas ou estruturas lingüísticas. Mas sim que
são estudiosos das composições culturais, que o homem conseguiu formular em sua luta pela sobrevivência, e que além disso
vêm seu objeto de pesquisa antes de tudo como ho1nens.
As análises que fizemos neste estudo, entretanto, não pretendem fundamentar generalizações sôhre a ação indigenista
oficial no País. Limitamos nossas considerações às realidades
apresentadas pelos postos indígenas localizados em Santa Catarina e tivemos por objetivo provocar a deflagração de ações que
permitam a sobrevivência dos silvícolas aldeados nesses postos.
Temos consciência, por outro lado, que os quadros estabelecidos não podem ser entendidos sem uma perspectiva global, que
permita a compreensão de que a questão indígena não é um
problema local ou regional e sim nacional. Dessa maneira,
pode-se admitir que as situações vividas pelos indígenas aldea·
dos em Santa Ca'iarina são até certo ponto comuns àquelas vividas pelas demais tribos do País, especialmente as que estão
submetidas a processos de mudança cultural semelhantes aos
que atravessam Xokleng e Kaingang. E sendo válida esta hipótese, acreditamos que ao focalizarmos a situação dos postos
indígenas catarinenses estamos contribuindo para o entendimento do funcionamento dessas unidades de assistência e proteção no País.

(1)

Ribeiro, D., 1962: 134.
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No correr dêste estudo utilizamos algumas noções teóricas
ligadas aos fenômenos da mudança cultural. Os conceitoa de
aculturação e assimilação e a noção de fricção interétnica são
subjacentes a todo o trabalho. O têrmo aculturação empregamos segundo a formulação de Siegel (1 ) , "como uma mudança
de cultura que se inicia pela conjunção de dois ou mais sistemas
culturais autônomos ( ... ) ". O têrmo assimilação é utilizado
para indicar "o processo pelo qual um grupo étnico se incorpora
noutro, perdendo sua (a) peculariedade cultural e ( b) sua
identificação étnica anterior" (2). Ou ainda, nas palavras de
Schaden (3): "Para ser genuina, a assimilação pressupõe não
só a aceitação do índio pela sociedade nacional como se não
f ôsse índio, isento sobretudo de qualquer estigmas, mas requer
também do próprio nativo o sacrifício de sua primitiva identidade étnica e da consciência de sua origem na fundamentação
das rela~ões com a sociedade nacional".
A noção de fricção interétnica é formulada nos têrmos
propostos por Roberto Cardoso de Oliveira (4 ), para indicar
''que a sociedade tribal mantém com a sociedade envolvente
(nacional ou colonial) relações de oposição histórica e estruturalmente demonstráveis".
Por isso mesmo eegundo êsse
autor a fricção interétnica é a característica básica da situação
de contato.
Além disso, tivemos presente várias conclusões a que eh~
garam estudiosos brasileiros sôbre o destino das populações
tribais do País. Schaden (5), por exemplo, afirma: "o que,
porém, o estudo de aculturação vem revelando com evidência
cada vez maior é que .a concomitante reorientação do sistema
cultural não se manifesta, quer no plano das relações interétnicas, quer na consciência do aborígene, como assimilação propriamente dita, e i88o a ponto de se tornar duvidosa a possibilidade de uma assimilação realmente efetiva". E, prossegue o
autor, "se o avanço de processo aculturativo não se acompanha
de um número crescente de uniões mistas entre índios e c.aboclos, que levem a tribo a transformar-se numa população mes-

( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Siegel, et alii, 1961: 87
Oliveira, Roberto Cardoso, 1960: 111
Schaden, Egon, 1967: 11
1964: 27
Schaden, E. ob. cit.: 11/ 14

tiça, são ( ... ) muito fracas as expectativas de uma verdadeira
assimilação".
Roberto Cardoso de Oliveira ( 1 ), estudando os Terêna do
sul do Mato Grosso oferece indicadores que revelam "como
uma população aborígene pode atingir os mais altos níveis do
processo aculturativo, sem que seus membros percam sua iden·
tificação étnica, conservando-se índios - muitas vêzes e para·
doxalmente para poderem sobreviver". Ribeiro (2) por
sua vez enfatiza que "o destino final do índio, sua incorporação
ou enquistamento, será desfêcho de um processo no qual podemos influir muito pouco".
Foi a partir da reflexão sôbre essas questões que desenvolvemos êste trabalho, preocupados antes de tudo em oferecer
uma contribuição ao indigenismo oficial e assim permitir a
abertura de novas perspectivas de vida e trabalho às populações
tribais aldeadas nas reservas indígenas de Santa Catarina.

(1)
(2)

1968: 228
1962: 140
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CAPÍTULO

1

FRENTES PIONEIRAS E CONTATO INTERÉTNICO
O atual território do Estado de Santa Catarina foi
povoado por diversas frentes pioneiras. Essas moviam-se
em função de interêsses econômicos particulares. Os contatos que essas faces da sociedade estabeleceram com as
populações tribais provocaram a sua distribalização, quando não o seu aniquilamento físico. Ribeiro ( 1) ao caracterizar as facetas diversas que parcelas da sociedade nacional
assumiram ao se encontrar com contingentes tribais, afirma:
"A economia extrativa mobiliza indivíduos desgarrados de suas
comunidades de origem e, portanto, livres das formas tradicionais de contrôle social, para lançá-los sôbre áreas inexploradas ( ... ). Quando defrontam com um grupo indígena sua
tendência é desalojá-lo violentamente do seu território, ou,
quando possível, diligenciar para colocá-lo a seu serviço ( . .. ) ".
"As frentes de economia pastoril sãoformadas por populações
constituídas por crescimento vegetativo, composta de grupos
familiais, que avançam através de áreas inexploradas à procura
de novas pastagens. Agem diante do índio essencialmente pela
contingência de limpar os campos de seus habitantes humanos
para entregá-los ao gado e evitar que o índio, desprovido de caça, a substitua pelo ataque em seus rebanhos ( ... ) ". Já as
frentes de expansão agrícola, prossegue Ribeiro, "são geralmente constituídas por massas humanas mais ponderáveis que
as anteriores e dotadas de um equipamento muito mais poderoso. Vêem no índio um simples obstáculo à sua expansão e
entram em conflitos para desalojá-los das terras que ocupam••.".
E1n Sta. Catarina as populações tribais sofreram compulsões, em momentos diversos e em áreas distintas, dêsses três
tipos de frentes pioneiras. Limitamos nossas considerações às
populações dos' vales litorâneos (Xokleng) e do planalto (Kaingang), visto que os grupos tribais que ocupavam o litoral foram
1)

1957: 23/24
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pràticamente exterminados logo no primeiro século de história
da Colônia. Assim veremos que os Xokleng foram envolvidos
por uma frente agrícola, enquanto os Kaingang travaram relações com faces pioneiras voltadas para a economia criatória,
extrativa e agrícola.
A resultante dessas diversas compul.sões sofridas pela~
populações tribais foi o aniquilamento físico de parte do seu
contingente populacional, a distrihalização de outro taoto e o
aldeamento em reservas dos restantes. Evidentemente essas
populações reagiran1 à presença do branco. Mas a reação, diferenciada em cada momento e lugar, não chegou a diminuir ou
adiar a intensidade da expansão das frentes pioneiras. Mesmo
considerando os Xokleng, grupo nômade-caçador e portanto
com grancle 1nobilidade espacial, verificamos que a reação foi
mais de recuo para os pontos inacessíveis da floresta, do que
a tomada de posições e sua defesa. Os muitos ataques que os
Xokleng efetivaram contra os colonos brancos somente se realizaram quando o grupo não tinha mais para onde recuar e os
bugreiros não lhes davam outra altcn1ativa. No caso dos Kaingang, reações dê&se tipo não chegaram a se efetivar. ~les foram
diretamente envolvidos por uma frente pastoril que logo pulverizou os elos de solidariedade que aglutinavam os vários grupos tribais e a seguir rebentou con1 a organização social tradicional, forçando a distribalização e a miscigenação. A partir
daí foi contínua a utilização dos contingentes tribais assim
envolvidos para limpar áreas novas de populações indígenas
arredias, (também Kaingang ou Xokleng) ou como mão-de-obra,
nas tarefas de abertura de pic.adões para a passagem das tropas
que demandavam às feiras de Sorocaha e na extração de erva
mate.
As reservas surgem em função dêsse quadro. No oeste,
em Xanxerê, no início do século o govêrno do Estado do Para·
ná, que a época tinha jurisdição sôbre a área, reservou para os
índios Kaingang, um quinhão de terras no triângulo formado
pelos rios Chapecó, Chapecõzinho e a estrada de gado que atravessava o território, ligando o Rio Grande às feiras de gado em
São Paulo. No leste, na região de lbirama, no alto vale do rio
ltajaí, a reserva surge somente em 1926, doze anos depois dos
Xokleng terem sido pacificados. Por sua vez, o posto indígena
surge em Xanxerê apenas em 1941, quando em Ibirama êle é
atuante, como posto de atração, desde 1912.
As razões dêsses desencontros, os fundamentos que determinaram a criação de reservas e postos indígenas em Santa
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t:atarina, visando atender populações que sofriam compulsões
diferentes, serão exaustivamente vistos neste capítulo. Visando
facilitar o leitor, destacamos que o desenvolvimento dêsses fatos
deverão ser compreendidos frente à noção de que o índio não
foi seu agente. Como paciente, êle se submeteu a decisões que
tinham seu centro na Capital do Império (ou República), na
sede da Província (ou Estado), ou mesmo, na Europa, onde se
decidiam os planos de colonização, a abertura de estradas, a
questão de limites com a Argentina, etc. Na prática, e ainda
como paciente, êle viu desaparecer a tribo como unidade social,
viu desarticular-se todo o conjunto das crenças que suportavam
e explicavam o seu mundo ideológico, viu esboroarem-se as
técnicas que f undament.avam sua vida econômica. E sendo
sobrevivente dessa seqüência de cataclismas, assentou-se nJa
reserva como categoria social à parte, ou seja como marginal.
1.

AS FRENTES PIONEIRAS

Durante o século XVI, a costa cat.arinense foi visitada por
espanhóis e portuguêses, permanecendo livre de efetivo domÍ·
nio. Às populações tribais que ocupavam o lit.oral, os Carijó~
foram entretanto alvo <le várias .incursões dos navegadores que
a partir da instalação de São Vicente, em 1534, preocupavam-se
com o abastecimento do seu mercado de escravos (1). Além
disso essas populações tribais abrigaram náufragos e fugitivos
( 1)

As fontes históricas apresentam os "Carijó" como integrantes
do grupo Tupi. Paulo José Miguel de Brito, 1829: 6/7, afirma:
"no tempo do descobrimento do Brasil, todo o território, que
forma a Capitania de Santa Catarina, era habitado, por duas
nações indígenas, denominadas, huma Carrijós, e a outra Tapuias.
Os primeiros habitavam desde o rio da Cananéa até o dos Patos,
que consta das nossas histórias ter sua foz na latitude de 28º (. ..) ;
êstes Carrijós não só não eram anthropophagos; mas tinhão mais
razão, e humanidade do que outras nações ( .. . ). Os Carrijós
confinavão pelo norte com a nação dos Goianazes, e pelo sul
com a referida dos Tapuias a qual habitava do rio dos Patos
para o sul até o Paraná-gu-assú. Paralelamente, Taunay, Affonso E., 1936: 16/17, afirma que em 1609 Remandarias Saavedra
apresentou relatório ao rei de Espanha dizendo que "cem mil
índios viviam nas provinicias de Sta. Catarina, Biaça e Rio
Grande" e que já em 1567, o Pe. Domingos Garcia, na região de
Laguna, recebeu do cacique Tatarana reclamações contra a violência dos portuguêses.
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de várias expedições, o que evidentemente acelerou sua desorganização social O).
Embora sejam bastante limitadas as fontes históricas, fato
é que no século xvn, ao se efetivar a tentativa de povoamento
da Ilha de Santa Catatrina, por Dias Velho, o litoral já estava
pràticamente livre das populações tribais. Quando, mais tarde,
criou-se a capitania ( 1738) e instalou-se o Govêrno na ilha de
Sta. Catarina ( 1739) já não mais se encontrava qualquer informação sôhre os Carijó. Tudo leva a crer, pois, que não foram
poucas as incursões dos preadores de índios de São Vicente sôbre as populações do litoral catarinense.
É de se compreender, também, que até a instalação da ca-

pitania não ocorreu nesta parte da Colônia um povoamento
sistemático. Na verdade, a limpeza da área de seus contingentes
tribais foi decorrência direta da frente agrícola que se fixara
no nordeste, explorando a economia canavieira, e tendo nos
paulistas de São Vicente os instrumentos para fornecimento da
mão-de-obra. A partir dêsse quadro básico, é que entenderemos o que se sucedeu em Sta. Catarina depois da instalação da
província. É fato, que no interior, no planalto, desde o século
anterior, os paulistas vinham também fazendo suas incursões,
destruindo as reduções jesuíticas de Guairá e abrindo rotas
pelo sertão. Mas como desejamos caracterizar as frentes de
expansão da sociedade colonial em função das populações tribais existentes, trataremos de ver separadamente o que ocorreu
na zona litorânea e no planalto. Realmente trata-se de frentes
pioneiras distintas, movidas por interêsses econômicos diversos, mas, num plano mais geral, pode-se verificar que elas se
completavam, pois "a partir de um dado momento, pelo meno-s ( ... ) os f ortins defendem as pradarias que er.am o celeiro
do gado, e o apresador assegura com a sua presença, a posse
da terra disputada" (2).

(1)

(2)
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Sabe-se que na viagem de Solis, em 1515, alguns náufragos entre êles Aleixo Garcia e Henrique Montes (portuguêses) e Melchior Ramires (espanhol) - se instalaram na ilha de Santa
Catarina. Posteriormente, a malograda fundação de Puerto de
Vera, por Cabeça de Vaca, e o insucesso de Diego de Sanabria
em povoar o pôrto de São Francisco, forneceram outros contingentes humanos que temporária ou definitivamente se instalaram de modo disperso, no litoral. Veja-se Taunay, A., ob. cit. p. 16.
Cardoso, F. H ., e Ianni, O., 1960: 3

a)

A FRENTE PIONEIRA NOS VALES LITORÂNEOS

Instalada a capitania de Sta. Catarina, seu govêmo tratou
de garantir os interêsses que a Coroa tinha sôbre essa área es·
tratégica, para estender seus domínios até o rio da Prata. Assim, efetivou planos para povoar o litoral com ''casais aço ria·
nos" e passou a construir vários fortes nas entradas de baías
e portos abrigados.
Os açorianos foram localizados na ilha de Sta. Catarina,
no litoral vizinho, entre S. Miguel e Laguna, e alguns poucos
foram levados para o Rio Grande. Na ilha, e no continente a
ela adjacente, os açorianos, da mesma forma que os vicentinos
já instalados nessa área, em Laguna e S. Francisco, estabelece·
ram uma economia agrícola baseada na pequena propriedade e
voltada para o consumo interno da Colônia. Devido aos objeti·
vos militares da migração, não houve interêsse de se penetrar
nos vales litorâneos e assim travar relações com os Xokleng
que ali habitavam.
Charles Van Lede ( 1) afirma que as terras catarinenses situadas a 10 km da costa eram designadas como ""sertões incultos" e que muito poucas concessões se haviam feito dessas ter·
ras, mesmo nos vales do ltajaí e Tubarão.
Foi somente no século XIX, que, devido a pressões do
mercado europeu, o Brasil se encontrou na contingência de
modificar o sistema de mão-de-obra escrava que fundamentava
sua economia agrícola. O desenvolvimento dos Estados Unidos,
o excesso demográfico que ocorria na Europa, as dificuldades
surgidas no plano internacional com o tráfico de escravos,
passaram a animar as camadas administrativas do País para
incentivar a imigração. No sul, onde não se havia instalado
uma economia voltada para o mercado europeu, essencialmente
monocultura baseada no latifúndio, onde férteis vales se encon·
travam totalmente despovoados, o sistema de colonização en·
contrará o interêsse o estímulo dos governos locais das provín·
cias ( 2).
Em 1828, chegam a Sta. Catarina os primeiros imigrantes
alemães e no ano seguinte são localizados num núcleo distante

(1)
(2)

Lede, Charles Van, 1843: 341
Prado Júnior, Caio, 1959: 193

21

"cinco léguas da vila de S. José, no caminho de Lages ( l ). O
govêrno provincial, a partir daí, e obediente às instruções do
Império, planeja a colonização dos vales litorâneos, particularmente do Itajaí, Cachoeira e Tubarão. Não desconhecia o govêrno ela província que os Xoklen g ocupavam todo o território
compreendido entre o litoral e o planalto. As co1npanhias que
se interessaram junto ao govêrno para obter concessões territoriais também sabianJ. da existência dos indígenas. Sainte-Hilaire, na obra que narra sua viagem a Santa Catarina, em 1820,
afirn1a que "índios selvagens constantemente descem do interior
e vên1 praticar desatinos ( . .. ) . Pouco tempo antes de minha
viagem ( ele S. Francisco para ltapocoroi SCS), elles haviam
estrangulado dois rapazes num sítio afastado, e, sendo perseguidos, foi morto um, que tinha o lábio inferior furado" ( 2).
Na Europa a imigração foi estabelecida e explorada em
têrmos de empresa , por grupos organizados que obtinh.alUl
concessões territo riais e responsabilizavam-se pelo transporte
e fixação dos colonos na gleba. Natural111ente essas empresas
criaram mecanismos publicitários capazes de atrair os contingentes humanos n ecessários a atender seus objetivos de lucro
e aos compromissos assumidos nos acôrdos firmados com o
Govêrno brasileiro. A disputa entre as várias empresas interessadas no negócio da colonização que, diga-se, atingia tôda
a América - originou diversos problemas, os quais encontravam maior ou menor repercussão de acôrdo com a participação
efetiva ou não daquelas organizações nas cúpulas administrativas do país ( 3). A questão da presença do índio nas terras que
as companhias tinham interêsse em Sta. Catarina não deixou
d e ser um dêsses problemas.
Em 1836, no vale do Itajaí, surgem os arraiais de Pocinho
e Belchior que tinham como sede a colônia de Itajahy. Os índios, entretanto, fazem uma incursão às proximidades dos no·
vos núcleos e os colonos abandonam as terras. Devido a isto, o

( 1)
(2)

(3)
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Cabral, O. R ., 1937: 116/ 117
Saint-Hilaire , A., 1936: 123/ 124. Além disso, era do conhecimento
p úblico as incursões que os Xokleng faziam às fazendas de Lages, e os assaltos que praticavam aos tropeiros na estrada que
ligava Lages a Florianópolis e naquela que cortava o planalto
em direção a Sorocaba.
Veja.se Ficker, Carlos, 1965: 86 e seguintes

Govêrno de Sta. Catarina cria uma f ôrça de pedestres e a instala em Belchior (1 ), visando dar tranquilidade aos colonos.
Em seguida, surgem sucessivamente as Colônias Blumenau e Joinville (1850 e 1851 ), que pràticamente são o marco
da colonização em Sta. Catarina. A partir dêsses núcleos os
vales do Itajaí e Cachoeira são pouco a pouco, mas de modo
contínuo, conquistados. No sul, na zona de Tubarão, os pri·
meiros colonos se instalaram em ~877, obedecendo a plano
traçado pelo Presidente da Província, Dr. Alfredo de Escragnole Taunay (2).
A colonização dos vales litorâneos de Sta. Catarina, pois,
sucedeu-se nos têrmos de frente pioneira. Tendo sua fundamentação econômica na pequena propriedade agrícola, ela se
constituiu à base de massas humanas ponderáveis que migraram
da Europa, particularmente da Alemanha e da Itália (3). Como
essa frente quase que simultâneamente penetrou no norte do
Rio Grande e também nos campos de Curitiba e como o planalto já se encontrava dominado pelos criadores de gado, é de se
compreender porque se acentuaram os encontros belicosos entre índios e colonos.
Simultâneamente, necessário é focalizar os interêsses das
companhias de colonização, pois, são elas que depois de prometer "paraísos tropicais" aos imigrantes vão pressionar os
govêrnos da Província e do Império e, depois, do Estado e da
República, para agir contra os índios. É devido a isto que os
Xokleng passan1 a ser notícia quase que diária nos jornais que

( 1)
(2)

(3)

Cabral, O. R., ob. cit. p. 129 e seguintes
Idem, idem, p. 144
No vale do Itajaí " ( . . . ) a pequena propriedade é responsável
pelo constante avanço da "frente agrícola", pois a insuficiência
de terras obriga a interiorização no vale - ou a saída para a
cidade ou para outras regiões - em busca de novos lotes que
permitam a fixação dos indivíduos que atingem a emancipação.
Nêsse aspecto, o processo de colonização do vale poderia ser
reduzido - em seu sentido semântico - a ( 1) formação da família e o desbravamento de uma área (2) criação dos filhos e
auge econômico quando êstes atingem idade produtiva; e (3)
casamento dos filhos e reinício do ciclo". Santos, S.C. e Halfpap,
L.C., 1965: 12.
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se editavam em língua alemã no Estado e se tornam conhecidos
no país e na própria Europa. É devido a isto, que logo após a
fundação do Serviço de Proteção aos índios, em 1910, um Pôsto de Atração é instalado no alto Vale do ltajaí para proceder
a sua pacificação.
b)

AS FRENTES PIONEIRAS NO PLANALTO

O planalto de Sta. Catarina foi cruzado diversas vêzes pelos bandeirantes, particularmente pelos preadores de índios.
As incursões sôhre as reduções do Guairá, entre 1628 e 1632,
pràticamente marcaram o início dessa marcha pelo sertão, em
direção ao sul da Colônia. Os Kaingang que, segundo tudo
indica, ocupavam nessa época o território formado entre os
rios Uruguai e lguaçu (1) tornaram-se aliados dos bandeirantes
em suas expedições contra os Guarani aldeados pelos jesuitas (2).
Mas foi somente com o advento da economia mineira que o Rio
Grande se integrou no conjunto da economia colonial, através
do comércio do gado (3). Em 1728 abriu-se uma estrada ligando
o morro dos Conventos, no rio Araranguá, aos campos de Curi·
tiba ( 4) e que seguia para Sorocaba, em S. Paulo.
O povoamento dos ''campos de Lages" foi conseqüência dês·
se comércio. O caminho de tropa, depois de subir pelas margens do Araranguá, atravessava os campos naturais de Lages,
o que logo permitiu o surgimento de invernadas, pontos de descanso e fazendas. Devido à importância do caminho que então
se abriu, em 1766, Correia Pinto, por ordem do Morgado Matheus, Governador e Capitão Geral da Capitania de São Paulo,
chegava às margens do rio Caveiras com ordem de fundar uma
povoação - o que se efetivou e1n 1771.
A frente pioneira da sociedade nacional que então se ins·
talou no planalto fundamentava sua econo111ia na criação de

( 1)

(2)

(3)
(4)
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Loureiro Fernandes, José, 1941 : p. 162, afirma: "O primitiv0
habitat dessas tribus, à luz da tradição indígena, foi o território compreendido entre os rios Iguaçu e Uruguai e sua imigr~
ção para o norte do primeiro desses rios só se deu após o êxodo
dos guaran.is".
Vejam-se as obras de Baldus, H ., 1937: 29/ 30; Luz, Aujor, 1952:
5.
Furtado, Celso, 1959: 94.
Luz, A. ob. cit. p. 26.

gado. As fazendas foram surgindo e se espraiando em torno
do caminho de tropas, em direção a Curitibanos. Surgem assim,
Curitibanos e Campos Novos. Dos campos de Curitiba, para
sudoeste, a mesma atinge Guarapuava e, mais tarde, Palmas.
É, pois, através do Paraná, mais precisamente, da área que mais
tarde será o território do Contestado, que a região de Chapecó
(campos de Palmas) é conquistada pela frente pastoril.
Em 1820, a vila de Lages foi desmembrada da província
de São Paulo e anexada a Sta. Catarina ( 1). Por isso, quando
em 1838, são descobertos os campos de Palmas por moradores
de Guarapuava, o governador do Estado de Sta. Catarina, Gene·
ral Antero de Brito, reclamou ao seu colega paulista das incursões que fazendeiros de Guarapuava estavam fazendo em terras
catarinenses ( 2). Pouco depois, em 1848, preocupado em abrir
um nôvo caminho de tropas, Francisco da Rocha Loires, residente em Guarapuava, atravessou os campos de Palmas, ligando-os às Missões do Rio Grande (3).
Essa face de expansão da sociedade nacional entrou em
contato com os Kaingang, particularmente em Guarapuava e
Palmas. Na zona de Lages, há também notícias de encontro
com os Kainga.ng, mas aí foram os Xokleng que mais atrapa·
lharam os passos dos criadores. De qualquer modo, os campos de Lages eram áreas de incursão temporária de Xokleng
e Kaingang e não seu habitat tradicional. Assim, a presença
dos tropeiros e criadores logo afugentou os índios.
Em Guarapuava, as relações entre criadores e o grupo
Kaingang dirigido pelo cacique Viry foram pràticamente pacíficas (4 ), o que permitiu a utilização dêsse grupo para atrair
outras hordas hostis. Assim os Kaingang de Palmas foram envolvidos, e depois são êsses que facilitam a Rocha Loires submeter os grupos arredios de Nonohay, já no Rio Grande.
Como se vê, a frente pioneira tratava de limpar os campos
e para tanto utilizava os contingentes tribais amistosos para os
antepor aos grupos arredios, além de usá-los como guias e mão

( 1)
(2)
(3)

( 4)

Luz, A., ob. cit. p. 30.
Idem, idem, p. 33.
Boiteux, L., 1911: 354.
Desde 1767 o govêmo colonial tentou conquistar os campos de
Guarapuava, sem êxito. "Em 1805, nova expedição militar é feita
e os índios frente a fõrça das armas e da catequese não reagiram". Cf. Queirós, M. V., 1966: 18.
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de obra na descoberta e exploração de novas áreas. Os índios
perderam sua autonomia tribal e os territórios de que dispunhan1, além de verem desarticular-se a sua vida social e econôn1ica. Pràticamente em simultâneidade com os criadores de
gado, a área em foco passou a ser explorada pelos extratores
de erva-mate. Na região que nos interessa, e que em 1882, vê
surgir a Colôn.ia de Chapeeó (localizada onde hoje se situa a
cidade de Xanxerê), a extração da erva-mate e ra a principal
atividade econôn1ica no período compreendido entre 1890 e
1916, aproximadamente. Trabalhava-se a erva no barbaquá e
se exportava em cargueiros, através de Nonohay, para importante firma de Pôrto Alegre. A produção anual atingia, 80mente considerando o principal fabricante, a 100.000 arrobas (1 ).
A exploração do mate era feita nas floreetas que se entremeavam aos campos naturais. Costumava-se, quando se ia
explorar u1n nôvo erval, limpar as árvores do mato que as rodeavam e se ins talava nas proximidades o barbaquá. Depois, à
época devida, dividia-se o erval entre vários comitiveiros ( 2 ),
que com seus camaradas procediam ao corte, à queima no
barbaquá, à cilindragem e ao transporte da erva para o depósito da emprêsa, onde ela seria ensacada e transportada a lombo de burro até o porto de embarque, em Nonohay. Trabalhava-se apenas com erva cancheada.
Os índios de Palmas, no território catarinense, já qu~do
da instalação da Colônia Militar, estavam aldeados em Formigas, na área contpreendida entre os rios Chapecó e Chapecõzinho. Alguns pequenos grupos mantinham seus aldeam.e ntos
ainda às margens do Uruguai e outros transitavan1 livremente
ora para o Rio Grande, ora para além do l guaçú. De todo o
modo, entretanto, êles mantinham relações amistosas com os
brancos e eram utilizados continuamente co1no mão-d~bra
nas fazendas de criação, na extração da erva e na condução de
tropas. Evidentemente, êsse contato reduziu a demografia da
população indígena, pelas epidemias que grassaram, e abriu
as portas para a miscigenação. Quando ,entre 1912 e 1916,

(1)

(2)

26

Depoimento do Sr. Olímpio Cavalheiro, sobrinho do maior, à
época, empresário de erva da região e seu funcionário. Entrevista
realizada em 30-4-68, em Xanxerê.
Comitiveiro é têrmo que na área designa o indivíduo que lidera
um grupo de trabalhadores nos ervais.

ocorre a chamada "guerra do contestado" (1) o grosso dos sertanejos envolvidos eram caboclos, resultado da intensa miscegenação ocorrida entre os brancos e negros e os índios, f ôsse
os Kaingang, f ôsse os muitos silvícolas que originários de outras
regiões do país, tinham seguido como escravos os senhores ele
fazendas.
A partir de 1916, quando a questão de limites entre Paraná e Sta. Catarina é definitivamente resolvida, e grande parte
dos chamados campos de Paln1as passa ·a pertencer ao Estado
Catarinense, urna nova frente pioneira atinge a região. Trata-se
agora de uma frente agrícola, que tinha como núcleos incenli·
vadores as colônias instaladas no norte do Rio Grande. É fato
que os componentes das frentes pa8toril e extrativa sempre
praticavam alguma agricultura. Essa, entretanto, não passava
de pequenas roças, necessárias à alimentação diária, sem maior
sentido econômico. Agora, o que vamos presenciar é a fixação
contú1ua de agricultores nos vales do planalto.
Com efeito, em agôsto de 1917, foi promulgada a lei n~
1.147 que criava, na área até então contestada, os municípios
de Joaçaha, Pôrto União, Mafra e Chapecó. Logo a seguir, o
govêrno catarinense começou a fazer grandes concessões de
terras a companhias que desejavam proceder trabalhos de colonização. Também a aquisição pelas emprêsas de títulos e
direitos de beneficiários das antigas sesmarias, foi comum. ítste
foi o caso da firma Bertaso, Maia & Cia. que adquiriu dos herdeiros da baronesa de Limeira a fazenda Campina do Gregório.
A seguir, essa mesma firma obteve do Govêrno Estadual diversas concessões e pôde iniciar vários n·ú cleos de colonização.
Dessa emprêsa, mais tarde outras companhias vieram a adquirir
áreas territoriais para também estabelecerem colônias, como
foi o caso de Lunardi & Cia., responsável pela localização de
colonos em Xaxim.
Em todo o planalto oeste, a única tentativa que havia ocorrido de povoamento sistemático tinha sido promovida pela Colônia Militar de Chapecó. Esta, no período compreendido entre

<1)

Vejam-se Cabral. O. R., 1960 - João Maria - interpretação da
Campanha do Contestado, Brasiliana, vol. 310, S. Paulo, e Queiroz, M. V., 1966, Messianismo e Confiito Social: a Guerra Sertaneja do Contestado - 1912-1916, Civilização Brasileira, Rio.
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1882 e 1910, distribuiu 255 títulos de propriedade a agricultores, na periferia da atual cidade de Xanxerê, local onde sediava
a Colônia. Mas os agricullores beneficiados eram na maioria
nordestinos, exô~egrantes das fôrças militares sediadas na
Colônia 0). A terra pouco ou nenhum valor tinha e ninguém
se preocupava em possuir a sua propriedade. Predominava
ainda o costume do apossamento que antes da Lei Agrária de
1850 "era o único processo lícito de adquirir propriedade nova (2 ). Por isso mesmo a grande maioria dos sertanejos que
habitavam a região, dedicados à extração de erva, à criação de
gado em pequena escala, ou mesmo sobrevivendo à base de
uma rústica agricultura, reage de modo violento quando o govêrno central resolve pagar a emprêsa Brasil Railway, que
construia a estrada de ferro S. Paulo-Rio Grande, com uma
concessão de terras que atingia o raio de 8 km a partir das
margens da estrada (3). O sertão explode em violência, com a
can1panha que se costumou chamar de "guerra sertaneja do
Contestado".
Também é de se compreender que o antigo regime de
sesmarias, havia permitido o aquinhoamento de beneficiários
que jamais se interessaram pelas terras obtidas. Essas evidentemente eram ocupadas sem mais aquela pelos que ali estavam
a lutar pela sobrevivência.
Esta situação é importante para se entender o que sucedeu
após a integração daquela área ao Estado de Sta. Catarina. As
terras que até então não tinham valor algum, com a solução da
contenda entre os dois Estados, com a abertura da estrada
S. Paulo-Rio Grande, com a criação de sedes municipais e a
formação de uma hierarquia administrativa e jurídic~ com o
início da colonização, começam a ser cobiçadas por todos quan-

(1)
<.2)
(3)
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Entrevista com o Sr. Olimpio Cavalheiro, Xanxerê.
Queiroz, M. V., 1966: 18.
A estradas. Paulo-Rio Grande se iniciou em 1906 e em 1908 chegou às margens do Iguaçú, em União da Vitória. Até essa data a
concessão pertencia a uma companhia francesa, que a transferiu para a Brasil Railway Company com sede em Portland, nos
E. Unidos. Essa companhia tinha vários interêsses no Brasil,
seja na rêde ferroviária, seja em armazéns frigorüicos, indústrias de papel, etc.. . . Era também conhecida como o sindicato
Farquhar (Veja-se Queirós, M. V. 1966: 70).

tos compreendiam as perspectivas que se abriam 0). Além disso, a madeira começou a ser sistemàticamente explorada e,
como a área era rica em pinhais, essa nova atividade vai acentuar ainda mais a disputa pela terra e aumentar o seu valor.
As próprias companhias de colonização, a começar pela Brasil
Railway, vão basear seu faturamento na exploração da madeira,
pois consumidos os pinhais nas serrarias, a terra ainda continuava com valor para ser loteada e vendida aos colonos.
É devido a êsse quadro que a colonização do oeste foi feita

à custa do esbulhamento do sertanejo e do índio. A sua condição de desbravador analfabeto não foi levada em conta, f ôsse
pelo govêrno Estadual - que fazia as concessões - f ôssc pelos
particulares que organizaram companhias de colonização. V ale
ressaltar aqui depoimento de um antigo inspetor de terras na
região de Chapecó (2). "Havia entre os caboclos de Chapecó, a
r espeito de terras, uma falsa concepção do que era posse: êles
confundiam intrusamento com posse. Para êles, o fato de se
estabelecerem com um pobre rancho e uma pequena roça em
terras do Estado ou de particulares, lhes dava o direito de pro·
priedade. Deus sabe a luta insana que tínhamos para explicar
a êles que o Govêrno não podia dar terras, que a lei não permitia isso" ( .. . ) . "Tinham manifesta má vontade para com
os elementos coloniais de origem estrangeira, para com os
gringos. Os 1nétodos de trabalho dêstes, a constância, a organização, tudo isso que trazia a êstes, tão ràpidamente a prosperidade, enquanto êles, caboclos, continuavam naquela pobreza, irritava-os, enchia-os de despeito".
O caboclo e o índio saiam das terras em que as companhias
tinham interêsse, pela f ôrça das armas dos jagunços contrata-

( 1)

(2)

Adquiria-se as terras do Estado a dez mil réis o hectare. "A
Colônia de 25 hectares custava para o concessionário duzentos
e cinquenta mil réis ( ... ). O Agrimensor percebia pela medição
cinquenta centavos por colônia ( ... ). A empreza abriu o preço de setecentos mil réis por colônia de 25 hectares ( . .. ) . Para
incentivar sua propaganda colocou corretores, naquele tempo
se dizia propagandistas, no Estado do Rio Grande do Sul ( .. . ) ".
Observações sôbre a Concessão Vargas, explorada pela empresa Issac Pan & Vargas, responsável pela colonização de Caxambú do Sul. Gilioli, A., 1967: 65.
Wenceslau Breves, in Albun do Cinqüentenário, documentário
Histórico: 1917/1967, Chapecó.
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dos, ou pela presença da justiça e da polícia constantemente
manipuladas pelos empresários, ou pela aquisição de suas benfeitorias pelos empresários.
Estimulada pela fertilidade das terras, pela relativa facilidade em adquiri-las através dos financiamentos oferecidos pelas companhias de colonização e mesmo pelos preços, a frente
pioneira agrícola localizada no noroeste do Rio Grande vai se
internando em Sta. Catarina. Nêsse movimento a frente desloca
os seus antigos moradores: caboclos e índios. Aquêles partem
em busca das áreas ainda devolutas, ou vão se deixando ficar
pela periferia da~ cidades que surgem, enquanto êsses começam
a ser reunidos na área reservada do Chapecõzinho. Ein pouco
te1npo, a maior parte das terras do oeste catarinense, passa dos
antigos sesmeiros e posseiros para as companhias particulares
e colonos.
2.

A HIS1'óRIA DO CONTATO INTERÉTNICO

(1 )

A abertura do caminho de tropa através dos "campos de
Lages" e o início da colonização dos vales litorâneos é que pro·
priamente marcam o início do contato entre brancos e os grupos tribais Kaingang e Xokleng. É certo que antes disso os
índios haviam travado relações com os bandeirantes (Kaingang)
e com expedições de reconhecimento (Xokleng e Kaingang).
tsses contatos podem ter sido pacíficos e hostis ou ter sido li1nitados apenas a uma observação à distância que dos brancos
faziam os indígenas. É quase certo, que os Xokleng não poucas
vêzes se aproximaram das vilas do litoral para observar o que
ali faziam os brancos. Mas sôbre êsse tipo de relações há um
mínin10 de dados. Não há pràticamente informações sôbre
campanhas que os brancos poderiam ter movido aos índios
visando exterminá-los ou "afugentá-los"; o mesmo ocorre sôbre
ataques dêsses àqueles. Entretanto, logo que os Xokleng começam a preocupar as autoridades governamentais e os interessados nos negócios da colonização, surgem notícias de que
êles haviam adaptado o ferro às suas armas tradicionais (fie-

(1 )
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No que se refere aos Xokleng em trabalho que estamos a elaborar procuramos exaustivamente tratar dêsse tema, pois o mesmo pouco preocupou a quantos têm estudado a história do po_
voamento do Estado

chas e lanças), o que corrobora a hipótese de que há muito êles
aittilmente vinham observando os brancos. Quanto aos Kaingang, depois que travaram relações com os bandeirantes - o
que foi efetivado por apenas algumas hordas - devem ter tido
também experiências semelhantes. O fato, contudo, é que os
dados são mínimos e não nos permitem maior aprofundamento.
Quando, entretanto, se inicia a colonização dos vales litorâneos em Sta. Catarina e quase que simultâneamente a mesma
frente pioneira se localiza no Rio Grande, ocupando paulatinamente o território tradicional dos Xokleng, o quadr~ altera bastante. Os Xokleng, como nômades-caçadores, vivendo separados
em pequenos gn1pos de caça, cobriam grande parte das florestas localizadas entre o litoral e o planalto e conforme as estações,
subiam ou desciam às bordas do planalto, onde a Araucária lhes
garantia boa parte de seu equilíbrio alimentar. As rotas que
seguiam em suas andanças logo começaram a ser conhecidas
pelos bugreiros e pelos próprios colonos. Isto permitia às direções das diversa8 colônias distribuir avisos e também armas,
quando da proximidade da época das ''correrias", que evidentemente coincidiam com os "períodos de penúria" que o grupo
sofria. A primeira notícia histórica do contato belicoso entre
os Xokleng e os Colonos no vale do Itajaí, é fornecida pelo Dr.
Fritz Müller. O naturalista, que vivia em Blumenau, atuando
como professor, assim narra o episódio" ( .. . ) "quando pelas
três horas da tarde, um dos colonos saiu de casa (do Dr. Blumenau, ses)' viu cinco homens morenos, armados com arcos
e flechas, aproximarem-se da casa vindos de um morro próximo, onde havia plantação de mandioca. O sexto bugre ficara
no morro. O branco aproximou-se dêles de modo pacífico,
colocou o fuzil no chão e fêz-lhe sinal com um ramo verde, para que êles se aproximassem sem armas. Os índios hesitaram
e pareciam aceder aos gestos do branco, quando a um sinal do
chefe começaram uma gritaria pavorosa e, batendo com as
mãos espalmadas nas coxas, avançaram em sua direção. O
outro colono branco que ali chegara, alarmado com a gritaria
dos indígenas, atirou ( ... ) ( 1).
É evidente que o índio aparecia aos brancos e especial-

mente aos colonos, corno o maior de seus males. As chamadas
"Companhias de Pedestres" que haviam sido criadas em 1836

(1)

Cf. Ferraz, Paulo Malta, 1948: 263.
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para garantir os arraiais de Pocinho e Belchior, começaram a aumentar em número e em 1856 já contavam com 70 homens,
distribuídos em várias colônias ( 1). Nêsse mesmo ano, o presidente da província Dr. João Coutinho, em sua "falia" à Assembléia assim se manifestava sôbre os Xokleng: "Êsses bárbaros
que não poupam nem mulheres nem crianças, e que só pensam
em roubar-nos e assaltar-nos de emboscada, segundo o meu
modo de ver, não poderão nunca ser tratados com hondade e
condescendência. Usar com êles dêsses meios e sofrer-lhes as
conseqüências é o mesmo que estimulá-los no seu barbarismo,
em grande dano da civilização, e proteger o roubo contra o
trabalho e a propriedade. Cada vez nte convenço mais que o
prático, senão até mesmo necessário, é arrancar os selvagens
à f ôrça das florestas e colocá-los em lugar donde não possam
escapar. Dessa forma, poderíamos proteger os agricultores
contra êsses assassinos e poder-se-ia, pelo 1nenos, dos filhos
dêsses bárbaros, fazer cidadãos úteis" (2).
Assim se oficializava as "campanhas elos hugreiros" e se
disseminava a idéia de que ''índio só é bom morto". Con10 a
"patrulha de pedestres" pouca segurança oferecia, e à qual o
Dr. Blumenau se referiu, dizendo que de cada cinco tiros que
dava, falhavam quatro, tal o estado de velhice do armamento (3),
passou-se a substituí-la pelas turmas de expedicionários ( bugreiros). Êstes, estipendiados pelo Govêrno, pelas direções das
colônias, ou pelos próprios colonos, realizavam "batidas" do
modo mais bárbaro, assassinando centenas de índios (4 ).
Considerando êsse quadro, o número de ataques dos Xokleng aos brancos não foi grande. Um levantamento nos jornais realizado por José Deecke, considerando o período compreendido entre ] 852 e 1914, aponta que ocorreram 61 assaltos
de índios aos colonos e tropeiros do vale do ltajaí, resultando
em 41 mortos e 22 feridos entre os hrancos (5). Os Xokleng
tinham como motivação de seus ataques aos brancos, além da
vindita, a busca de alimentos, agasalhos e f errainentas ( necessárias ao fabrico de suas pontas d~ flechas e lanças), pois os

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Deecke, José, 1967: 104.
Deecke, José, ob. cit. 104.
Cabral, O. R ., ob. cit., p. 131.
Paula, José Maria de, 1924: 117.
Deecke, José, ob. cit., anexo.

períodos de penúria a que estavam habituados agora tornaram-se
mais constantes, senão contínuos. As áreas do planalto, onde
os campos cobertos de Araucária garantiam coleta farta entre
abril e junho, estavam pràticamente ocupadas pelos criadores
de gado. Os vales litorâneos, onde a caça, o palmito e o mel
eram abundantes, estavam também sendo dominados pelos colonos. Assim, a penúria alimentar obrigava o constante vai-e·
-vem em busca de recursos nas áreas mais isoladas do sertão.
Mas, para passar de um ponto a outro, quase sempre era necessário cruzar um vale, uma estrada, onde o branco era presente,
como colono ou tropeiro. Nêsse caso, premido pelo estômago,
motivado pelo mêdo ou estimulado pela vindita, o índio efeti·
vava o ataque, carregava o que podia e embrenhava-se na mata.
Não se pode aceitar que os Xokleng tomaram posições
francamente hostís aos brancos. Ao contrário, vários depoimen·
tos que obtivemos de .v elhos colonos demonstram estar os índios
muitas vêzes, e simplesmente, interessados em observar, em
ver o que faziam, os novos ocupantes da floresta. Olhar a distância a casa do colono, vê-lo utilizar o machado e a enxada,
observar suas criações e mesmo "mexer com êle" foi passatempo de muitos Xokleng, entre a caçada ou coleta farta e a folga
dos ''bugreiros". E nem todos os colonos reagiam de arma
em punho à presença do índio. Temerosos, mas sabedores que
o pior seria um ataque de vindita, muitos colonos sabiam que
estavam sendo observados, que estavam ao alcance dos arcos,
mas continuavam suas fainas sem se darem por entendidos.
À noite, muitas das casas dêsses colonos eram cautelosamente
rodeadas pelos silvícolas, sem que nada de mal acontecesse. Em
alguns casos, o índió se aproximava para deixar uma caça ou
uma ahelheira de pres~nte e mais tarde voltava para apanhar
um brinde qualquer que em retribuição o colono astuto e sensato deixava no mesmo lugar do oferecido.
Mas é evideute que tanto bugreiros como índios não esco·
lhiam sôhre quem fazer suas vinditas. Para aquêles, a questão
era limpar a floresta da presença indesejável; para êstes a sobrevivência dependia muitas vêzes do saque. Os bugreiros
agiam levados pela vingança quando a "tropa" era organizada
e integrada pelas vítimas de um ataque, ou atuavam a sôldo
quando o govêrno, as direções de colônias ou os próprios colonos, lhes ofereciam. Assim é de se compreender que tanto os
colonos tornados hugreiros por vingança ou os caboclos que se
especializaram no ofício ou os próprios índios, na verdade
agiam e desempenhavam papéis não conscientemente escolhidos
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por êles. No fundo, as companhias de colonização e o Estado,
com suas aspirações particulares de lucro e progresso, é que
estabeleciam as regras do jôgo. Evidentemente não se reconhecia que o lucro e o progresso estavam sendo alcançados com o
exter1nínio de muitos, brancos e índios. Isto se depreende das
palavras do Presidente da Província, Dr. João José Coutinho,
quando afirrna: "Usar com êles dêsses meios e sofrer as consecfiiências é o mesmo que estitnulá-los no seu harbarismo, em
grande dano da civilização, é proteger o roubo contra o trabalho e a propriedade".
As companhias de colonização, por sua vez, queriam ver
suas concessões livres da presença indígena, que dificultava o
e ngajamento de colonos e desvalorizava as terras. Daí porque
a imprensa foi hàbilmente colocada a serviço dos interêsses das
companhias, tanto no Estado e no País, como na Europa. Numa perspectiva nacional, a questão toma proporções
complexas. Como nas áreas de colonização eram europeus,
particularmente alemães, os que estavam a promover o extermínio indígena, o país vai ser sacudido por uma onda nacionalista e positivista que culminará com a criação do Serviço de
Proteção aos índios, em 1910 (1 ). Mas, até êsse evento, os Xokleng de Sta. Catarina foram vítimas de uma bárbara campanha de extermínio.
xXx
No oeste, a frente pastoril também fêz guerra ao índio.
Mas ali a fibrura do bugreiro foi rara. Hàbilmente os integrantes da frente se associaram aos Kaingang de Guarapuava e por
meio dêsses foram limpando os campos dos grupos hostis, persuadindo-os ao convívio pacífico ou movendo-lhes campanhas
de extermínio. Os grupos de Palmas foram neutralizados pelos
Kaingang de Guarapuava, enquanto às hordas de Nonohay foram estimuladas ao contato pacífico com os brancos pelos indígenas de Palmas. Utilizava-se aqui o mesmo modêlo que os
portuguêses no século XVI empregaram para anular as reações dos indígenas do litoral O envolvimento e a pacificação
de um grupo permitia que êste fôsse colocado como intermediá-

( 1)

Veja-se, Stauffer, David Hall, 1955, Origem e Fundação do Serviço de Proteção aos 1ndios, Revista de História, 1959/60/61,

nºs

34

37

e seguintes.

rio entre os brancos e os d emais grupos hostís das proxhnidades.
Os criadores de gado de Guarapuava e Palmas souberam de tal
modo envolver algumas hordas Kaingang que habitavam aquêles
campos, que conseguiram atraí-las para as proximidades de suas
fazendas e vilas, de maneira a ter quem lhes defendesse quando
dos ataques dos grupos arredios. A própria tradição Kaingang,
segundo Telêmaco Borba, registra êsses fatos: "naquelles tempos minha gente não tinha ferramenta; seos machados eram de
pedra; eornhró (chefe da horda - ses) sabia que os brancos
tinham machados e facas ( ... ) e querendo adquirí-los ( ... )
trucidou os habitantes da primeira casa que encontrou; depois
os brancos descobrindo isto ( ... ) assaltaram (seu) toldo; eombró foi em seguimento dos brancos ( . . . ) e assaltou-os".
Morto Combró, seus filhos - Tandó e Cohí - prosseguem
a luta "e assaltaram o toldo dos índios mansos". Dois anos
após êste ataque urna proposta de paz é feita pelo capitão dos
brancos. Tandó aceitou-a, enquanto eohí reagia dizendo "que
os brancos eram bons, mas os índios mansos maos e traidores". Tandó, de fato, vem a ser morto pelos índios mansos;
por isso seus companheiros não quiseram mais fazer a paz e
"continuaram a viver nos rnattos em contínua guerra contra
os brancos e índios mansos".
Os Kaingang ( arredios - ses ) "sofriam brrandes revezes
e represálias por parte dos habitantes (civilizados - ses) daquelas regiões, coadjuvados pelos caciques eondá e Very" ( 1) .
Mas também os govêrnos provinciais do Paraná e Rio
Grande estimulavam a ação dos Kaingang mansos sôbre seus
irmãos de tribo, refratários ao contato pacífico. Reinhold Hensel (2) narra que, em 1864, o "cacique Doble, devido a serviços
por elle prestados, havia merecido do Govêrno a nomeação de
brigadeiro e tinha vindo à capital com uma parte de sua gente
e com um transporte de cerca de trinta coroados selvagens, a
fim de receber do govêrno uma recompensa especial por esta
importante captura ( ... ) • Nesta permanência em Pôrto Alegre elles foram infeccionados pelo veneno da varíola. Entre·
tanto a epidemia só se manifestou quando haviam regressado
à sua colônia e assim causou grande devastação entre elles ( •.• )".

( 1)

Borba, Telêmaco, 1908: 5, 6, 28 e 29.

(2)

Hensel, Reinhold, 1869: 65/79.
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Também os Kaingang de Palmas e Guarapuava sofreram
diversos vexames. Sabe-se "que entre os estancieiros da serra,
era costume que ( ... ) índios alugados a elles como trabalhadores com direito a salário, após a conclusão do trabalho ou
tempo de serviço, quando chegada a hora do pagamento, eram
conduzidos a um Jogar solitário, e como pretensos espiões eram
fuzilados traiçoeiramente ( ... ) " ( 1 ). Em relatório, o Conselheiro Zacarias Goes referindo-se a Palmas afirma: ''cujos Ín·
dios tôda a vez que os selvagens das matas vizinhas espalhão o
susto e o terror, por entre gente civilizada, tomão a defesa dela
expondo a vida com generosidade tão mal retribuida" (2).
Pode-se imaginar, pois, como os Kaingang de Palmas área que temos interêsse particular - foram envolvidos pelos
integrantes de uma face da sociedade nacional que atingia aquêles campos, movidos pela economia criatória e também pela
extração da erva mate. O engajamento do índio como mão-de-obra, evidentemente teve reflexos na vida tribal. A contaminação de doenças desconhecidas - gripe, pneumonia, sarampo,
etc.
deve ter desequilibrado demogràficamente o grupo,
criando problemas para a manutenção da organização sócio-econômica tradicional. A catequese deve ter atingido e enfraquecido o conjunto de conhecimentos e crenças que justificavam o mundo tribal. Assim o grupo pouco a pouco se tornou
dependente da sociedade regional que se formava e por ela
passou a ser inteiramente manipulado. Por isso mesmo, é que
ao final do século passado, ocorrendo a morte dos chefes Very
e Condá e não havendo condições para se afirmar novas lideranças tribais, os dirigentes da sociedade regional começam a
se preocupar com a marginalização dos Kaingang, com sua
pobreza e miséria. Na verdade, êsses dirigentes estavam preo·
cupados com os roubos que os índios praticavam às suas propriedades e com a sua negligência ao trabalho sistemático.
Agora, a sociedade regional já não tinha necessidade dos índios
para limpar os campos da presença dos Kaingang arredios. A
questão, portanto, era a de achar uma saida para impedir que
os índios se tornassem um pêso a sustentar. Por isto, em 1881,
o Govêrno Provincial do Paraná nomeou um diretor de índios
para Palmas, encarregado de dar uma orientação a vida marginal que os Kaingang levavam.

( 1)
(2)
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Hensel, Reinhold, 1869: 74.
Loureiro, Fernandes, J., ob. cit.: 165.
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3. A CRIAÇÃO DAS RESERVAS E POSTOS INDiGENAS

A fundação do Serviço de Proteção aos índios pelo Govêrno Federal, em 7 de setembro de 1910, foi conseqüência da
ação de positivistas brasileiros, apoiados por camadas nacionalistas das principais áreas urbanas do país. Realmente o govêrno central se encontrava num impasse, pois ao mesmo tempo
que estimulava a penetração para o interior - abrindo estradas
e ferrovias, estendendo linhas telegráficas e criando núcleos
coloniais - não tinha interêsse que sua imagem fôsse maculada nas áreas urbanas do país e no exterior com a acusação de
incúria no trato dos interêsses econômicos das muitas companhias que usurpavam as terras e a mão-de-obra nativa (1 ).
Nos anos que imediatamente antecederam a criação do
SPI, os Xokleng estiveram em contínua evidência na imprensa
nacional, principalmente nos jornais que, em língua alemã, se
editavam no sul do país. No exterior, particularmente na Alemanha, constantemente êles eram referidos, pelas dificuldades
que causavam à instalação de colonos nos vales litorâneos de
Sta. Catarina. Mas foi no XVI Congresso Internacional de
Americanistas, realizado em Viena, no ano de 1908, que a situação dos Xokleng tornou-se amplamente conhecida pelos intelectuais que se dedicavam a Etnologia. Alberto Vottech Fric,
que havia realizado estudos no Brasil meridional, f êz uma exposição dramática focalizando as relações entre os brancos e os
Xokleng, mostrando a ação dos bugreiros e as responsabilidades dos ricos comerciantes de terras, das companhias de colonização e do govêrno. Ao final, solicitou dos delegados que o
Congresso "protestasse contra êstes atos de barbárie para que
fôsse tirada esta mancha da história da moderna conquista
européia na América do Sul e dado um fim, para sempre, a esta
caçada humana" (2).
As declarações de Fric repercutiram no Brasil. Como os
súditos da Alemanha que se estavam a fixar nas zonas coloniais
do Brasil meridional eram. atingidos e responsabilizados pelo
extermínio indígena, o Diretor do Museu Paulista, Dr. Hermano von Ihering, alemão de nascimento, tomou sua defesa e

( 1)
(2)
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Veja-se Stauffer, David Hall, 1955, ob. clt.
Fric, A., cf. Stauffer, D., 1955, ob. cit., nº 43, p. 171.

pretendeu demonstrar que eram os colonos que necessitavam
da proteção governamental ( 1).
Imediatamente diversos protestos de intelectuais brasileiros surgiram na imprensa, explorando os sentimentos nacionalistas das populações urbanas em favor do índio e simultâneamente tnarcando voo Thering "oomo representante de uma
ciência importada, sem sentimento" ( 2). A difusão do debate
não cessou mais, tanto na imprensa e nas sociedades científicas,
como nas repartições do govêrno. Nêsse ambiente se efetivou
a criação do Serviço de Proteção aos índios.
Foi devido a êsses fatos que logo da criação do órgão protetor instalou-se em Sta. Catarina uma Inspetoria do Serviço,
incumbida de atrair os Xokleng ao convívio pacífico e simultâneamente impedir a continuação das atividades dos bugreiros.
Foi responsável pelos trabalhos da Inspetoria o tenente Vieira
da Rosa. Até 1912, suas atividades se limitaram a algumas incursões pela floresta e ao atendimento dos vários comunicados
quanto a presença e ataques dos índios. Nêsse ano, a Inspetoria
de Sta. Catarina foi incorporada à do Rio Grande do Sul e o
Inspetor desta, Dr. Raul Abbot, deslocou-se para Blumenau a
fim de organizar os planos de atração dos Xokleng. Em lbirama, à época Haonsa, foram instalados dois postos. Abbot deixou
de atender aos apêlos que de vários pontos surgiam quando da
presença de índios e concentrou seus esforços no alto vale do
ltajaí do Norte. Efetivou o reconhecimento da região, localizou
Kaingang habituados ao convívio com os brancos nos postos de
atração, obteve da Companhia Hanise•rea de colonização a
desistência de uma área de 30.000 hectares de sua concessão
para a localização dos índios que iriam ser pacificados, e coo·
tratou funcionários para os postos. Não houve sucesso imediato
de seu plano e como os Xokleng continuavam suas correrias, o
Dr. Ahbot, seus auxiliares e o próprio SPI sofreram críticas
bastante sérias da imprensa do Vale. Na sua edição de 9 de
novembro de 1913, Der Urwaldsbote, apresentava "Os resulta·
dos da catequese dos índios em Santa Catarina", afirmando:
"Estão fazendo exatamente três anos, que se nos oferece o en·
sêjo de observarmos os efeitos da catequese dos índios em
Santa Catarina. Víamos que, durante êsse tempo, se gastava

(1)
(2)

Stauffer, D ., ob. cit. p. 171 e seguintes.
Idem, idem.
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muito dinheiro inutilmente. Nem um só índio deixou-se domes·
ticar e converter à civilização ( ... ) • As poucas picadas abertas
pelos pacificadores dos índios, devoravam quantias fabulosas
sendo que carece de qualquer valor prático ou científico a ex·
pedição dos senhores Ahott e Dr. Aldinger para o morro Taió
( .. . )

.

"É inegável o fiasco da catequese e torna-se cada vez maior

a indignação do povo contra os catequistas. Com exceção de
poucos indivíduos que tiram proveito da proteção aos índios
ou apresentam sintomas de anormalidade mental, tôda a Blu·
menau está convencida de que a catequese não só é inútil bem
como produz maus efeitos ( ... ) ( 1).
Devido à falta de apôio e porque o govêrno federal restrin·
giu as verbas necessárias à manutenção dos serviços de atração,
o Dr. Ahbot demitiu-se de seu cargo, regressando ao Rio Gran·
de. Vários funcionários também se afastaram e a Inspetoria,
que tinha sede em Hannsa foi incorporada à do Paraná. Nos
postos de atração ficaram apenas três funcionários, sob a dire·
ção de Eduardo de Lima e Silva Hoerhan. ~ste, em 22 de setembro de 1914, consegue estabelecer o primeiro contato ami8to·
so com os Xokleng, às margens do Plate.
A pacificação total dos índios, entretanto, ficava na de·
pendência dos recursos que o órgão protetor poderia dispender.
Os Xokleng vinham inicialmente aos postos de atração em busca
de presentes. Depois, a dependência dos silvícolas aumentou
- tudo indica que à época da pacificação êles estavam vivendo
um intenso "período de penúria" - e era necessário alimentá-los. Mas os recursos enviados eram de tal modo escassos, que
Eduardo de Lima e Silva Hoerhan se viu na contingência de
abandonar os trabalhos que iniciara. Os índios, entretanto,
aproximaram-se da vila de Hannsa à procura do pacificador e
como isto atemorizou os colonos, os diretores da colônia resolveram solicitar a Eduardo Hoerhan que não abandonasse sua

(1)
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Cf. tradução do original apresentada 1n Blumenau em Cadernos,
tomo IX, outubro/68, nº 10, pp. 192/3.

emprêsa e a êle garantiram apôio junto às autoridades governa·
mentais O).
O pôsto de atração do Plate, transformou-se em Pôsto Indígena e tomou a denominação de Duque de Caxias. Mas a sua
localização às margens do Itajaí do Norte (ou Hercílio) não era
desejada pela Companhia IIanseática. Esta ainda ao tempo do
Dr. Ahbot, havia desistido de uma área de 30.000 hectares de
terras na região do Taió. Mas ""ela doara as terras com o intuito
de que nelas f ôsse fundada uma colônia nacional nas partes
mais longínquas da concessão para acabar com o perigo que o
indígena representava. Ela não tinha o mínimo de interêsse
em trazer êsses indígenas mais para perto" (2).
Devido a êsses interêsses é que a criação da reserva indígena do alto vale do Itajaí do Norte, sõmente se efetivou em
1926. Nêsse ano o Govêrno de Santa Catarina, através do Decreto n 9 15, de 3 de abril, ""visando salvaguardar os interêsses
dos indígenas" reservou para seu usufruto uma área no vale
do Itajaí do Norte, propondo-se entrar em acôrdo com os proprietários de terras "'que porventura ficarem encravadas no
perímetro descrito" (3).
A pacificação efetivada por Eduardo Hoerhan no Alto Vale
do ltajaí do Norte não significou que todos os Xokleng tives-

(1)

A pacüicação dos Xokleng ocorreu num momento em que a
população do vale do Itajai, orientada pelos jornais, desacreditava totalmente na ação do Serviço de Proteção aos índios e
nos trabalhos das turmas de atração. Assim poucas pessoas
acreditaram no sucesso de Eduardo 'Hoerhan e foi mesmo designada uma comissão pelo Superintendente de Blumenau pa_
ra verificar a veracidade do acontecido (veja-se o trabalho de
Zittlow, A. e Bischof, M. L., 1915, in O Estado, ano I, nº 64 ou o
relatório que o Superintendente de Blumenau remeteu ao Exmo.
Sr. Ministro do Interior, no ano de 1915, SPI nº 127, Rio. Zittow
e Bischof e outros foram designados para visitar o Pôsto do
Plate. Dai a publicação e o relatório apontados.

(2)

Deeke, José, ob. cit.: p. 125.

(3)

Veja o Anexo 1.
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sem sido atraídos. Na verdade, os Xokleng viviam separado!.
em grupos de caça e Hoerhan conseguiu atrair alguns dêsses
grupos. Nas zonas do rio Capivari, no sul do Estado, e no alto
Rio Negro, outros grupos continuavam arredios. Fioravante
Esperança, funcionário do SPI, conseguiu atrair os Xokleng
do alto Rio Negro, mas a presença de antigos bugreiros no pôsto
de atração indispôs os índios que acabaram por trucidar os
visitantes e o pacificador. Posteriormente em 1918, êsse grupo
entrou em contato pacífico com João Gomes Pereira, conhecido
por João Serrano, que instalara um pôsto de atração, no lugar
São João, próxin10 ao município de Calmon ( 1 ).
Os Xokleng do Capivari continuaram na floresta, sofren·
do as incursões dos bugreiros. Jamais o SPI tentou qualquer
trabalho com êles e segundo depoimento de Eduardo Hoerha~t,
"não adiantava tentar tirá-los da floresta para deixá-los mo.rrer
pelas doenças qu~ os brancos lhes transmitiam". Além disso,
continua o depoente, "eu não tinha recursos para manter os daqui, que justificaria ir buscar outros" (2). Sabemos que em
1946, alguns Xokleng arredios, que viviam nessa área, foram
mortos por fazendeiros de S. Joaquim e, em 1949, outros três
foram encontrados por caçadores e levados pelo SPI para Calmon. Entretanto, nas encostas da serra geral, de vez enquanto,
aparece algum vestígio revelador da presença de índios (3).
As terras ocupadas pelos Xokleng de Calmon não foram
reservadas em favor do grupo tribal e o SPI, através da 7' Inspetoria, localizada em Curitiba, jamais tratou de solicitar essas

(1)

(2)

(3)
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Sõbre o trucidamento de Fioravante Esperança, ver Rondon,
Cândido M., 1946, índios do Brasil, do centro, noroeste e sul de
Mato Grosso, vol. I, p. 342, Conselho Nacional de Proteção aos
lndios, M/ A, Rio. Os dados acima estão fundamentados na entrevista que realizamos com o Sr. Dioclesiano Souza, Inspetor
aposentado do SPI, Curitiba, em 23...2-68.
"Se pudesse prever que iria vê-los morrer tão miseràvelmente,
os teria deixado na mata, onde ao menos morriam mais felizes
e defendendo-se de armas na mão contra os bugreiros que os
assaltavam. Depoimento de Eduardo Hoerhan, in Ribeiro, Darcy,
1956, cópia mim. p. 32. Demais dados, entrevista com o pacificador em 22-1-64.
Possuímos várias informações de caçadores e colonos que indicam haver ainda nas florestas que cobrem a encosta da serra
geral em Sta. Catarina, alguns índios Xokleng arredios.

terras ao govêrno de Sta. Catarina. Em visita que fizemos ao
aldeamento em 1964, tomamos conhecimento que na década
de 40 João Serrano havia vendido, como propriedade sua,
"porque êle havia adquirido as terras do Estado de Sta. Catari·
na" a fazenda ''Marianne", cuja sede formava o antigo posto de
atração. As terras confrontantes com essa fazenda pertenciam
a Companhia Colonizadora Hacker e os índios ocupavam dois
lotes coloniais que a emprêsa pretendia ser seus ( 1).
~sse grupo indígena ao ser pacificado em 1918, contava
aproximadamente com 50 indivíduos. Em 1964, encontramos
na aldeia apenas 5 indígenas dos quais apenas 1 mulher. Dêsse
total, 3 encontravam-se casados com civilizados, havendo de tais
matrimônios 12 descendentes mestiços.
No oeste, na parte dos campos de Palmas que Sta. Catarina
teve reconhecida sua jurisdição pelo acôrdo de 1916, a reserva
indígena já havia sido efetivada ao início do século. Com efeito, o govêrno do Paraná, através do Decreto n~ 7, de 18 de
junho de 1902, reservou a área de terras compreendida no
triângulo formado pelos rios Chapecó e Chapecõzinho e a es·
trada (caminho de tropas) que seguia para o sul (1 ), para o
(1)
(2)

Respectivamente os lotes nºs 231 e 232, cada um com 268.000 m2.
Decreto nº 7: O Governador do Paraná, attendendo a que a tribu
de índios coroados de que é chefe o cacique Vaicrê, em número
aproximado de duzentas almas, acha-se estabelecido na margem esquerda do rio Chapecó, no município de Palmas, e considerando que é necessário reservar uma área de terras para que
os mesmos índios possam, com necessária estabilidade, dedicarse a lavoura, à que estão affeitos;
Usando da autorização que lhe confere o artigo 29 da Lei nº 68
Decreta:
Art. único: fica reservada para o estabelecimento da tribu de
indígenas coroados ao mando do cacique Vaicrê, salvo direito
de terceiros, uma área de terras comprehendidas nos limites
seguintes: A partir do rio Chapecó, pela estrada que segue para
o sul, até o passo do rio Chapecózinho, e por êstes dous rios
até onde elles fazem barra.
Palacio do Governo do Estado do Paraná, em 18 de junho, de
1902, 14ª da República. Assinam: Francisco Xavier da Silva Arthur Pedreira de Cerqueira, (ln Relatório apresentado ao
Exmo. Sr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Governador do Estado
do Paraná, pelo Bel. Arthur Pedreira de Cerqueira, Secretário de
Estado dos Negócios de Obras Públicas e Colonização, em
31-12-1902 - Biblioteca Pública de Curitiba.
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estabelecimento permanente dos Kaingang. ~sses índios, segundo a tradição, haviam colaborado com Rocha Loires na
abertura da estrada que ligava Palmas ao Rio Grande. Á época
da instalação da colônia militar de Chapecó, em 1882, segundo
Sebastião Paraná ( 1), êles se encontravam no aldeiamento das
Formigas, nas proximidades do Chapecõzinho.
Alguns informantes, entretanto, nos indicaram que havia
diversos pequenos grupos de Kaingang pacíficos vivendo na
área. A concentração de Formigas destacava-se por ser maior
e por se localizar próximo ao caminho de tropas. Além disso,
indicaram-nos que os índios de Formigas tinham tido seu tôldo
na periferia da atual cidade de Xanxerê e que dali se afastaram
pouco antes da instalação da Colônia Militar.
O fato é que a frente pastoril já havia limpado os campos
da presença de índios arredios. Os grupos Kaingang em causa
já tinham sofrido intenso processo de mudança cultural e a
unidade tribal encontrava-se bastante alterada. Achavam-se
engajados como mão-de-obra na economia da sociedade regional
e a miscigenação com os brancos era intensa. O próprio Coronel Bormann, responsável pela instalação da Colônia Militar,
conviveu por muito tempo com uma Kaingang, de nome Candi·
nha (2). Assim, os Kaingang da área em fóco apresentavam
todos os proble mas comuns às populações tribais integradas
à sociedade nacional (3). É nessa condição que devemos entender seus apêlos ao Govêrno do Paraná, no sentido de lhes ga·
rantir uma área de terras onde pudessem sobreviver, mantendo
um mínimo de nutomia. O Cacique V aicrê - que, segundo a
tradiçãe, foi a Curitiba entrevistar-se com o governador - pa·
rece ter compreendido claramente que a terra era a base para
a sobrevivência dos índios enquanto grupo. E o decreto governamental também considerou que "é necessário reservar uma
área de terras para que ( ... ) os índios, possam, com a neces·
sária estabilidade, dedicar-se à lavoura à que estão affeitos".
Tudo indica que a existência de um grupo Kaingang nos dias
atuais nas margens do Chapecó e Chapecõzinho foi conseqüência do estabelecimento da reserva.

( 1)
(2)
(3)
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Paraná, Sebastião, 1899: 491.
Depoimento do Sr. Olimpio Cavalheiro.
Veja-se Ribeiro, D., 1957: 13 (também o quadro I que reflete a
situação indígena no ano de 1900) .

Com o acôrdo de limites entre Paraná e Sta. Catarina, em
1916, e com a conseqüente passagem para Sta. Catarina de grande parcela dos Campos de Palmas, a reserva indígena logo se
tornou alvo de nova frente pioneira que surgiu na área. Até o
acôrdo de limites a reserva somente interessava aos brancos
como refúgio. Ali, fugitivos das milícias estaduais do Paraná,
de Sta. Catarina e do Rio Grande encontravam refúgio na medida que conquistavam as simpatias dos índios. Ali procuraram
abrigo muitos caboclos que lutaram na campanha do Contestado. A reserva era sertão bruto e enquanto houvesse guarida
dos índios os foragidos encontravam-se seguros. Essa situação
permitiu que se intensificasse a miscigenação e os quadros demográficos da área indígena, além do processo de mudança
cultural.
Quando a frente pioneira agrícola originária do noroeste
do Rio Grande penetrou na área expandindo-se em direção ao
Paraná ( 1) a reserva indígena começou a abrigar várias famílias
indígenas e caboclos que estavam a perder suas propriedades
para os componentes da frente de expansão. Foi êsse reforço
demográfico que permitiu aos Kaingang enfrentar a primeira
tentativa séria dos brancos em se apossar de parte da reserva.
Com efeito, o cidadão Alberto Bertbier de Almeida obteve pro·
curação de vários indivíduos que se intitulavam herdeiros de
uma área de terras localizadas à margem direita do Chapecõzinho, na reserva indígena. O direito de propriedade tinha-lhes
chegado através de uma hipoteca que no ano de 1859, em Guarapuava, Francisco Manoel Moraes havia feito em favor de José
Joaquim Gonçalves, no caso de não resgatar em tempo a dívida
de duzentos mil réis. Mas não havia documentos de que a hipo·
teca não tivesse 8ido resgatada. Não ocorrera também protesto
ou solicitação de integração de posse ou mesmo pagamento de

(1)

Segundo o Geógrafo Leo Waibel (1955): "As Zonas Pioneiras do
Brasil", in Revista Brasileira de Geografia (IBGE), ano XVII, nº
4, p. 391) até 1955 o Brasil moderno não possuiria mais de cinco
zonas pioneiras: 1. A região de xapecó-Pato Branco no noroeste
do Estado de Santa Catarina e no sudoeste do Estado do Paraná. 2 - O norte do Paraná. 3 - O oeste de São Paulo. 4 - O
"Mato-Grosso de Goiás. 5 - A região do norte do rio Doce, nos
Estados do Espírito Santo, e Minas Gerais", cf. Oliveira, RC,
1967: 56. A região Xapecó-Pato Branco atravessa exatamente
a regiao dos campos de Palmas que estamos a mencionar.
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impostos sôbre a área pelo pretenso beneficiário ou seus herdeiros. De qualquer modo, Alberto Berthier ingressou em juízo solicitando a posse da área para seus representados e no .ano
ele 1923 obteve autorização para efetivar a medição das terras
que pleiteava, aproximadamente 3 mil alqueires ou 72.200,000
m2 ( l ) . Os índios, entretanto, reagiram à presença da turma
encarregada dos serviços de medição, inclusive atacando o acampamento dos agrimensores. No entrevero um dos empregados
de Berthier foi morto, ocasionando a interferência policial na
área indígt-:wna. A medição foi concluída, mas os índios haviam
feito repercutir o acontecin1ento na capital do Estado, e o govêrno não teve condições para aprová-la imediatamente. Em
1927, Berthier consegue do govêrno catarinense a aprovação
da demarcação efetuada em 1923. Contudo não obtém o título
definitivo de propriedade, o qual somente será liberado pelo
Govêrno, em 1960.
Nêsse interim, e especialmente devido às várias investidas
que f êz Berthier sôbre as terras que pretendia ser suas (ou de
seus representados), foi instalado um Pôsto Indígena na reserva. Com efeito, os índios haviam obtido apôio de algumas autoridades na área, especialmente do Juiz Federal Substituto Dr.
Antônio Selistre de Campos. ~ste, usando de seu prestígio pessoal junto a administração do Serviço de Proteção aos índios,
obteve a instalação do pôsto em 1941. A partir daí a manutenção da área que o Govêrno do Paraná reservara para os Kain·
gang passou a ser responsabilidade do SPI.
O questionamento da legitimidade do direito dos Kaingang
sôbre a área reservada em 1902, entretanto, já se achava im-

( 1)

Segundo informações obtidas no local, na realidade um apaniguado de Alberto Berthier descobrira num cartório de Guarapuava o titulo original da hipoteca. De posse de tal documento é que
Berthier forjara o grupo de herdeiros dos quais se dizia procurador, e evidentemente beneficiário principal. Sôbre a questão há
vários artigos no jornal a Voz de Chapecó escritos pelo Sr. Selistre de Campos que adiante serão apresentados. Por enquanto é
necessário fixar que à época o Estado de Sta. Catarina estava
pràticamente "loteando" as terras recém recebidas do Paraná, fa_
vorecendo apaniguados e companhias de colonização. Por isto
mesmo, a legalidade da documentação de Berthier pouco interessava. Os dados sôbre a questão ora apresentados foram obtidos no jornal a Voz de Chapecó, nº 148, de 3·8-1947.
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pl(cito no próprio decreto do govêrno paranaense, quancto
dizia: "fica reservada para o estabelecimento da tribu de indígenas coroados ao mando do cacique V ai crê, salvo direitos de
terceiros, uma área de terras ( . . . ) ". Foi baseado no resguar·
elo aos direitos de terceiros que Berthier encenou sua trama.
Durante o desenrolar desta, dois fatos importantes se sucederam: a criação do Pôsto Indígena e o intrusa1nento (1) da área
que Berthier questionava. O primeiro, c1ue deveria ser o guardião elos interêsses indígenas, com o tempo se transforn1ou no
principal destruidor do patrin1ônio tribal. O segundo, se de
um lado dificultou a posse da área que, em 1960, Berthier obteve propriedade, ele outro iniciou também o aposeamento elas
terras tribais, primeiramente debaixo das vistas complacentes
no Pôs to Indígena e, depois, f ormahnente, como meio dês te
obter lucro, através da cobrança de taxas, sôbre as terras
ocupadas.
As várias companhias de colonização que obtiveram concessões elos govêrnos Federal e Estadual, ou adquiriram de
terceiros grandes extensões territoriais, esforçaram-se ele tôclas
as 1naneiras para expulsar caboclos e índios c1ue viviam nas
áreas em que tinham interêsse. Não poucos atritos surgira1n
devido a essa maneira de agir, mas a reação cabocla ou indígena sempre encontrou o desamparo das autoridades locais,
quando não estaduais ou federais. No que se refere a atuação do
pôsto indígena de Chapecó (mais tarde, Dr. Selistre de Campos), nos seus primeiros anos de funcionamento houve tentativa da resguardar os interêsses dos muitos índios que ocupavam terras fora da área reservada em 1902. O sucesso dessas
tentativas, entretanto, foi relativo. Garantiu apenas por mais
alb'Uns anos a permanência dos índios onde se encontravam.
Assim, em Abelardo Luz, em Irani, as terras ocupadas pelos Ín·
dios foram tomadas pelas companhias ele colonização, que encontraram no próprio SPI, quando os indígenas resistiam às
provocações de prepostos ou recusavam as ofertas conciliadoras, os meios e o amparo para removê-los.

(1)

"Intrusamento" é vocábulo que na área significa a entrada e permanência em terra alheia.
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Explica-se, assim, porque não surgiram outros Postos e
reservas indígenas no oeste catarinense. Raciocinava-se que sen·
do os índios pouco numerosos, não sabendo aproveitar a terra
e suas riquezas naturais, não era justo que atrapalhassem o
"progresso" advindo com a colonização. E não poucos f uncio·
nários do SPI, no Pôsto de Chapecó, na Inspetoria Regional
sediada em Curitiba e na Capital Federal, acharam que era
conveniente, senão lucrativo, colaborar e favorecer os empresários, responsáveis pelas companhias de colonização e pelo
esbulhamento do patrimônio territorial que caboclos e índios
detinham.

,

48

CAPITULO II
ATUAÇÃO DOS POSTOS INDtGENAS

A instalação pelo Serviço de Proteção aos índios dos Pos·
tos Indígenas Duque de Caxias (Ibirama, 1914) e Dr. Selistre
de Campos (Xanxerê, 1941) não significou a solução dos problemas apresentados pelas populações tribais do Estado em
seu convívio com os brancos. É verdade que a ação desenvolvida pelos funcionários do SPI junto aos Xokleng, no vale
do Itajaí do Norte (Ibirama), permitiu que o grupo deixasse
de ser alvo das campanhas de extermínio. É fato também que
o Pôsto socorreu aos indígenas em vários momentos em que,
devido ao contato com os brancos, epidemias grassaram na
comunidade tribal. É fato ainda que tanto em Ibirama, como
em Xanxerê, houve tentativas dos Postos defenderem o patrimônio indígena, representado pelas terras reservadas e pelas
riquezas florestais ali existentes. Mas num plano mais geral,
obtido pela análise das várias atitudes tomadas pelos encarregados dos Postos frente a situações particulares verificamos
que não havia o desenvolvimento de uma política destinada a
integrar o índio il sociedade regional. Isto não era apenas uma
deficiência dos Postos Indígenas. Evidentemente tratava-se de
uma limitação do Serviço de Proteção aos índios.
Á falta dessa política, os Postos Indígenas fundamentavam

sua ação segundo a capacidade de compreensão, interêsses e
desejos de seus encarregados. ~sses, em regra desenvolveram
suas administrações baseados numa atitude paternalista para
com os índios e assim transformaram os PI em empresas agrí·
colas, cujos beneficiários principais eram os próprios encarregados. Isto é o que se tentará demonstrar no correr dêste capítulo.
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1. O POSTO INDÍGENA DUQUE DE CAXIAS
O Pôsto Indígena Duque de Caxias situa-se no Alto Vale
do rio Itajaí do Norte, no Município de Ibirama. A área em
que se localiza o Pôsto tem aproximadamente 140 km2 ,pràti·
camente cobertos por floresta tropical. A reserva é caracterizada pelo estreito vale do ltajaí do Norte e pelos 1nuitos riachos
e córregos que, serpeando entre as serrarias, vêm a se tornar
tributários daquêle.
A cidade de lbirama está a 52 km da sede do PI e o acesso
a êste é possível através de estrada municipal, que permite o
tráfego regular nos períodos sêcos. Essa estrada, seguindo o
curso do Itajaí do Norte, atravessa a reserva e atinge os povoados do Denecke e Rio da Prata. Uma precária linha de ônibus,
atualmente, liga essas localidades e o Pôsto Indígena à sede do
município. Até 1956 essa estrada somente atingia a sede do
PI. As vilas do Denecke e Rio da Prata não existiam, havendo
ali apenas alguns trabalhadores que atendiam a engenhos de
49~ 30

1

•

..

-~._,.,. ~

OUE

OE
~~AXIA$
...............

Witmortuft"

•oono

(mmo

Pt••
50

serra instalados por companhias madeireiras. Entretanto, u1na
dessas companhias, ao instalar sua serraria, abriu uma estrada
através da encosta da serra geral, permitindo o tráfego entre
Rio da Prata e a sede do município de Itaiópolis. Isto assegu·
rou a afluência de colonos e posseiros que não somente adqui·
riram ou ocuparam as terras de particulares que se avisinhavam
da área indígena, como também se apossaram de boa parte da
gleba reservada em 1926. A demarcação da reserva ainda não
havia sido efetuada, facilitando o instrusamento. Em 195.2 o
SPI, representado pelo Inspetor Deocleciano de Souza, e a Ins·
petoria de Terras e Colonização de Sta. Catatrina estabeleceram
entendimentos, assentando as bases definitivas das delimitações
das áreas indígenas de lbirama e Xanxerê ( 1). Disto resultou
a perda da área localizada entre os rios Denecke e Rio da Prata, que reverteu ao Estado devido aos instrusos que ali se en·
contravam. A medição da área se efetivou em 1956, acusando
o total de 141.565.866,08 m2 e o título definitivo somente foi
liberado pelo Govêrno de Sta. Catarina, em 1965 ( 2).
Evidentemente as dificuldades que encontrou o SPI para
efetivar a demarcação e obter o título definitivo da área indí·
gena, tiveram sua origem nos muitos interêsses que diversas
companhias possuiam nas terras reservadas e naquelas que lhes
er.am contíguas. A Cia. Hanseática, já à época da pacificação
demonstrava não desejar o aldeamento indígena às margens
do ltajaí do Norte. Outras companhias, como a Indústria e Co·
mércio de Madeiras (3) (que se dedicava a extração de madei·
ras) e a Bona e Cia. (interessada na exploração de madeiras
e nos negócios de colonização), também faziam objeções à
vizinhança indígena, particularmente porque tinham ambições
sôbre o território reservado. Como essas em presas detinham
razoáveis parcelas de poder político na sociedade regional,
pressionaram o Govêrno Estadual no sentido de que êste não
prejudicasse a consecução de seus objetivos.
Em 1914, ao ocorrer a pacificação, a localização do PI era
(1)

Cf. ofício nº 141/de 5-11-52, da Diretoria de Terras e Colonização
de Sta. Catarina e anexos nºs 1 e 2. Arquivo IR 7, Curitiba, protocolo nº 373, 30-4-53.

(2)

Cf. cópia do Registro de Imóveis da Comarca de !birama, Livro
nº 3·1, fls. 159, nº 21.150.

(3)

A sede da emprêsa situava-se em Itajai, SC.
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bastante estratégica. O Pôsto situava-se na confluência do Plate
com o ltajaí do Norte, na "boca de um saco cujo fundo eram
as encostas da serra Geral". O único meio de se atingir o PI
era pelo curso do Itajaí do Norte. A frente pioneira ainda estava ocupada em desbravar as terras em tôrno de lbirama (à
época Hannsa). Assim foi possível ao PI adotar a técnica de
''contato controlado" para evitar que os índios sofressem compulsões extremamente violentas em suas relações com os bran·
cos. Isto, entretanto, não impediu que os Xokleng fôssem
contagiados por várias doença~ epidêmicas e que a depopulação
atingisse o grupo de modo violento.
Não há dados exatos para se saber o número de Xokleng
pacificados por Eduardo Hoerhan. ~ste esclareceu-nos que não
houve possibilidade de um levantamento específico nos pri·
meiros anos da pacificação, porque os índios iam e vinham ao
Pôsto, separados em grupos de caça. Calcula o pacificador,
entretanto, que se tratavam de uns 400 indivíduos. Jules Henry, antropólogo que permaneceu entre os Xokleng por 14 meses, confirma aquêle número (1). ~ste mesmo autor, demonstra
que em 1932 a população estava reduzida a 132 indivíduos, o
que revela a intensidade com que os silvícolas foram contaminados.
Atualmente, em Duque de Caxias, a população se apresenta assim distribuída: 176 indivíduos auto-identificados como
Xokleng; 11 indivíduos Kaingang; 33 Guarani (2); 66 mesti·
ços ( 3) ; 50 civilizados, dos quais 12 são casados com índios ( 4).
Há, assim, 336 pessoas que dependem da assistência do Pôsto
Indígena.
Compreende-se pois que a população indígena reencontrou
os mecanismos de equilíbrio demográfico e partiu para o incremento da população. Mesmo considerando-se o número de

(1)
(2)
(3)
(4)
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1941 (XV); Ribeiro, D., ob. cit., 1957:20, aponta 800, como sendo
o nº de índios atraídos em 1914.
Os Guarani começaram a se fixar em Duque de Caxias sõmente
a partir de 1955.
Mestiço aqui é o resultado da união Xokleng-Kaingoog; Xoklengcivilizado e Kaingang..civilizado.
38 dêsses "civilizados" tem antecedentes indfgenas (Kaingang
e Xokleng) mas somente enfatizam essa ascendência quando se
trata de garantir os auxílios do P. I.

Xokleng que se auto-identificam como tal, verificamos que entre
1932 e 1964 (época que realizamos o censo), o aun1ento foi
significativo ( 1).
O entendimento da situação demográfica da reserva, por
outro lado, abre-nos perspectiva para a compreensão da atuação do PI. Segundo Eduardo Hoerhan, em depoimento a Dar·
cy Ribeiro, diversas epidemias (particularmente gripe, saram·
po e varíola) atingiram ·o grupo nos anos que se sucederam à
pacificação. Por isso mesmo realizaram-se esfor~,os visando
impedir que os índios saíssem da reserva e entrasscrn em contato com os brancos. Além disso, tomaran1-se providências pa·
ra evitar as grandes concentrações indígenas que oconiam
quando se realizavam os cerimoniais de f oração dos lábios dos
meninos, para dotá-los de botoques, e a cremação dos mortos ( 2).
Entretanto, em 1918, quase a totalidade do grupo indígena foi
levada pelo pacjficador a Ibirama, para ser apresentada ao
Governador que na ocasião visitava Blumenau e as colônias do
ltajaí. Essa apresentação não se efetivou dt-"Vido a urna altera·
ção do programa governamental, mas os Xokleng durante sua
permanência nas vizinhanças da cidade foram contaminados
pela varíola, que ceifou muitas vidas. Paralelamente, sabe-se
que as próprias turmas de funcionários, operários e índios
Kaingang ( êsses trazidos do Paraná) encarregados dos serviços de atração e pacificação dos Xokleng eram extremamente
numerosas e também agentes da disseminação das doenças que
os índios estavam sendo vítimas. A miscigenação que se iniciou
logo após a pacificação, entre Xokleng e Brancos e Xokeng e
Kaingang, foi decorrência direta da utilização da mulher Xokleng pelos integrantes dos grupos encarregados da pacificação.
Assim blenorragia foi adquirida pelo Xokleng através da 1nulher
indígena, contaminada pelos brancos. E não o contrário.
Tudo isto levou-nos à compreensão de que o Serviço de
Proteção aos índios, à época, não tinha idéia das conseqüências
do contato interétnico. O desabafo que Eduardo Hoerhan ouviu
de um índio - (''nos fizeste descer para junto de ti, só para

(1)

(2)

Ribeiro, D. )1956) levanta a hipótese de que certas alterações
fisiológicas ocorreram no grupo tribal, aumentando a fertilidade
da mulher inc ígena.
Idem, idem, p. 29.
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nos matar com tantas doenças ( ... ) " - e que o levaram a
afirmar que se "pudesse prever que iria vê-los morrer tão 1niseràvelmente, os teria deixado na mata, onde ao menos morriam mais felizes e defendendo-se de armas na mão contra os
bugreiros que os assaltatvam" O), é testemunho claro de que o
pacificador encontrava-se sozinho no encaminhamento de sua
emprêsa. Os erros e acertos corriam exclusivamente por conta
de suas decisões. O SPI não existia como órgão destinado a
prever e prover condições que garantissem ao índio a sobrevivência física e sócio-cultural, após o estabelecimento de relações com a sociedade brasileira ( 2). Nêsse aspecto, a doutrina
positivista, que havia ideologicamente oferecido as condições
para a criação do SPI e também para a formação elos seus primeiros quadros funcionais, não foi suficiente para oferecer
soluções aos problemas que se apresentavam. É fato que o
SPI sofria grandes limitações ele verbas, além ele enormes pressões para atender a pacificação dos grupos que obstaculizavam
a expansão de várias frentes pioneiras da sociedade nacional.
Assim, poucos eram os recursos disponíveis para socorrer os
índios com medicamentos, quando ocorriam epidemias. Além
disso, é de se lembrar a morosidade dos meios de comunicação
e mesmo as limitações dos próprios conhecimentos das ciências
antropológicas e biológicas. O que nos importa aqui, entre·
tanto, é ressaltar que o encarregado do Pôsto Indígena encontrava-se pràticamente sozinho, no desempenho de suas funções.
E isto fica mais claro ainda, quando analisamos o PI na sua
"si luação de em prêsa" (3).
Coino já dissemos em outro lugar ( 4 ), no período compreendido entre 1914 e 1954, o Pôsto Indígena Duque de Caxias
foi exclusivamente dirigido por Eduardo Hoerhan. Nêsse espaço ocorreram duas caracterizações quanto a situação de emprêsa do Pôsto. A primeira fundamentou-se no trabalho cole-

(1)
(2)
(3)

(4)
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Ribeiro, D., ob. cit. p. 32.
Ribeiro, D., 1962: 98/ 99 e Oliveira, R. C., 1965: 127.
Na ··situação de emprêsa" queremos caracterizar a organização
do PI, como unidade de produção. Segundo Roberto Cardoso
de Oliveira, 1968: 53 ( ... ) "o Pôsto oscila entre uma economia de
subsistência (subsistência da família do Encarregado) e uma
economia de mercado, onde o lucro é do Pôsto, e não daquêles
que o produziram".
1966: 339/ 344.

tivo, quando todos os Xokleng foram levados ao trabalho comum determinado pelo PI e todos clêle recebia1n o que necessitavam. A segunda, implantada uns 15 anos depois da pacificação, fundamentava-se no contrôle do Pôsto sôbre os excedentes
produzidos pelas diversas famílias, en1 têrmos individuais. Dessa forma os Xokleng não comerciavam seus produtos diretamente. 'tles entregavam sua produção ao Pôsto, que providenciava a comercialização e, em troca, oferecia-lhes, quando necessário, certa assistência.
Ficam melhor esclarecidas essas posições do Pôsto Indígena, quando lembramos que os Xokleng estavam submetidos
à técnica do "conta to controlado". A própria passagem da primeira para a segunda situação, revela que o isolamento pretendido pelo Pôsto e-fetivamente não impedia que os índios fôssem
atingidos pelas compulsões oriundas da sociedade regional, no
que se refere a organização do trabalho. Referindo-se sôbre
essa época, certos informantes idosos do PI afirmam: "naquela
época a gente trabalhava e o Eduardo ficava com tudo. Quando
a gente queria ~lguma coisa, tinha de implorar a êle". E o
próprio pacificador nos disse: "pretendi evitar que êles se
acostumassem com dinheiro ( ... ) , mas não adiantou. Depois
de certa época, êles procuravam as escondidas as vendas ( ... )
e se submetiam a tudo para obter alguns trocados" 0). Daí
porque o Pôsto mudou sua posição, quanto à organização e
contrôle da produção indígena. Passou apenas a comercializar
os excedentes, pretendendo assim evitar que os índios fôssem expoliados pelos regionais. No interior do grupo tribal, entretan·
to, essa mudança de orientação elo PI significou o colapso da
organização econômica tradicional. É que os Xokleng, como
nômades-caçadores, baseavam sua economia no trabalho do grupo e não na atividade do indivíduo. O ''grupo de caça" e o
"chamado companheiro de caça" eram instituições que fome·
ciam ao indivíduo maior segurança e enfatizavam a solidariedade grupal. Assim o produto ele uma caçada não era do caça·
dor. 'tle o entregava a seu "companheiro de caça" que dividia
primeiro com os integrantes de sua família, e, depois, se houvesse sobra, distribuia aos componentes da família do caçador.
A propriedade individual era limitada à posse de bens enquanto
êles tivessem utilização. No mais, os bens circulavam no grupo
como propriedade coletiva (2). Agora, quando o Pôsto passa a
(1)
(2)

Depoimento de Eduardo Hoerhan, em 22-1-64.
Veja-se Henry, J., ob. cit., p. 98.
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controlar a comercialização dos excedentes produzidos isoladamente pelas várias famílias e a fornecer assistência segundo as
'necessidades individuais, o modêlo econômico da sociedade
regional começa efetivamente a atingir o grupo tribal. As incursões coletivas de caça e coleta de pinhões vão se tornando
raras. É verdade, que a reserva possuia recursos naturais ( flora e fauna) limitados para manter
grupo segundo sua economia tradicional. Mas, o que realmente entrou em colapso
foi a maneira coletiva e tradicional dos índios vencerem o habitat
e atenderam suas necessidades vitais. A agricultura, que f ôra a
alternativa colocada à disposição dos índios pelo Pôsto, tendia
a envolver todos os homens válidos. Quase simultâneamente as
doenças ceifaram muitos dos homens vividos e por isso mesmo
habilitados a iniciar os jovens nas técnicas de sobrevivência
tradicionais. O modêlo econômico da sociedade regional, por
sua vez, era o único que perniitia a aquisição de roupas, instru·
mentos de ferro, sal, armas de fogo. Não é de se estranhar pois
que os índios tenham feito sua opção e con1 ela tenham passado a repudiar as formas coletivas de trabalho que, de certo
modo inteligente, o PI desejou manter.

o

A segunda posição assumida pelo Pôsto pretendia evitar
a expoliação dos regionais sôbre a produção indígena. Entretanto, não poucas vêzes os índios burlavam o contrôle do PI e
procuravam diretamente colocar seus produtos no mercado regional. Isto era devido a parcimoniosa distribuição de assistência que o Pôsto oferecia, impedindo assim que várias pretensões
dos índios quanto à posse ele bens fôssem atendidas. De outra
parte os próprios regionais com bebidas e quinquilharias incen·
tivavam os índios a fugir do contrôle do Pôsto e simultânea·
mente os enredavam como fornecedores e consumidores. No
caso, o Pôsto era obstáculo para os brancos garantirem a submissão indígena. Por i8so mesmo, em 1928, Hoerhan se dirigia
ao Diretor do SPI, dizendo: "os índios botocudos dêste Pôsto
( ... ) sempre que saem, em suas excursões ou para caçar ( sic)
ou para colher pinhões ( ... ) entram em contato com péssimos
elementos ( ... ) que lhes incutem a prática dos vícios ( ... )
e insinuam que não devem seguir as prescrições e conselhos do
pessoal do nosso serviço ( ... ) " (1 ).

( 1)
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Ln Relatório anual referente ao exercício de 1928, PI Duque de
Caxias, Arquivo do SPI, nº 564, Museu do tndio, Rio de Janeiro.

Essa situação perdurou até 1954, quando Eduardo Hoer·
han deixou a chefia elo PI. Os índios praticavam suas roças e
quando possuiam excedentes deviam procurar o Pôsto, que se
encarregava da comercialização. Entretanto, a maioria dos índios burlava o contrôle do PI e colocava seus produtos em Ibirama, Dalbérgia ou José Boiteux, vilas que se localizavam próximas à reserva e que tinham seu acesso facilitado pelo rio
ltajaí do Norte. A racionalização indígena era a de que Eduardo
se aproveitava em benefício próprio do seu trabalho
e que em contra-partida muito pouco lhes oferecia. Não entendiam as limitações orçamentárias do PI, as suas responsabilidades no socorro aos velhos, crianças e doentes que não produziam,
os custos dos medicamentos que eram distribuídos. Observavam, entretanto, - e nisso devem ter siclo incentivados pelos
regionais - que o melhor padrão ele vida do encarregado e
sua família dependia até certo ponto da utilização do trabalho
indígena. Por isso mesmo os índios reagiam ao trabalho nas
roças coletivas que o Pôsto organizava. Tratavam de cuidar de
suas próprias plantações, garantindo a sobrevivência individual
e procurando te.r uma base sôbre o que estabelecer relações
diretas com a sociedade regional. Embora expoliativas, essas
relações pareciant aos índios mais benéficas do que aquelas
travadas com o PI que sobretudo estavam emersas na autorida·
de do chefe do Pôsto e não ofereciam recompensas a quem efetivamente trabalhava.
Enquanto Hoerhan foi chefe do Pôsto, os índios somente
se dedicavam a agricultura, além da caça e coleta cada vez mais
esporádicas. A reserva no seu potencial flora não era explorada,
embora os regionais não cansassem de estimular os índios nêsse
sentido. Ao se suceder o afastamento do encarregado Eduardo
Hoerhan, uma nova fase se iniciou. Os novos encarregados
romperam definitivamente com os esquemas protecionistas es·
tabelecidos por Hoerhan. Uma Cia. Madeireira foi autorizada
a abrir uma estrada que, seguindo o curso do Itajaí do Norte,
cortava a reserva em direção as vil:as do Denecke e Rio da Prata.
Os índios foram estimulados a explorar os recursos florestais
da área, especialmente o palmito (Euterp edulis Mart ). Assim
os índios se engajaram definitivamente na economia regional,
corno produtores e consumidores. As relações de comércio en·
tre índios e brancos deixaram de ser controladas pelo PI e mesmo as idas e vindas dos silvícolas às vilas e cidades da vizinhança foram franqueadas. O PI perdeu a sua condição de beneficiário direto do trabalho indígena. Simplesmente deixou que
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os índios cuidassem de seus negócios e que se arranjassem
perante os civilizados. Mas com tôda a expoliação dos regionais,
os índios logo passaram a obter resultados financeiros estimu·
ladores em suas atividades extrativas. É que em todo o vale
do ltajaí existiam diversas empresas fabricantes de conservas.
O palmito, no vale, já se tornara escasso e seu preço era alto
devido especialmente ao custo da mão-de-obra para tirá-lo na
floresta. Assim, quando a estrada foi aberta através da reserva
indígena e os índios foram liberados para explorar êsse recur·
so natural, a competição das diversas empresas lhes garantiu
um preço não de todo aviltante pelo exemplar colhido de "Euterp
edulis". O interêsse despertado pela nova atividade econômica,
aliado ao alheiamento do PI, entretanto, levou os índios ao
abandono das atividades agrícolas. Entre 1954 e 1966, pràti·
camente ningué1u se dedicou a agricultura, pois todos se preo·
cupava1n com a exploração do palmito que garantia re1nunera·
ção imediata. Nêsse período o estoque de "Euterp edulis" se
esgotou. O Pôsto tomara as características de emprêsa voltada
para subsistência do encarregado. Uma roça anualmente sem·
pre era realizada e a interferência na comercialização dos excedentes indígenas passou a ser substituída pelo arrendamento
de terras da reserva a colonos. Como os índios não estavam se
dedicando a agricultura, ninguém se preocupava com a entrada
de alguns "gringos" na área.
Em 1966, entretanto, a "penúria econômica" atingiu o
grupo indígena. O encarregado do Pôsto pressionado pelos
índios não conseguiu autorização para permitir a companhias
particulares a exploração dos recursos florestais da reserva e
assim abrir novas frentes de trabalho. O clima na reserva tor·
nou-se de tal modo tenso que o PI resolveu mudar a chefia do
Pôsto. O nôvo encarregado tratou de reenfatizar a agricultura,
passando a controlar a produção indígena. Conseguiu ainda
estreitar relações com as autoridades municipais, facilitando aos
índios a obtenção de sementes e implementos agrícolas.
Algumas frentes de trabalho ta1nhén1 foram abertas pelo
PI, visando dar imediatamente oportunidades de ganl10 aos Ín·
dios. Assim o sassafraz e algumas madeiras de lei passaram a
ser siste1nàticamcnte explorados pelo Pôsto, de acôrdo com
contratos estabelecidos com companhias particulares. As ma·
deiras que jaziam nas coivaras, também foram aproveitadas
pelos índios na forma de lenha ou palanques, tratando o Pôsto
da sua comercialização. Entretanto, agora o PI apenas interferia nos negócios visando evitar que os regionais expoliassem os
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índios nas transações. O encarregado do Pôsto deixou de ser
unt intermediário entre índios e brancos, ficando apenas numa
posição que permitia a fiscalização dos negócios.
Essas diversas orientações do PI permitem-nos compreender que o encarregados agiam individualmente e de acôrdo
com suas experiências e interêsses. Não havia continuidade administrativa ou de política indigenista. Na verdade, os encarregados não passavam de homens com pouca instrução que se
submetiam a várias privações motivadas por um salário nada
estimulador. A validade ou não de suas decisões raramente
estravasava o â1nbito da reserva. Mais raramente ainda a Inspetoria Regional ou próprio órgão protecionista oferecia alguma contribuição positiva ao sucesso dos encarregados. ~sse
quadro, em Duque de Caxias, sõmente se alterou nas ocasiões
em que os índios premidos por tôda a sorte de azares resolviam
dar notícia de suas misérias. Nessas oportunidades, e1n regra, a
chefia do PI era substituída. Abria-se assim para os índios
e acreditamos que também para o próprio órgão protetor uma nova fase de esperanças.

2.

O PôSTO INDÍGENA DR. SELISTRE DE CAMPOS

O Pôsto Indígena Dr. Selistre de Campos localiza-se no
município de Xanxerê, na zona oeste do Estado de Sta. Catarina.
A área da reserva onde se situa o PI tem atualmente 151 Km2,
aproximadamente. Essa região outrora era conhecida como
"campos de Palmas". A altitude média da área é de 820 m e
as ondulações peculiares ao planalto, o frio (no inverno a geada e a neve são comuns) e o pinheiro são elementos que caracterizam a região.
A sede do PI está distante cêrca de 30 km da cidade de
Xanxerê. Nas vizinhanças ela reserva localiza1n-se pequenas
cidades ( Ahelardo Luz, Quilombo, S. Domingos) e povoados
(Bom Jesus, Marema, Lageado Grande). A reserva é cortada
por várias estradas, que dão acesso a essas sedes municipais e
povoados. Assim a reserva é servida por linhas regulares de
transporte coleti\'O.
Vivem na reserva 1.018 indivíduos que o Pôsto aceita
como Kaingang, além de 83 pessoas identificadas como Guaraní, perfazendo o total de 1.101 índios. Entretanto êsse número
deve ser tomado com cautela. O censo que efetivamos e que
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Fox . ôos Gueaes

atingiu os aglomerados de Pinhalzinho, sede do PI, Barro Pre·
to, Matão e Banhado Grande revelou a existência de 643 pessoas. Dessas, 298 se auto-identificavan1 como Kaingang; 328
se consideravam mestiços e 17 eram civilizados casados com
índios. Os Guarani não foram recenseados e deixamos também
de visitar algumas famílias que viviam dispersas na reserva.
Os dados censitários apontados pelo PI incluem mestiços e ci·
vilizados porque êsses aprenderam com os próprios encarrega· =
dos a enfatizar a sua condição de cônjuge ou a sua ascendência
indígena para garantir a assistência e o direito de usufruir a
terra da reserva.
Essa situação é melhor esclarecida se lembrarmos a intensa
1niscigenação que ocorreu entre os Kaingang e os integrantes
das frentes pioneiras que atingiram a região, ainda no século
passado. A própria condição de índio, mestiço ou civilizado
é aqui focalizada em têrmos puramente sociais. Assim, durante
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o censo sempre tivemos a cautela em comprovar a auto-identifi·
cação grupal fornecida pelo informante com dados obtidos no
seu grupo de vizinhança. Notou-se dessa maneira que grande
número de indivíduos faziam questão de enfatizar sua condição
de índio ou mestiço ressaltando que seus pais eram Kaingang
ou que um antepassado qualquer era ''índio puro". Essa preo·
cupação entretanto pretendia assegurar o direito de uso da
terra na reserva, sem o pagamento de taxas que o Pôsto em
regra cobra para aquêles que efetivamente não são índios. A
auto-identificação tribal, portanto, é acentuadamente motivada
pelo desejo em se beneficiar da assistência que o Pôsto oferece.
Esta, embora mínima, não pode ser desprezada, dado as condi·
ções precarissimas de vida da população.
A antiga reserva de terras feita em favor dos Kaingang
pelo Govêrno do Paraná foi reduzida a menos da metade. Di·
versos interêsses de integrantes da sociedade regional, o pater·
nalismo político efetivado pelo Govêrno de Sta. Catarina e
negligências do pessoal do SPI para garantir a demarcação das
terras, acabaram na perda de boa parte do território tribal. O
segundo encarregado do Pôsto Indígena (criado em 1941) (1)
já encontrou dificuldades para assegurar aos índios a terra a
que tinham direito, pois na própria cúpula administrativa do
SPI havia vários servidores que defendiam os interêsses dos
particulares que pretendiam assenhorar-se de parte da reserva.
~sse encarregado, Francisco Fortes, com o apôio do Dr. Selis·
tre de Campos, Juiz de Direito de Chapecó, conseguiu criar
obstáculos às pretensões que os civilizados tinham sôbre a área
indígena. Em 1948, preocupado com o seguimento da questão
que A. Berthier de Almeida levantara sôbre a legitimidade dos
direitos dos índios sôbre vasta área da reserva, Francisco Fortes,
dirigiu-se ao Governador do Estado de Sta. Catarina esclarecen·
do os fatos e solicitando o que o govêrno favo recesse os índios.
Devido a esta atitude o encarregado foi virulentamente critica·
(1)

O 1º Encarregado do PI nomeado foi o Sr. Leodônio de Quadros.
Contudo êsse cidadão não chegou a iniciar qualquer trabalho,
nos 8 meses que ocupou o cargo. Apenas algwnas vêzes foi a
reserva indígena resolver contendas entre os índios e mandou
que os mesmos abrissem uma picada para facilitar o acesso
ao local que escolheu para instalar a sede do PI. Em 1942, no
mês de março, assumiu a chefia o Sr. Francisco Fortes que
logo foi residir entre os índios e começou a efetivar os trabalhos a que o Pôsto se propunha.
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do por vários funcionários ela IR 7 motivando o seu pedido de
demissão do cargo que ocupava.
Assumiu o cargo vago o encarregado Wismar da Costa
Lima, que não pouco prejuízos causou à reserva indígena.
Submetendo-se aos mais variados interêsses elos regionais, êsse
indivíduo procurou remover os índios dos locais onde empresas particulares pretendiam ter direito à propriedade. Reclamações dos índios ao Dr. Selistre de Campos e dêste às autoridades estaduais e ao Diretor elo SPI, provocaram a remoção do
encarregado. Para a administração elo PI foi designado o Sr.
Nereu Costa que permaneceu como encarregado até 1964.
Sob a orientação dêsses dois últimos encarregados o PI
entregou a empresários regionais várias parcelas da reserva
que vinham sendo tiuestionaclas. A responsabilidade dessa entre·
ga não foi dos encarregados, mas êles não d eixaram ele ter
interferência na disputa e em regra favoreceram os regionais.
A questão aberta sôbre a legititniclacle da posse inclí8ena
às terras r eservadas, em 1902, pelo govêrno do Paraná, desenvolveu-se pràticamente até nossos dias. Em 1960, o Govêrno
Estadual expediu o título definitivo ele propriedade às terras
que A. Berthier questionava. O SPI havia concordado em 1948
com a pretensão de A. Berthier, baseado num precário parecer
de um funcionário burocrata. Nessa ocasião o Dr. Selistre de
Campos, saiu e1n defesa dos interêsses indígenas, publicando
artigos com os títulos seguintes: O Serviço ele Proteção aos tndios passa a ser Serviço de Perseguição aos índios de Chapecõzinho (1); SPI significa Serviço ele Perseguição aos índios ( 2);
Pobres Kaingang (3). No artigo publicado em 2~10-48 o Dr.
Selistre afirmava: "agora o SPI manda entregar as terras ao
Sr. Berthier. São 82 milhões de m2 representando um valor
de mais de 10 1nilhões de cruzeiros pelo grande pinhal que nas
1nesmas terras existe. O SPI manda os índios se mudarem para
outras terras; o próprio SPI vai mudar o Pôsto, benfeitorias e
casas que êle construiu. É necessário possuir-se uma calma de
santo para escrever sôbre assunto com serenidade ( . .. ) " (4)
(1)
(2)
(3)

A Voz de Chapecó, nº 206, 24·10-48.
Idem, idem, nº 207, 31-10-48.
Idem, idem, nº 208, 7-11-48.
(4) O artigo "Pobres Caingangues" - O SPI diz sim, nós dizemos
não "é bastante útil para entendermos a questão de terras".
Veja-se o Anexo 2.
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Quanto a sua "situação de emprêsa" o Pôsto Indígena Selistre ele Campos teve uma caracterização bem diversa do que
ocorreu em Duque de Caxias. Aqui não houve a utilização da
técnica do ''contato controlado". Não ocorreu também a necessidade de adaptar os índios a novas técnicas de trabalho. O
contato centenário mantido entre os Kaingang e civilizados dera
aos índios a condição de população integrada à economia regional. Assim ao se instalar o PI, o encarregado tratou apenas ele
fiscalizar os negócios entre os índios e regionais procurando
resguardar os interêsses daqueles. A fixação ele preços mínimos
para a comercialização dos excedentes produzidos pelos indígenas e a responsabilização de comerciantes que trocavam bebidas alcoólicas por produtos indígenas, foram algumas elas medidas tomadas. Mas, alguns anos depois da sua instalação, o
PI já caminhava 1•ara uma organização de em prêsa, explorando
os ervais da reserva e realizando anualmente uma roça. Entretanto, o encarregado costumava remunerar os índios pelo seu
engajamento nos trabalhos realizados. Essa situação modificou-se com a saida de Francisco Fortes da chefia do PI. Os encarregados que o sucederam passaram a utilizar o índio como
mão-de-obra disponível, obrigando-o a participar do cultivo de
roças que garantiam lucros ao Pôsto. Teoricamente, a renda
assim auferida pelo Pôsto destinava-se a atender os índios nos
períodos em que a penúria econômica os atingia e ao fundo
comum de "renda indígena" estabelecido pelo SPI. Na prática,
essa mesma renda era quase que totalmente utilizada em bene·
fício do encarregado do Pôsto.
O Pôsto estava engajado numa economia de mercado, es·
pecialmente através do cultivo do trigo e do milho. Grandes
roças eram efetivadas e esboçou-se um início de mecanização
dos trabalhos. Mas o comum era que o encarregado e demais
funcionários tivessem suas próprias roças. A renda indígena
era formada apenas com os recursos da roça do Pôsto. Os Ín•
dios beneficiavam-se, às vêzes, com sementes e em alguns casos
com auxílios em ferramentas ou horas-máquina, destinadas à
preparação das terras de cultivo. O benefício que os índios
recebiam, entretanto, era mínimo e na maioria das ocasiões não
era por êles solicitado ou aproveitado pois êles praticavam uma
escassa atividade agrícola própria.
Desde 1948 começaram a se localizar na reserva vários
colonos, especialmente italianos. i;:sses costumavam solicitar
arrendamento de terras ao encarregado do Pôsto que, desejoso
de ampliar o que se considerava "renda indígena", em regra
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atendia aos apêlos dos agricultores. Essa fixação de colonos
na área indígena criou dois tipos de situações para os índios.
Prhneiro, os indígenas cediam aos colonos os locais que tradicionalmente ocupavam. Os colonos tinham interêsse em adquirir êsses locais porque em regra estavam bem situados, junto
às estradas, os terrenos se encontravam limpos de grandes
árvores e havia água em abundância. Para os índios o valor
da indenização oferecida era um apêlo que não podiam resistir
e como êles costumavam realizar suas roças em coivaras, a
procura de novos lugares para se instalar não era difícil. Assim
aceitavam a proposta de transação e mesmo, muitas vêzes,
quando o PI não se demonstrava estimulado a ratificá-la, êles
procuravam por todos os meios obter a autorização. O segundo
tipo de situação é conseqüência do primeiro. A presença dos
colonos arrendatários na área criou novas oportunidades de
aproveitamento da mão-de-obra indí·gena. O índio, com o
deslocamento ela casa e roças determinados pela cessão de suas
benfeitorias aos colonos, imediatamente não conseguia fazer
roças que garantissem sua manutenção. Assim engajava-se como trabalhador-diarista nas roças dos colonos.
A a~ricultura, entretanto, é um tipo de atividade econô·
mica que obedece, numa mesma região, a épocas certas e determinadas. Há o período destinado ao preparo da terra, há a épo·
ca do plantio, da capina, da colheita. Engajando-se como
diarista nas roças do colono, o índio deixava de fazer sua própria
roça ou se a realizava - contando com os auxílios dos integran·
tes da família sua produção não lhe garantia suficientes
recursos para sobreviver até a época da nova colheita. Além
disso, os colonos logo perceberam que a mão-de-obra indígena
era importante e pouco onerosa para desenvolverem seus empreendimentos. Assim os índios eram m ·e smo estimulados a ·
não se preocuparem com roças próprias, o que facilitava o seu
engajamento como mão-de-obra e simultâneamente rebaixava
o valor de sua fôrça de trabalho.
Até os dias presentes, o Pôsto Indígena continua sem
perceber a dependência em que se encontram os índios. A
concentração de colonos arrendatários na reserva atinge a 226
famílias, além dos próprios funcionários do PI que também se
dedicam à agricultura e utilizam a mão-de-obra indígena. O
Pôsto so1nente tem se preocupado com o refinameÓto dos mecanismos destinados a cobrança de taxas de arrendamento aos
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colonos e isto têm motivado vários conflitos de interêsses entre
os arrendatários e o PI O).
Ainda na sua "situação de emprêsa", o Pôsto Indígena
dedicou-se à exploração dos recursos florestais da área indígena,
particularmente dos pinheiros. O Pôsto chegou a instalar uma
serraria própria, destinada ao aproveitamento das árvores des·
vitalizadas e daquelas que deveriam ser derrubadas para dar
lugar às roças indígenas. A serraria seria o meio de aproveitar
racionalmente êsses recursos, além de permitir o engajamento
do índio em novas formas de trabalho. Seu funcionamento,
entretanto, semprt- foi precário. lnterêsses vários determinaram
o insucesso do empreendimento, enquanto êle estêve sujeito à
administração do PI. Ora, a concorrência que a serraria fazia
às emprêsas congêneres da área, determinava reclamações dessas ao SPI; ora eram proibições do próprio órgão protetor que
impediam o seu funcionamento; ora era o descaminho pelos
encarregados, em benefício particular, da produção da serra·
ria. Por isso mesmo, os encarregados do PI, a 7' Inspetoria
Regional e próprio órgão protetor estabeleceram contratos com
particulares para a exploração dos recursos florestais da reser·
va. Especialmente depois de março de 1964, quando ocorreram
vários modificações nas cúpulas administrativas do Serviço de
Proteção aos índios, os recursos florestais da área indígena f oram rápida e sistemàticamente explorados por particulares.
A devastação que ocorreu nas reservas florestais da área
indígena, foi pràticamente total. As empresas madeireiras da

(1)

De início os arrendatários faziam recolher ao PI 10º/o sôbre
sua produção agrícola. Esta percentagem era incorporada à
"renda indígena., do PI e como tal recolhida ao SPI, de acôrdo com instruções especificas. Ocorria, entretanto, que os
arrendatários procuravam burlar o PI quando faziam suas
declarações de produção. Além disso, o Encarregado em regra utilizava em benefício próprio boa parte das rendas auferidas pelo arrendamento das terras. Em 1968, a FUNAI, por
sua Lnspetoria Regional, resolveu fixar importâncias determinadas pelo arrendamento do alqueire. Em xanxerê o valor
do alqueire foi fixado em NCr$ 50,00, provocando vários protestos dos colonos arrendatários e inclusive motivando algumas famílias a pleitearem "seu direito" de posse sôbre as áreas
que há 10 anos ou mais vinham ocupando, por arrendamento,
na área indígena.
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região, que há 1nuito vinham se ressentindo do escasseamento
da 1natéria prima, passaram a trabalhar 24 horas por dia. Sessenta nlil pinheiros, aproximadamente, foram derrubados na
reserva indígena. Isto criou vários embaraços para os responsáveis pela chefia do PI e mesmo para os dirigentes da lnpetoria
Regional e Serviço de Proteção aos índios. Diversos inquéritos
f ora1n abertos, envolvendo funcionários do Serviço e empresários da região, pois além da destruição irracional do patrimônio
florestal e, em conseqüência, do faunístioo, •a Fazenda Nacional foi escandalosamente lesada nos contratos que se estabeleceram ( l ).
De 1964 aos nossos dias, nada 1ne11os do que 6 encarrega·
dos passara1n pela chefia do Pôsto Selistre de Campos. Após
a instalação da Funai, dois encarregados já foram designados.
A situação vivida pela população que depende da assistência do
Pôsto é precaríssin1a e nada indicava, quando estivemos realizando a pesquisa de campo ( l 9 sen1estre de 1968 ), que o encarregado designado pela Funai conseguiria ràpidamente mudar
a realidade existente ( 2 ) . O Pôsto continuava a desenvolver
atividades de emprêsa capitalista, na procura de lucro passível
de utilização própria, sem se preocupar com as condições vividas pelos índios na venda de sua fôrça ele trabalho aos regionais
(colonos arrendatários) e na sua incapacidade para de moto-próprio reiniciarem a exploração da terra. Os índios não
participaram como mão-de-obra de tôda a exploração realizada
nos recursos florestais da reserva. Diretamente, os únicos henef ícios que receberam foram os poucos ranchos que os empregados das en1presas madeireiras abandonaram ao se esgotar
os pinheirais. De resto, o Pôsto não procurou, quando da
realização dos contratos com as empresas madeireiras, garantir
a utilização da mão-d~ohra indígena, 1nesmo nos trabalhos mais
simples de derrubada e limpesa das árvores.
X

l ( 1)

(2)
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Quando da criação da Funai e do escândalo sôbre o SPI, a
imprensa nacional diversas vêzes se referiu a êsse problema.
Estamos informados que na Polícia Federal, setor de Santa Catarina, nos dias atuais ainda corre um inquérito sôbre os negócios de exploração de madeiras na reserva indígena Selistre de
Campos.
Em setembro de 68 tomamos conhecimento que êsse encarregado havia sido substituido.

Os dados apresentados sôhre os Pôstos Indígenas Duque
de Caxias e Selistre de Campos per1nite-nos compreender vários
aspectos do processo ele integração elo índio na sociedade brasi·
leira. Os postos indígenas, verdadeiramente, têm un1a organi·
zação muito semelhante. As atividades desenvolvidas por seus
encarregados nos casos focalizados sempre estiveram
voltadas para a obtenção de lucro. Lucro que não se destinava
a ser clitribuido aos índios, responsáveis diretos ou indiretos
por sua produção, e sim ser encaminhado, na melhor das bipó·
teses, a um fundo cornum de " renda indígena", a ser aplicado
a posteriori pelo órgão central de proteção (SPl-FUNAI). Os
encarregados, segundo suas capacidades individuais, atendiam
ntelhor ou pior aos negócios ela emprêsa Pôsto Indígena, e, em
regra, utilizavam parcelas elos lucros auferidos pela emprêsa
em benefício particular. O s índios tinha111 como direito o uso
ela terra e, nos casos extremamente graves, alguma assistência
econômica e ele saúde. De resto, a burocratização ocorrida nos
cinqüenta anos de história elo Serviço de Proteção aos índios
permitia a racionalização de que os sílvicolas quando em
situação de contato semelhantes aos de Santa Catarina - deveriam prover sua própria subsistência e que os Postos deveriam
ser econômicamente auto-suficientes ( 1).
3.

O PAPEL DOS CHEFES DOS POSTOS INDiGENAS

Os primeiros integrantes dos quadros funcionais do Ser·
viço de Proteção aos Índios foram bastante influenciados pela
liderança de Rondou e pela doutrina positivista. ~sses fatos
permitiram que os funcionários realizassem, quase sempre com
enormes sacrifícios pessoais, diversas proezas quanto à pacifi·

(1)

Várias declarações à Imprensa por Diretores do SPI comprovam essa interpretação. Em têrmos atuais, a própria Funai não
foge dêsse tipo de raciocínio. Entrevista que realizamos com
o Inspetor da IR 7, Pôrto Alegre, julho/68, demonstra que seu
desejo "é ver os Postos da IR 7 com autonomia económica, com
base na agricultura, pecuária e extração de produtos vegetais".
Para tanto formulou um plano de cooperativas agrícolas pre·
tendendo que os resultados sejam assim distribuídos: 50º/o dos
índios cooperativados; 35º/o para o Pôsto aplicar em benefícios
locais e 15°/o destinado à Inspetoria". "As terras não ocupadas pelos índios serão arrendadas a particulares para agricultura, garantindo assim rendas à Fundação".

67

cação e defesa de contingentes tribais do País. Em Santa Cata·
rina a emprêsa dirigida por Eduardo Hoerhan para atrair os
Xokleng situa-se nesse quadro. Hoerhan havia se engajado no
Serviço de Proteção aos índios desejando simultâneamente
aventurar-se no sertão e defender os silvícolas. Era môço. Ha·
via terminado no Rio de Janeiro, sua cidade natal, o ginásio.
Filho de família das camadas médias da sociedade, tivera notÍ·
cias das discussões que a imprensa sustentara sôbre a situação
indígena, antes da criação do SPI. Era irriquieto e por isso
n1esmo a família não colocou obstáculos quando decidiu in·
gressar no SPI.
Essa situação particular de Eduardo Hoerhan é importante
para compreendermos seu papel à frente do Pôsto Indígena
Duque de Caxias. A própria pacificação dos Xokleng foi possÍ·
vel no momento em que ocorreu, porque Hoerhan havia apren·
dido a língua Kaingang, com os índios que vieram do Paraná
para integrarem o grupo de atração. Depois, Hoerhan logo dominou o vocabulário Xokleng um pouco diferenciado do
Kaingang - , permitindo o estabelecimento de relações mais
estreitas com os índios.
A formação de Hoerhan, a sua origem urbana, as vinculações de parentesco e amizade que o prendiam à ex-Capital
da República, garantiram-lhe imediato prestígio junto ao SPI
e ao Govêrno de Santa Catarina. Foi baseado nesse "'status"
que Hoerhan desenvolveu suas atividades como encarregado do
Pôsto Indígena Duque de Caxias.
Mas, como já apontamos en1 outro lugar, o encarregado
agia por sua própria conta e risco. Não havia no Serviço de
Proteção qualquer esbôço válido de política de integração do
índio à sociedade brasileira. Não havia qualquer esquema des·
tinado a orientar as relações entre os índios e os brancos. Daí
porque Hoerhan, logo nos primeiros anos, enfatizou o "conta·
to controlado" (' simultâneamente rompeu com êle quando
levou os índios a Ibirama, para uma apresentação ao governa·
dor. Hoerhan pretendia deter o contrôle das relações entre os
silvícolas e regionais, imaginando que dessa maneira os índios
estariam isentos de receber os aspectos negativos da civilização.
Esquecia o pacificador que as relações entre índios e brancos
estavam, já há muito, submetidas a todo o processo de expansão
da sociedade brasileira. É por essas razões que depois de atuar
4·0 anos junto aos Xokleng, Hoerhau se mostra arrependido de
tê-los tirado da floresta. A consciência de que não alcançou os
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êxitos que desejava, que não pôde controlar vários fatores c1ue
escapavam à sua ação, chegaram não só a desanimar o pacifica·
dor. Em certos mo1nentos, ainda enquanto administrador do
PI, alterações psicológicas de seu caráter levaram-no a tomar
atitudes drástica!!I contra os índios.
Eduardo Hoerhan como encarregado do Pôsto Duque de
Caxas viveu situações exclusivas. Elas são importantes para en·
tendermos o papel que os Chefes de Postos desempenham no
exercício de suas funções.
Logo após a pacificação do Xokleng, Hoerhan se viu com
enormes dificuldades financeiras para enfrentar a 1nanutenção
do Pôsto. O SPI, à época, sofrera cortes em suas previsões orçamentárias e somente à custa de relações pessoais é que o pacificador obtinha a liberação de dotações. Junto ao Govêrno de
Santa Catarina, Hoerhan obteve o auxílio anual de 3 contos de
réis. Mas êsses recursos atrasavam e somente depois de muitos
expedientes as importâncias eram liberadas. Essas dificuldades
deram ao pacificador a convicção de que era necessário obter
prestígio junto às autoridades, para facilitar anuências as suas
solicitações e apêlos. Passou assim a se relacionar mais direta·
mente con1 administradores e políticos estaduais e mesmo a participar da política local, no vale do Itajaí. Nas suas relações de
subordinação com o Serviço de Proteção aos índios, começou a
utilizar também os políticos que representavam o Estado na Capital Federal. No alto Vale do ltajaí, Hoerhan passou a desempenhar papéis que o confundiam com os coronéis do sertão.
Dêle dependiam não somente os índios, mas também funcioná·
rios do PI e a maioria dos colonos que viviam na periferia da
reserva. Seus conhecimentos humanísticos, bastante superiores
à média da população; suas relações políticas; seus recursos pa·
ra diagnosticar e socorrer com medicamentos a maioria das doen·
ças que a.t acavam índios e brancos, permitiram que Hoerhan
adquirisse status e poder. Tudo o que acontecia no alto Vale
Eduardo Hoerhan tomava conheclm'e nto, pois, ·segund~ 1um
informante, "era êle quem ditava as ordens por aqui".
1

Mas a posição de defensor oficial dos índios, deu a Hoerhan várias inimizades com representantes da sociedade regio·
nal. Pejorativamente começou a ser conhecido como "o bu·
greiro" e ao mesmo tempo adquiriu fama de atrahiliário, prepotente, impulsivo. Não poucas são as façanhas negativas que
ainda hoje lhe são atribuídas. 'Eduardo entrava nos bares de
Ihirama montado a cavalo". "~le experimentava suas armas
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atirando nos índios ( ... )". "Era sempre o primeiro a expe·
rimentar sexualmente as índias".
Isto era resultante da ação que Eduardo desenvolvia junto aos índios e componentes ela sociedade regional. Os integrantes desta nunca viram com bons olhos a atividade protecionista dirigida pelo representante do SPI. A verdade é que
muitos interêsses dos detentores do poder na sociedade regional eram contrariados pelas decisões ele Hoerhan. ítste não
permitia que os índios negociassem diretamente com os regionais. Não admitia a entrada de brancos na reserva sem sua
expressa autorização. Não deixava que os recursos naturais da
área indígena fôssem explorados.
Entretanto, na realidade, os papéis assumidos por Hoerban
eram em muitos casos amhígüos. Ora êle desenvolvia ações
voltados para a atividade protecionista; ora agia em função
dos interêsses da sociedade regional. A co1nplexidade de todo
o processo de mudança cultural que atingia os Xokleng nem
sempre foi entendida pelo pacificador. Além disso, os desacêrtos e paradoxos da "política indigenista" desenvolvida pelo
SPI não lhe ofereciam maiores horizontes de compreensão. Por
isso, Hoerhan ao mesmo tempo que enfatizava o seu papel de
pacificador dos Xokleng, demonstrava-se descrente da importância elo seu trabalho. Ao mesmo tempo que afirmava ter sido
preferível deixar os índios na floresta, racionalizava certos fatos perante as teorias de Lombroso. Assim, em entrevistas diferantes nos disse que "o maior mal que se faz ao índio é pacificá-lo" e "sou capaz de somente pelo olhar e pela conformação do rosto lhe dizer quais os índios que são 1naus, que são
bandidos" ... ( 1). Foi envolvido nessa trama de relações amhígiias que Hoerhan desenvolveu suas atividades de encarregado
do PI Duque de Caxias. Sozinho, sem maior apôio técnico do
órgão protecionista, Hoerhan agia de acôrdo com a sua experiência de vida. Paternalista, desejava ser o elo das relações
entre índios e brancos. Quando viu que isto era impossível,
tomou consciência que gastara em vão sua vida. Passou então
a solucionar emocionalmente os problemas diários e assim en·
volveu-se na morte do índio LiLl Priprá, que havia ido ao Rio
ele Janeiro reclamar ao diretor cio SPI sôbre sua administra·

(1)
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Depoimentos do pacificador em 21-7-615 e 22-1-64.

ção ( 1 ). Algumas de suas palavras de defesa no processo crime
c1ue se instaurou são significativas para entendermos as contradições em que estava envolvido: ''Lili, desde pequeno, sempre foi um grande vagabundo, vagabundo que nunca trabalhou;
era o protótipo do maldizente, do insubordinado e desobedien·
te, do malvado, sempre pronto a fazer o mal e a induzir todos
que o cercavam para o M,al; grande instigador, se·1 npre que se
procurava levar para o bon1 caminho os índios dêste Pôsto,
Lili, à socapa, nos desmentia, insufláva-lhes ódio contra nós,
instigava-os à rebeldia, à desobediência e à revolta, tudo fazendo para estabelecer con1pleta anarquia neste Pôsto, do qual êle,
pelo que se sabe agora, queria ser Chefe absoluto" ( ... ).
"Lombrosianamente mau, desde seus primeiros anos de existência, Lili, para tôda e qualquer aprendizagem ou trabalho,
sempre e invarii1velmente, mostrou-se super-apático, desinteressado, preguiçosíssimo, arquidesbriado, insubniis&o e ultra-desobediente. Taludo, jamais procurou acatar, res peitar e
muito menos se submeter ao regime de ordem, de disciplina e
de trabalho dêsse Pôsto" (2).
Com a saída de Hoerhan da chefia do PI, os novos encarregados efetivararn várias mudanças na orientação que o Pôsto
desenvolvia junto aos índios. Essas medidas, porém, estavam
diretan1ente ligadas às muitas alterações que haviam atingido
o Serviço de Proteção aos Índios. O órgão transformara-se num
serviço burocrático, destituído de pessoal cientificamente ha·
bilitado. Como dependência do Ministério da Agricultura, o
SPI sofria tôdas as pressões possíveis para atender os interêsses de fazendeiros e políticos sôbre as terras e mão-de-obra tri·
bais. Em 1954, quando se sucedeu a morte de Lili Priprá e o
afastamento de Hoerhan da chefia do PI, ocorria um esfôrço
no órgão protecionista para um revigoramento de suas funções.
José da Gama Malcher estava na direção do SPI e juntamente
com Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de Oliveira e Eduardo
Galvão criara a secção técnica do órgão, destinada a f undamentar uma política indigenista baseada na Etnologia. E.:sse esfôrço, entretanto, foi de curto prazo. Logo o SPI regressou à sua

( 1)

(2}

Lili Priprá era índio Kaingang, descendente dos Kaingang que
foram trazidos do Paraná quando da campanha de atração dos
Xokleng. Era casado e tinha 3 filhos.
Cf. autos da apelação criminal nº 8.816, da Comarca de !birama, aos 11-12-56, fls. 25, 50, 51.
. ., .

posição de órgão burocrata, preocupado, quando muito, com o
confinamento dos índios em reservas. Por isso mesmo, as
mudanças que se sucederam em Duque de Caxias foram muito
mais decorrentes dos interêsses da sociedade regional, do que
destinadas a atender a população indígena.
Essa situação do órgão protetor determinava que a chefia
dos Postos f ôsse assumida por encarregados com precária formação. Sujeitos às duras condições de vida do interior, percebendo salários irrisórios, êsses encarregados logo se tornavam
dependentes da sociedade regional, f ôsse para a aquisição de
crédito nos estabelecimentos de comércio, fôsse para a obten·
ção das mínimas soluções para os problemas de vida diária.
Isto é o que ocorre em Duque de Caxias, após a demissão de
Hoerhan. Os novos encarregados logo permitem a abertura
de uma estrada no interior da reserva por con1panhia particular; facilitam aos índios o início da exploração dos recursos
florestais da área; anuem quanto ao engajamento do índio
con10 mão-de-obra na sociedade regional (1 ).
As limitações quanto à formação intelectual e à falta de
apôio técnico e financeiro por parte do SPI, pràticamente são
responsáveis pelo nivelamento das ações desenvolvidas pelos
diversos encarregados que sucederam a Hoerhan. O estado de
dependência da sociedade regional a que se submeteram e as
maneiras de desenvolver no Pôsto economias de subsistência
ou de mercado, não foram distintas. As formas de apossa·
mento para uso particular de parte das rendai indígenas ( obti·
das pela comercialização da produção indígena ou de recursos
florestais da reserva, ou pelo arrendamento de terras) também
não foram diferentes. O que diferiu foi apenas a agressivida·
de com que foram utilizados êsses arranjos. Em Duque de Caxias a quase totalidade dos encarregados limitou-se a se apro·
veitar do arrendamento das terras da reserva. As poucas ten·
tativas de conluio com integrantes da sociedade regional para
explorar as reservas florestais não foram econômicamente sig·
nificativas, à exceção daquêles estabelecidos diretamente entre
os empresários regionais e os integrantes da 7' Inspetoria Re·
gional do SPI.
X X

( 1)
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Sucessivamtnte, após 1954, estiveram na chefia do PI os seguintes encarregados: Antão de Tal ( 1954); José Mota Cabral
(1955/ 66); Isaac Antônio Bavaresco (66/ 68); Ten. Isidoro OlL
veira (68). l!:ste último foi designado pela Funai.

'

Em Xanxerê, no PI Selistre de Campos, os encarregados
agiram de 1nodo semelhant.e aos sucessores de Hoerhan ( 1).
Quando ocorreu a instalação dêsse Pôsto, o SPI já sofria o asfixiamento burocrático que lhe dificultava o cumprimento de
seus objetivos. Um dos primeiros encarregados do PI, Sr.
Francisco Fortes, tentou assegurar aos índios a posse da terra
que ocupavam. ~fas seus esforços foram baldados na Inspetoria Regional e na sede do órgão protetor. Os encarregados seguintes trataram de organizar o PI e1n têrmos de emprêsa, visando garantir lucros sôbre o trabalho e o patrimônio indígenas. A
entrada de colonos arrendatários na reserva e a formulação de
conluios com regionais para que os índios deixassen1 certas
parcelas da reserva sôbre as quais aquêles pretendiam a propriedade, tornou-se comunt. O substituto de Francisco Fortes
foi acusado pelo Dr. Selistre de Campos de funcionário irres·
ponsável, devido à prática dêsses atos. Essa denúncia n1otivou
sua de1nissão e para ocupar o cargo vago foi indicado o Sr.
Nereu Moreira da Costa. ~ste cidadão chefiou o PI durante 14
anos e foi na sua administração que os índios perderam, por
interferência da Inspetoria Regional e da Direção do SPI, as
terras que A. Berthier de Almeida pleiteava. t;;sse encarregado,
na reserva Selistre de Campos, foi o que mais se destacou no
trato dos problemas do Pôsto. Tratava-se de um ex-sargento
integrante da FEB, que pretendeu dar à população indígena
aldeada condições mais dignas de vida. Entretanto, na busca
de soluções para os problemas que se apresentavam não deixou
de incorrer em êrros semelhantes aos cometidos pelos encarre·
gados anteriores e aqueles lotados no PI Duque de Caxias. Ne·
reu Costa facilitou a entrada de colonos arrendatários e as me·
didas que tomou para desenvolver a agricultura beneficiaram
muito mais aos funcionários do Pôsto (que tambént faziam suas
roças) e aos colonos-arrendatários, do que aos índios. Isto
porque êle introduziu nas lavouras do PI, máquinas agrícolas,
que muito pouco vieram favorecer aos indígenas. Depois, com
o incentivo dado à lavoura pelo encarregado do PI, a mão-de-

( 1)

Foram os seguintes os encarregados do PI Dr. Selistre de Campos: Leodônio de Quadros (1941); Francisco Fortes (42/ 48);
Wismar Lima (48/50); Nereu Costa (50/64); José Andrada (64);
Sebastião Lucena da Silva (64/66); Artur de tal (66); Atílio
Mazzalotti (66/ 67); João Garcia de Lima (67/ 68); Arlindo Warken (68).

73

-obra indígena tornou-se bastante procurada pelos civilizados
(colonos e funcionários), levando os índios a se tornarem assalariados-diarist2s e dessa forma dependentes daquêles que
exploravam suas próprias terras.
Nereu Costa tentou construir casas para os índios e iniciar
um armazém comunitário. As limitações orçamentárias impostas ao PI, entretanto, e a sua própria visão dos problemas
indígenas, impediram que essas medidas se concretizassem.
Sua demissão da chefia do PI se deu en1 1964·, pois imputaram-lhe a responsabilidade da organização entre os índios de "gru·
pos de onze" e da formação de uma "milícia indígena" destina·
dos a apoiar o líder político Leonel Brizola.
Perante aos índios, entretanto, é evidente que Nereu Costa
conseguiu liderança. Mas complexidade do processo de inte·
gração entre índios e brancos não era por êle compreendida e
por isso mesmo eua administração, limitada pela falta de apoio
da Inspetoria Regional e do órgão diretor do SPI, não apresentou dissemelhança daquelas desenvolvidas por encarregados
anteriores.
A partir de 1964 a Inspetoria Regional e a direção do SPI
começaram a intervir mais diretamente na administração do
PI Selistre de Campos. À época o SPI contava com nôvo Diretor
e êste fundamentava seu programa de ação na obtenção imedia·
ta de autonomia econômica na maioria dos Postos Indígenas ( 1 ).
Assim se estabeleceram contratos com empresários regionais
para a exploração dos recursos florestais da reserva indígena
Selistre de Campos. Como êsses acôrdos eram prejudiciais aos
índios e à própria Fazenda Nacional, o Pôsto Indígena teve, no
espaço de 4 anos, seis encarregados. Evidentemente êsses indi·
víduos limitaran1-se a cumprir a rotina de expediente diário e
a atender os interêsses dos empresários que exploravam os pinheirais da reserva.

( 1) "Temos planos reversíveis para tornar o SPI auto-suficiente
dentro de um ano" ( ... ). "O principal ( ... ) é o que diz respeito ao soerguimento das fazendas indígenas que bem administradas darão para cumprir, com lucros todos os gastos de proteção a êsses índios" ( . .. ). Depoimento do Diretor do SPI, capitão Luiz Vinhas, ao Jornal "0 Estado de São Paulo", em
29-9-64.
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Com a reorganização do SPI em têrmos de Fundação, vá·
rias alterações se sucederam na organização elo Pôsto lndíge·
na e da Inspetoria Regional. Esta teve sua sede transladada
para Pôrto Alegre e o PI recebeu nôvo encarregado ( * ). Tra·
ta-se agora de um oficial reformado do Exército Nacional,
habituado à vida urbana e tendo sôbre o índio a visão co1nu1n
ao homem citadino. Durante o período que permanecemos no
campo, o PI estava sendo dirigido por êsse cidadão. Seus planos e suas atividades diárias, entretanto, não indicavam que
ê le iria encontrar soluções para os problemas que a população
indígena apresenta. Cumprindo determinações da Inspetoria,
o Capitão Arlindo W arken estava dando ao Pôsto u1na organização de emprêsa, onde se pretendia enfatizar o trabalho cole·
tivo dos índios e se planejava que os lucros b en eficiariam em
percentuais distintos aos índios, ao Pôsto e à Inspetoria Regio·
nal. Paralelamente, êsse encarregado enfrentava séria resistên·
eia de colonos arrendatários quanto ao paga1nento das taxas
de arrendamento fixadas pela Inspetoria Regional ( 1). Esta
estava oferecendo ao Pôs to razoável assistência, através do for·
nechnento de sementes, adubos, ferramentas, animais de tra·
ção. Contudo, a Inspetoria não estava a oferecer quaisquer elen1entos que facilitasse ao encarregado o entendimento de todo
o processo a que se acham envolvidos os índios. Assim o Capitão Arlindo W arken resumia seus planos de atividade junto a
população aldeada a um conjunto de medidas que deveriam
ampliar as rendas da emprêsa Pôsto Indígena. O trabalho
deveria ser preferencialmente realizado coletivamente nas roças
que o PI organizava; a serraria do PI foi colocada, mediante
contrato, sob a administração de empresários r egionais; pre·
tendia·se instalar uma fábrica de vassouras e "parquet", utili·
zando-se a mão·de-obra indígena. O capitão achava que se
recursos houvesse em pouco tempo o PI encontraria sua auto·
nomia financeira.

X X
Dessa maneira cremos ter esclarecido as maneiras de atua·
ção dos encarregados dos Postos Indígenas. Com a exceção de
Eduardo lloerhan, vimos que os chefes dos Postos Indígenas
X

( *)

( 1)

trabalho já se encontrava no prelo, quando a Funai estabeleceu sua estrutura administrativa. A 7ª IR passou a denominar-se 4ª Delegacia Regional e sua sede foi fixada em Curitiba.
Soubemos recentemente que as posiçõts assumidas pelo encarregado .nêsse caso, determinaram sua demissão do cargo.

~ste
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exerciam suas funções de acôrdo com os interêsses da sociedade
regional, pois que estavam inteiramente dela dependentes. Nas
poucas ocasiões que algum dêsscs encarregados se f orlou a
atender às solicitações dos detentores do poder na sociedade
regional, viu-se t1uase que imediatamente sujeito a restrições
impostas pela Inspetoria Regional do órgão Protetor. ~sse foi
o caso de Francisco Fortes. A sociedade regional através do
uso do poder de seus integrantes, já não se limitava a defender
seus interêsses junto ao Pôsto. Ela interferia diretamente na
Inspetoria Regional e mesmo junto ao órgão Diretor do SPI.
Assim A. Bertbier de Almeida obtém aprovação às suas solicitações quanto à propriedade de parte da reserva Dr. Selistre de
Campos, e, após 1964, os empresários regionais conseguem
concessões para explorar madeiras nessa reserva. Em Duque
de Caxias, também, componentes da sociedade regional inter{eriram junto a administração do SPI para eliminar os obstáculos que alguns encarregados cbegaram a criar. Tôda essa
situação só pode ser plenamente entendida, se tiverinos presente
as alterações que ocorrerant na organização do órgão protetor.
A burocracia, a falta ele eleinentos com formação científica
nos setôres de direção, as limitações orçamentárias impostas
pelo Poder Central, os interêsses e pressões dos detentores do
poder nas muitas áreas do interior (onde a exploração da terra
e mão-de-obra indígenas são constantes), devem ser lembradas
aqui. Nessas condições o encarregado do PI nada poderia fazer
que contrariasse os interêsses da sociedade regional.
Ifoerban distancia-se um pouco dêsse quadro. As condições
en1 se afirmou como encarregado foram bastante distintas. ~le
fôra pacificador dos índios; viera de uma área urbana; possuia
instrução superior à média da população; iniciara suas atividades sob a liderança de Rondon e tivera influências do Positivismo; grangeara prestígio junto a políticos e administradores
do Estado. As tentativas de alguns representantes da sociedade regional para eliminá-lo da direção do Pôsto não chegaram
a frutificar, pelo menos de modo rápido. A longo prazo é claro
que as muitas campanhas de desprestígio não deixaram de abalar o pacificador, dificultando-lhe o discernimento de situações
e 1notivando-lhe reações emocionais no trato de certos problemas. Foi o único encarregado, entretanto, que se preocupou
com o processo de interação entre índios e brancos e que, por
isso mesmo, chegou a esboçar uma crítica de ~da a atividade
do Serviço de Proteção aos índios, a partir da condenação de
sua em prêsa de pacificação dos Xokleng.
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CAPÍTULO l i
OS POSTOS INDÍGENAS NO CONTEXTO DA SOCIEDADE
REGIONAL
A caracterização da sociedade regional é fundamental
para se compreender o funcionamento dos Postos Indígenas.
Essa sociedade tende a utilizar o potencial indígena, repre·
sentado pela fôrça de trabalho e a capacidade de consumo dos
índios, além das riquezas naturais das terras tribais, em seu
próprio benefício. Para tanto, seus integrantes estabelecem
uma trama de relações destinada ao envolvi.m ento do encarregado do Pôsto Indígena, pois que êste se encontra numa posição
estratégica para facilitar ou dificultar o alcance dos objetivos
que perseguem. Assim o estabelecimento de amizade e parentesco fictício (compadrio) com o chefe do PI, a abertura de
crédito nas casas de comércio, o favorecimento de transporte
entre a sede do polo urbano e o PI, etc., etc., são constantemente utilizados pelos regionais para obter anuências do encarre·
gado a seus pedidos. Mas tambén1 se utiliza a pressão. O en·
carregado do PI está sujeito ao uso do poder político e econômico pelos regionais. Assim pode de um momento para outro
ter dificuldades de crédito financeiro ou mesmo em suas relações de subordinação com a Inspetoria ou órgão diretor do
Serviço de Proteção. É que os regionais têm condições para
defender seus interêsses no âmbito local e mesmo nacional e
quando o encarregado lhes dificulta o alcance de certos objeti·
vos, tratam logo de utilizar todos os mecanismos de que dispõem.
~eles podem ser limitados aos boatos descredenciadores das
atividades e vida particular do encarregado; podem ser circunstanciados à pulverização de planos de ação do encarregado;
podem ser destinados a provocar a demissão do encarregado.
O que se deseja é que os Postos Indígenas sejam agências de
defesa da população regional, atuando da mesma maneira que
as delegações governamentais das metrópoles nas áreas coloniais.
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Evidentemente, a sociedade regional não é homogênea.
Isto explica algu111as variações de atitude entre os regionais,
nas suas relações cont o Pôsto Indígena. Mas n111n plano mais
geral, o que se pretende é a submissão da população tribal ald eacla na r eserva e o apoio irrestrito dos encarregados locais
do Órgão de Proteção. As maneiras pela qual o índio é e n gajado na economia regional e a atuação de instituições perten·
centes à sociedade regional (escolas e igrejas, p. ex.) junto aos
silvícolas são testemunhos claros. A mão-de-obra e a produção
indígenas são sempre desvalorizadas, embora constante e amplamente utilizadas. A presença indígena na escola ou na igreja
é admitida muito mais como forma de r eenfatização da trama
d e submissão, do que destinada a oferecer informações e conhecimentos possíveis de oportunizar a "conscientização" da
população tribal. O próprio encarregado elo PI encontra-se
sulnnerso numa trama de relações que não consegue entender.
Sua precária formação intelectual, suas limitações salariais e
as relações altamente burocratizadas que mantém com os órgãos
regional e central de proteção, o tornam inteiramente depend ente da sociedade regional e dessa forma um instrumento desta no desenvolvimento das r elações entre índios e brancos.
Esta é a temática do presente capítulo.

1.

AS ECONOMIAS REGIONAIS

O vale do Itajaí, onde se localiza a reserva indígena Duque
d e Caxias, foi desbravado por uma frente pioneira agrícola
que tinlta por base contingentes migratórios de origem alemã
e italiana. A partir de Blumenau, fundado em 1850, outros
núcleos urbanos foram pouco a pouco surgindo pelo vale acima, na medida em que den1ogràficamente a população se expandia.
A economia agrícola fundamentada na pequena propriedade, entretanto, logo foi associada a vários empreendimentos
industriais. Na área do alto vale do Itajaí, a extração de madeiras e seu beneficiamento em serrarias, pràticalllente ifoi
simultânea à fixação dos colonos. Por isso mesmo, lado a lado
se encontram pequenas e grandes propriedades. Aquelas, caracterizadoras da região, fundamentam a atividade agrícola.
Estas garantem os investimentos e a continuidade do fornecim ento de matéria prima às emprêsas madeireiras. Em regra
essas emprêsas estavam ligadas aos negócios da colonização e
asshn na m ed ida que d espojavam as florestas ele seus espécimes
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valiosos, vendiam as terras para o estabelecimento de colonos.
Por isso mesmo as emprêsas madeireiras tiveram grandes lucros.
No município de lbirama, atualntente, uma única emprêsa
madeireira possui propriedades que, reunidas, abrangem mai~
da metade da área do 1nunicípio. Esta emprêsa dedica-se desde
a fabricação de tacos e aberturas até a indústria de móveis e
laminados. Paralelamente, outras entprêsas menores limitam-se
ao beneficiamento primário da madeira e a sua exportação
para o mercado nacional e internacional. Em regra, as propriedades onde essas emprêsas realizam a extração da matéria prima foram adquiridas diretamente ao Govêrno do Estado ou são
particulares lotes coloniais cujos proprietários cederam
direitos para a exploração dos recursos florestais. Nesse últhno
caso, a emprêsa tem certo prazo para tirar da floresta tôda a
madeira que possa aproveitar. Essa forma de cessão de direitos
tem oportunizado a muitos colonos base econôn1ica sôbre a
qual desenvolver seus empreendimentos agrícolas. É comum
também a exploração direta dos recursos florestais pelo adquirente de um lote colonial. Nesse caso, em regra, o colono res·
ponsabiliza-se pela extração das árvores e negocia as "toras"
com os proprietários das serrarias. Entretanto, o patrimônio
florestal de tôda a área do vale do ltajaí encontra-se pràticamente esgotado e as empresas madeireiras baseia1n suas ativi·
dades nos recursos existentes nas propriedades que detêm.
Por isso mesmo essas empresas sempre tiveran1 interêsse na
concessão de áreas devolutas pelo govêrno, na aquisição de
direitos para explorar madeiras e1n propriedades particulares
e na obtenção de meios, legais ou não, que facilitassem a explo·
ração do patrimônio florestal da reserva indígena.
Foi pràticamente com base nos recursos auferidos pela
exploração de madeiras, que muitos colonos puderam iniciar
outras atividades econômicas. As indústrias de fécula e conser·
vas e muitos empreendimentos comerciais, hoje existentes, ti·
veram sua origem no capital obtido pela comercialização das
reservas florestais. Assim o pequeno grupo humano que detém
o poder econôrnico na área, de uma forma ou outra, está ligado
às atividades e à indústria da madeira.
A pequena propriedade agrícola, na região, hoje se en·
contra em declínio. As partilhas entre herdeiros que dela se
fizeram e o empobrecimento dos solos, têm preocupado diver·
sos técnicos e motivado uma contínua evasão da população
para centros urbanos regionais ou para outras áreas do Estado
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ou do País. A produção, entretanto, não chegou a declinar.
Novas técnicas de trabalho agrícola, melhores sementes e a utilização das terras que as companhias madeireiras deixam de
ter interêsse, têm garantido senão a expansão das culturas,
pelo menos a sua melhor produtividade. O colono, entretanto,
não pode aspirar mais a obtenção de lucros rápidos permiti·
dores de mudança na escala social vigente. Quando muito o
patrimônio florestal existente em sua propriedade lhe garante
o capital necessário para iniciar uma outra atividade econômica
na área ou fora dela.
O poder econômico está assim nas mãos dos empresários
madeireiros e dos industriais que beneficiam produtos agríco·
las, pecuários ou florestais (como o palmito e sassafraz). O
poder político também iconcentra-se nessas pessoas, embora
Of'orra a participação de profissionais liberais.
'

É nesse quadro que se desenvolvem as aspirações regio·

nais sôbre a mão-de-obra, capacidade de consu1no e patrimônio
indígenas. A reserva Duque de Caxias apresenta um território
de 140 m2 pràticamente coberto de floresta e é evidente que
a sociedade regional vê ali riquezas que não pode deixar de
desejar. Em 1963, um dos detentores do poder político e eco·
nômico da área, dizia a muitos colonos: "vocês querem traba·
lhar e não têm terras; os índios não gostam de trabalhar e têm
terras; agora o govêrno vai fazer reforma agrária e quem tem
muita terra dá terra prá quem não tem. Portanto, o certo é
pegar a terra dos índios que é muita e que também é do govêr·
no" ( 1). Pretendia-se, aparentemente, invadir a reserva indíge·
na e efetivar sua divisão entre muitos colonos que tinham pouca
ou nenhuma terra. Mas os empresários madeireiros estavam
a conduzir tôda a trama. Os colonos iuvasores da reserva haviant ·a ssumido compromissos com 08 1nadeireiro8 em permitir
que ês8e8 imediatamente aproveitassem 08 recursos florestais ( 2).
X

( 1)

(2)
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X

X

Palavras do então Prefeito e diretor presidente da maior emprêsa madeireira da região, segundo declarações de um informante.
Vejam-se do autor: 1966(a), "Sôbre mudança cultural entre os
índios Xokleng do vale do Itajaí", pp. 340/ 341; "A situação atual
da reserva indígena Duque de Caxias", in O Estado, outubro de
1963, Florianópolis.

Em Xanxerê, município onde se localiza a reserva Dr. Selistre de Campos, o quadro é quase o mesmo. Até 1916, quando
do acôrdo de limites entre o Paraná e Santa Catarina, a região
tinha sua economia baseada na criação de gado e extração de erva
mate. Propriamente não havia pretensões da população regio·
nal sôbre a área reservada aos índios, nas vizinhanças dos rios
Chapecó e Chapecõzinho. A reserva indígena era procurada
somente por fugitivos da justiça ou por aquêles que procuravam
refugiar-se do poder dos coronéis, ou das f ôrças militares, quando da guerra do Contestado. ~sses regionais interessavam-se apenas pelo asilo na reserva e não tinham. maiores pretensões do
que a posse de uma área de terras necessária à roça de subsis·
tência. Quando, entretanto, a questão de limites é resolvida, uma
nova frente pioneira atinge a região. A terra valoriza-se ràpi·
damente e logo a reserva indígena começa a ser cobiçada.
A nova frente pioneira baseava sua economia na atividade agrícola e na extração de madeiras. Ocorria, entretanto, que
as empresas madeireiras eram simultâneamente companhi'ae
de colonização. Assim, após a obtenção de concessão junto ao
govêrno de Santa Catarina ou a aquisição de direitos a terceiros, os empresários faziam instalar uma serraria e na medida
que a terra f ôsse sendo explorada em seus recursos florestais
(especialmente a Araucaria Angustifolia ), tratava-se de proceder a venda de lotes a colonos, em regra originários do noroeste
do Rio Grande. Dessa maneira os empresários das companhias
madeireiras e de colonização obtinham lucros extraordinários.
A madeira era exportada através do rio Uruguai, em balsas, para a Argentina, ou embarcada nos trens da São Paulo-Rio
Grande, em Joaçaba, Caçador, Volta Grande e outras estações.
Numa situação inteiramente particular, mas que bastante reper·
cutiu na região pela alta mecanização do empreendimento, coloca-se a exploração de madeiras realizada pela Southern Lumher
and Colonization Company, subsidiária de Brasil Railway, emprêsa que construiu parte da estrada de ferro São Paulo-Rio
Grande. Na região do vale do rio do Peixe, a Lumber montou
uma serraria que cortava 300 m3 diários de madeiras, serrando
1.050 dúzias de tábuas em cada 10 horas de trabalho 0).
Foi através da obtenção de concessões territoriais junto ao
govêrno catarinense e a formação de empresas destinadas a
explorar os recursos florestais e a terra, que ocorreu uma mudança na distribuição do poder econômico e político na região.
(1)

Veja-se Queiroz, M. V., ob. cit. p: 75.
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Antes, quando a economia era baseada na criação de gado e
extração de erva mate, o poder se concentrava nas mãos dos
senhores das fazendas, dos coronéis. Nessa época, as relações
de subordinação entre os peões, arrendatários, posseiros e agregados de um lado e os coronéis de outro, era baseada na autoridade dêsses, a quem a amizade, a liderança e a obediência não
deveriam ser trai das. A fazenda tendia para uma economia de
auto-sufici~ncia e dentro dela a prestação de serviços e o comér·
cio -em regra não envolviam a circulação monetária. "Em con·
dições normais, o fazendeiro aparecia como o chefe reconhecido de um g.r upo do c1ual faziam })arte sua mulher, seus filhos
solteiros, seus filhos homens casados e os filhos dêstes, seus
agregados, seus capangas, seus peões. Cada grupo era consti·
tudo por dois círculos concêntricos: a família extensa e a gente
do fazendeiro Fulano. Laços de co1npadrio e afilhadagem ligavam ainda mais o fazendeiro ao pessoal que não pertencia à
própria família; em certos casos, êsses laços envolviam sitiantes
e posseiros isolados, que viviam mais ou menos distantes da
fazenda" 0 ). Agora, as empresas colonizadoras passam a atrair
descendentes de alemães e italianos nas colônias do Rio Grande.
A pequena propriedade agrícola começa a surgir e o latifúndio
somente sobrevive nas concessões obtidas pelas companhias
colonizadoras. Os negócios de colonização, associados à exploração dos recursos florestais, dão aos empresários condições
para adquirirem grandes parcelas das terras que ainda se con·
centravam nas mãos dos coronéis ou, pelo menos, para se associarem a êsses. Com isto, a estrutura econômica e a distribuição
do poder se alteram. Os empresários, que em regra eram colonos bem sucedidos no trabalho agrícola e na exploração dos
recursos florestais nas colônias do Rio Grande, logo se tornam
detentores do poder político na região ( 2 ). Por isso mesmo os

(1)
(2)
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Veja-se Queiroz, M. V., ob. cit. p: 75.
O Album do Cinqüentenário da cidade de Chapecó oferece um
testemunho claro dessa alteração na detenção do poder. Apresentando a Ata de uma eleição ocorrida em 1919, aponta 250 eleitores, quase que em sua totalidade brasileiros. Paralelamente
oferece o documento informações sôbre a vida política, econômica e social do município, revelando que na atualidade a maioria dos empresários locais, administradores e políticos são descendentes de alemães ou italianos. Veja-se Album do Cinqüentenário, Documento Histórico, 1917-1967, Sta. Catarina. Comissão
de festejos. Chapecó.

colonos, ou sejam, os descendentes de italianos e alemães, são
identificados pejorativamente pelos brasileiros, ainda hoje, como "gringos".
Na verdade o que ocorreu na área foi a mudança da estru·
tura econômica. Antes, a fazenda era uma emprêsa voltada
para si mesma, sem maiores preocupações com a racionalização
da produção, nem muito menos com problemas <le mercado.
A extração de erva mate também se mantinha pelo trabalho a
trôco e pela exploração irracional dos ervais. Agora, a presença
do empresário interessado nos negócios de colonização e exploração de madeiras, levava para a região um sistema econômico
muito mais agressivo. Era o capitalismo, com suas relações de
capital e trabalho, que se instalava na área. O lucro passava
a ser procurado de modo organizado e as relações entre empresário e trabalhador, entre empresário e colono, entre em·
presário e comerciante, passaram a ser despersonalizadas. A
moeda tornou-se a base dessas relações. O salário, os contratos
de trabalho e de compra e venda, os papéis de crédito começaram a se tornar comuns. Ao mesmo tempo o coronel fazendeiro
perdia o poder econôm.ico e político, pois êle não estava apto
para competir na nova ordem que se instalava. Em alguns ca·
sos, o coronel ainda conseguiu se associar aos empresários e
assim manter parte de seu prestígio. É o caso do Cel. Passos
Maia que associou-se a Ernesto Bertaso, criando a firma Bertaso
& Maia, responsável pela colonização de Chapecó. l\las, o co·
mum foi a compra de terras e pinheiros pelos novos empresários. Em Xanxerê, por ex., o Cel. Fidêncio Melo vendeu para a
emprêsa de Colonizaçiéo Bortoluzzi S/ A tôda a fazenda do
Marco, que se avizinhava da reserva indígena.
Na atualidade, a sociedade regional mantém aspirações
bastante claras sôhre as terras indígenas: a sociedade regional
pretende usurpá-las, com o pretexto de que os silvícolas são
pouco numerosos e que nada produzem. Com êsse objetivo,
os regionais se dirigiram ao Ministro do Interior, ao govêrno
catarinense e aos deputados estaduais solicitando o confina·
menlo dos indígenas numa área reduzida da reserva e a divi·
são em lotes coloniais das terras desocupadas. Essa pretensão,
se tornada realidade, beneficiaria 250 famílias que hoje estão
localizadas na reserva como arrendatárias, além de outras que
ali pretendiam se estabelecer. O poder municipal, através do
Prefeito e do Presidente da Câmara de Vereadores, apoia expli·
citamente as solicitações formuladas. O Prefeito acha que a
reserva só tráz prejuízo ao Município porque a produção indí83

gena está isenta de impostos, além de ser reduzidíssima. Em
contrapartida, o município tem de manter escolas e conservar
as diversas estradas que cortam a reserva ( 1 ). Já o Presidente
da Câmara explicou-nos que apresentou à 7• Inspetoria da
FUNAI um plano pelo que os regionais se comprometiam a abri·
gar, agasalhar, alimentar e educar todos os índios e em troca
usariam a terra da reserva. "Faríamos uma cooperativa e daría·
mos ao índio tudo o que êle necessitasse. ~le poderia ficar
descansando pois sua alimentação estaria garantida" (2).
Entretanto os detentores locais do poder político não admitem que haja 1.000 indivíduos identificados como índios na
reserva. Para êles, lá há no máximo 30 ou 40 índios. "0 resto
é mestiço, cahoclo, gente que não é índio". Essa manipulação
do conceito de índio pelos regionais é importantíssima, pois
através dela se elimina um número razoável de pessoas em se
beneficiar do uso da terra onde nasceram e se criaram. Ao
afirmarem que os mestiços não são índios, os regionais racio·
nalizam que assim êles não estão sujeitos à proteção oficial e
portanto não tê1n direito de ocupar lugar na reserva.
Mas, tanto no município de lbirama, como em Xanxerê,
a ordem econômica e política são sancionadas pelos contingen·
tes populacionais que se encontram nas posições intermediárias
da escala social. Agricultores dedicados a exploração da pequena propriedade; comerciantes de bebidas, tecidos e gêneros
alimentícios; pequenos industriais de matérias primas locais,
formam o grupo de apôio à camada que detém o poder na sociedade regional. Em regra, os indivíduos que integram êsse
grupo se identificam com os detentores do poder pela origem
étnica e de classe social (os detentores do poder quase sempre
foram colonos) ; pela ideologia de trabalho e pelas relações
sociais que permitem a aproximação dos integrantes da cama·
da privilegiada.
No fundo da questão, entretanto, encontra-se o fato de que
tanto os atuais detentores do poder, como os integrantes das
camadas intermediárias da sociedade regional, são originários dos núcleos coloniais que se instalaram no sul do País, no
século passado. Como imigrantes e como colonos, êsses indiví·

( 1)
(2)
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Entrevista com o Prefeito de Xanxerê, em 29-4-68.
Entrevista com o Presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, em 11-6-68.

duos tiveram o papel de alterar as relações sociais e econômicas
vigentes nas áreas rurais em que se instalaram.
No Vale do ltajaí isto não está tão caracterizado, porque a
região foi desbravada pelos próprios colonos. Em Xanxerê, en·
tretanto, são os contingentes oriundos das colônias do Rio Gran·
de que provocam a reordenação da sociedade regional, na medida que instauram bases competitivas de apropriação patri·
monialista de capital e trabalho. O colono e seu descendente,
como agricultor, empresário, ou comerciante, passaram a ser
no campo o elemento responsável pelas inovações destinadas
a alterar a ordem econômica pré-capitalista da sociedade rural.
Por isso mesmo na base de suas atividades se encontra a racio·
nalização que pretende garantir e ao mesmo tempo justificar
que a riqueza será obtida por todo aquêle que seriamente se
dedicar ao trabalho.
É com base nessa racionalização que o colono, independen·

temente de sua posição social, classüica o caboclo e o índio.
~sses são considerados como categorias à parte da sociedade
competitiva. Sua f ôrça de trabalho pode ser utilizada, mas
ninguém pode contar com êles para mais nada. São assim um
obstáculo à sociedade regional: não progridem; produzem pouco; são analfabetos e malandros. Usá-los conto mão-de-obra é
além de tudo um favor que se faz para êles, pois é maneira de
aprenderem a trabalhar. Parece um paradoxo. Os colonos
ao mesmo tempo que levam ao campo novas atitudes quanto
às relações de capital e trabalho, pretendem impedir os contin·
gentes tribais e os componentes elas camadas mais baixas da
sociedade de alcançar os benefícios das novas relações estabelecidas. Compreenda-se, entretanto, que os colonos realizaram
seus empreenclimentos- e se afirmaram como integrantes da
sociedade regional à custa do esbulhamento do patrimônio tri·
bal e cahoclo. Daí a tentativa de marginalizá-los, de demonstrar
sua inutilidade. Os estereótipos de que o índio é traiçoeiro,
malandro, cachaceiro, fedorento, displicente, etc. . . e de que
o caboclo é tudo isso e pior ainda porque não é índio, nem
preto, nem branco, garantem aos regionais justificação adequa·
da para sua exploração como mão-de-obra, como consumido·
res e como detentores de bens.
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2.

O TRABALHO INDiGENA: ENGAJAMENTO DO
iNDIO NA ECONOMIA REGIONAL

A partir de 1914, quando ocorreu sua pacificação, os Xokleng foram orientados pelo Pôs to Indígena para se integrarem
na economia regional. Para tanto, o PI levou o grupo tribal a
alterar seu sistema adaptativo tradicional. A caça e a coleta
íora1n suhstituídas por atividades agrícolas e extrativas. Os
índios se familiarizara1n com instru1nentos de trabalho no campo e se habituaram a unta nova dieta alin1entar. Até 1954, a
atividade agrícola era destinada pràticamente ao auto-consumo
da população e somente no caso ele excedentes se efetivava a
co1nercialização. Nêsse mesmo período, os Xokleng pouco
saíram da reserva para oferecer sua fôrça de trabalho. Os índios estava1n sujeitos ao "contato controlado" irnpôsto pelo PI
e sõ1nente através da burla conseguiam sair da reserva sem
autorização do encarregado. O conta to com os funcionários do
PI, as eventuais visitas aos centros civilizados e as fugas, entretanto, deram aos índios informações sôbre as relações de tra·
balho entre os regionais.
Ocorrendo a demissão de Hoerhan, os novos encarregados
do PI passaram a facilitar aos índios o contato com os reooionais. O "contato controlado" foi abolido e os silvícolas foram
autorizados a explorarem os recursos florestais comerciáveis
existentes na reserva, especialmente o palmito ( Euterp edulis
Mart). Assim os Xokleng se viram envolvidos pela economia
regional e logo abandonaram os trabalhos agrícolas para se
engajarem nas atividades extrativas, momentâneamente rendosas. Nessa situação se estabeleceu u1n vínculo econômico bastante acentuado entre os silvícolas e a sociedade regional. Os
índios ao mesmo ten1po em que se tornavam fornecedores de
matéria prima para as indústrias de conserva do vale, aumen·
tavam sua capacidade de aquisição e portanto de consumo. O
abandono dos trabalhos agrícolas levou-os a uma dependência
cada vez maior da produção e comercialização da Euterp edulis.
A aquisição de bens de consumo nas casas comerciais da região
e a sujeição ao crediário, tornaram-se comuns. Os regionais,
portanto, não tratavam apenas de tirar da reserva indígena os
produtos florestais que lhes interessavam. Simultâneamente,
utilizavam a mão-de-obra e a capacidade de consumo da sociedade tribal.
Ao ocorrer o esgotamento dos espécimes florestais explorados, por volta de 1965, o grupo indígena imediatamente en·
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trou em "penúria econômica". O precário sistema de produção que havia sido estimulado pelos regionais, co1n anuência
do PI, entrou em colapso. Não havia mais Euterp e<lulis a ex·
plorar e o grupo indígena não possuia quaisquer reservas, em
produtos agrícolas ou em dinheiro, para sobreviver. O crédito
nas casas comerciais foi imediatamente suspenso. As poucas
oportunidades de trabalho que os regionais ofereciam não eram
constantes e financeiramente não satisfaziam as necessidades de
quem vendia a fôrça de trabalho. A crise que se instalou entre
a população foi tal que sérias mudanças vieram a ocorrer na
chefia do Pôsto Indígena. Recursos alimentares, ferramentas e
sementes tiveram de ser distribuídas pelo Pôsto a fim de garantir a sobrevivência da população e simultânea1nente criar
condições para o retôrno do grupo às atividades agrícolas. AI·
gumas frentes de trabalho também foram abertas pelo PI.
Estimulou-se o aproveitamento das madeiras que jaziam nas
coivaras e se utilizou os índios, conto mão-de-obra assalariada,
em roças de propriedade do Pôsto 0).
Mas é de se considerar que o mercado regional desvalori·
za o trabalho indígena. Na safra agrícola de 1967, verificamos
que os produtos dos Xokleng obtinham preços inferiores aos

( 1)

A produção agrícola ou extrativa entre os Xokleng envolve a

família elementar (casal e filhos solteiros) de Ego. Há entretanto certos arranjos, como por exemplo os grupos que se formam para explorar o palmito ou os "pixurum" que se organizam para os trabalhos mais árduos da agricultura. Em duas
ou três situações a família extensa se faz presente, como unidade de produção. Waekü Kopakã, por exemplo, conta com a colaboração de sua mulher, do F casado, da mulher do F, do F e f
solteiros. Em 67 essa família havia plantado: 40 kg de sementes de milho híbrido, esperando colher 220 sacos de 60 kg cada;
10 kg de feijão, esperando colher 14 sacos de 50 kg, cada. Simultâneamente, entre dezembro de 66 e fevereiro de 67, essa família havia cortado 10 m3 de madeira de lei, ao prêço de NCr$ 1,50
o m3 e cortou 50 m3 de lenha, no valor de NCr$ 1,00 por m3 .
Assim, Ego contou com NCr$ 65,00 para enfrentar as necessidades de sua família durante 90 dias. É verdade que a pesca, a
caça, os esporádicos auxílios do PI, os restos de roças antigas,
a venda de algum artefato tradicional, os frutos silvestres e
cultivados, etc., ofereceram algum complemento, de uma forma
ou outra, àquela renda.

87

t

oferecidos pelos civilizados. Os comerciantes da região sabem
que o íudio não pode armazenar seus excedentes agrícolas e
também que êle, ao levar sua produção à bodega, necessita adquirir de imediato outros bens, ou seja, tem urgência de vender.
Os regionais, assim, tratam de obter o produto apresentado pelo menor prêço, pois sabem que o índio não voltará para casa
com seu saco de feijão ou milho, às costas. Acresce ainda que
o comerciante quase sempre trata de fornecer ao índio os bens
que êle urgentemente necessita (como por ex.: gordura, carne,
café, querozene, sal, etc. ) , eliminando dessa forma o regime
monetário da transação e estabelecendo a troca de mercadorias ( 1).
Os Xokleng tendem a se organizar para o trabalho de acôr·
do com os esquemas vigentes na sociedade regional. Assim
cada família tem sua casa localizada nu1na área que se aproxima em dimensões a um lote colonial ( 25.000 m2). Nos traball1os agrícolas é a família elementar que executa tôdas as tare{as. Ocorre, em determinadas ocasiões, que um grupo de
famílias vizinhas ou tôda uma parentela se une para a realização
coletiva de tarefas, como collteita ou derrubada da mata. Essa
forma de ajuda mútua, entretanto, não é muito co1num e 80mente tem se feito presente quando o Pôsto oferece alimentos
para as refeições coletivas que se sucedem no entre-meio do
"pixurum". Tendo por base a família elementar como unidade de produção, os Xokleng muitas vêzes estabelecem arranjos
para ampliar a fôrça de trahallto de que dispõem. A fórmula
mais comum é o assalariamento de índios Guaraní ou de ca·
boclos que vivem na reserva para sua ajuda na consecução dos
trabalhos mais árduos (2). Assim há Xokleng que contratam

( 1)

(2)
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Pode-se afirmar que a área é essencialmente monetária quanto
às relações comerciais que envolvem apenas civilizados. Contudo, os comerciantes situados na sede do Município e na zona
rural aproveitam uma série de fatores para estabelecer o regime de troca junto aos índios e mesmo junto aos indivíduos in..
tegrantes das camadas mais baixas da sociedade regional.
Caboclo na região é têrmo que designa o individuo mestiço, re.
sultante da união negro x branco ou negro x índio. Em Duque
de Caxias vivem uns 30 indivíduos rotulados como caboclos.
l!:sses indivíduos vivem miseràvelmente e como não estão efetivamente sujeitos à proteção oficial, submetem-se por várias maneiras aos indios para lograrem a sobrevivência.

serviços de terceiros, à base de diárias ou tarefas,. nunia imita·
ção clara do que ocorre na sociedade regional.
Mas se os Xokleng já ensaiam a exploração da f ôrça de
trabalho de indivíduos que econômicamente estão em situação
mais precária que a sua, também são envolvidos por outras
formas de expoliação. Já mostramos como sua produção agrí·
cola é desvalorizada no mercado regional. Agora queremos
destacar como êles são utilizados por mestiços e civilizados que
residen1 na reserva como mão-de-obra para explorar recursos
florestais. f;;sses mestiços ou civilizados comumente se tornam
prepostos de empresas inadeireiras ou fabricantes de conservas
e organizam grupos entre os Xokleng para extrair matérias
primas nas florestas da reserva. Os preços pagos aos índios,
entretanto, garantem ao organizador lucros líquidos bastante
elevados, especialm~nte se levarmos em conta que a terra e
seus recursos naturais pertencem aos ínclios (1).
Vê-se assim que os índios estão submetidos às formas de
trahall10 e apropriação que ocorrem na sociedade regional. A
sua f ôrça de trabalho é utilizaela por esta, na n1edida en1 que as

(1)

Em janeiro de 67, na área de Duque de Caxias vigoravam os seguintes regimes de trabalho: empreitada - quando o indivíduo
realizava determinada tarefa (limpeza de roça, p. ex.) a prêço
previamente combinado; diarista, à base de NCr$ 1,50 sem alimentação e NCr$ 0,80 a NCr$ 1,00 com alimentação (almõço e
janta). A jornada de trabalho é de sol a sol, ou seja, das 6 às
18 horas, com hora para almôço. Os índios Guaràní e caboclos,
residentes na reserva, são os que mais aceitam estas duas formas de trabalho.. Os Xokleng preferem explorar recursos florestais solicitados pelo mercado regional, enfrentando os riscos
da sua comercialização·. Contudo, mesmo aqui aparece a figura
de um índio, de um mestiço e particularmente de civilizados
casados com índios, que organizam o trabalho indígena, travam
relações com certa emprêsa interessada e exploram a fôrça de
trabalho dos silvícolas pagando um prêço ao produto e vendendo por outro, quase sempre com 100°/o de lucro. Isto ocorria e
ocorre com a extração do palmito, quando por exemplo o indivíduo Arnoldo Morló (civilizado casado com uma mestiça Kaingang x :Xokleng) organiza um grupo de índios para explorar
palmitos, dentro e fora da reserva, pagando-lhes o palmito de
1• NC:r$ 0,12 por exemplar; o de 2ª, NCrS 0,6; o de 3~,. NCr$ 0,3,
e vendia para a fábrica interessada, que inclusive se responsabL
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atividades para as quais os índios são recrutados não encontram receptividade entre os brancos (a exploração do palmito,
p. ex.). Para facilitar o engajamento do índio e sirnultâneamente para se esquivarem das obrigações decorrentes da CLT,
as en1presas interessadas no trabalho indígena usam prepostos,
en1 regra mestiços ou civilizados residentes na reserva. Os índios, por sua vez, muitas vêzcs ainpliam sua capacidade de produção utilizando os Guarani e caboclos residentes na reserva,
como mão-de-obra. Em1>ora tanto os Xokleng, coino os n1es·
tiços e civilizados resiclentes na reserva, ou ainda os Guarani
e caboclos, sejam na sociedade regional integrantes da camada
mais haixa, entre êles há uma hierarquia que pern1ite e garante a extensão do sistema capitalista de uma camada hierárquica
para outra. Os mestiços e civilizados quase sempre sabem ler,
são registrados, podem assinar papéis e assumir compromissos
junto às empresas regionais; os Xokleng se consideram os legítimos proprietários da reserva e se submetem aos primeiros
por estarem êles na categoria de brancos ou próximo dela (caso
dos mestiços) ; os caboclos e os Guarani são intrusos na reserva, utilizam a favor a terra e só dispõem mesmo de sua fôrça
de trabalho. Daí sua submissão aos Xokleng.
X

X

X

Em Xanxerê, na reserva Selistre ele Campos, as formas de
engajamento do índio como fôrça de trabalho na sociedade regional é um pouco difcrente do que ocorre em Duque ele Calizava pelo transporte, à razão de NCr$ 0,28, NCr$ 0,12 e NCr$ 0,6,
respectivamente. Além disso, Arnoldo comercializava com alimentos, fornecendo por antecipação aos índios o que êles necessitavam, de modo que ao fazer as contas, considerando-se a
percentagem que Arnoldo acrescentava às mercadorias que fornecia, êle obtinha um lucro de 130 a 150°/o liquido. Estas formas
de exploração, entretanto, não são altamente flagrantes porque
todos os indivíduos envolvidos, ou seja exploradores e explorados, não têm grande diferença de renda, tendo em vista que todos se submetem às pressões estabelecidas pelo processo econômico geral vigente na sociedade regional. Assim, embora wn tipo
como Arnoldo Morló tenha alto lucro sõbre o trabalho indígena, suas condições de vida não diferem flagrantemente da população indígena. Essa situação torna-se diferente quando relacionamos a população indígena com os proprietários de fábricas
de conserva, madeireiros e comerciantes estabelecidos fora da
reserva.
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xias. Deixando de lado o trabalho indígena junto às roças do
Pôsto, o que se ressalta é o assalariame11to e as formas de associação dos índios aos empreendimentos agrícolas dos eolonos
e dos próprios funcionários do órgão de proteção. A agricultu·
ra indígena pràticamente não ultrapassa a pequenas roças que
contribuem para a sobrevivência da população. Não há pois
excedentes a serem co1nercializaclos. Também não há recursos
naturais a explorar, pois os pinheirais foram devastad.o s pelas
empresas madeireiras, sem que houvesse qualquer participa·
ção da mão-de-obra tribal. A erva mate, também, há muito se
es-g otou na reserva.
Assim os indígenas alcleados em Selistre de Campos somente encontram uma maneira cl.e sobrevivência: a venda de sua
fôrça de trabalho nos e1n.p reendimeutos agrícolas existentes na
reserva ou fora dela, ou na associação com civilizados. No pri·
meiro caso, alguns se engajam como diaristas; outros acertam
empreitadas; outros, :embora poucos, tornam-se mensali8tas.
No segundo caso, o índio estabelece com o regional um acôrdo
verbal pelo que êste financia 8ementes, implementos agrícolas
e alimentos necessários à elaboração de u1na roça. Ao final,.
à época da colheita, a produção é dividida meio a meio, sendo
que da parte que cabe ao ínclio é descontado o financiamento
feito.
Na prin1eira dessas situações o índio sofre tôdas as conseqüências do trabalho sazonal, pois salvo os poucos casos
de mensalistas - ao regional interessa a mão-de-obra indígena
apenas nos períodos das fainas agrícolas. Na segunda situação,
a precarieclade dos financiamentos fornecidos pelo regional e
seu desconto imediato quando ocorre a safra, garantem a êste
vantagens bastante altas em relação ao que aufere o índio, que
entra com sua f ôrça ele trabalho, além da terra. Esta segunda
situação ainda contém a burla ao Pôsto Indígena, pois a roça
é considerada como sendo do índio e a produção que recebe
o civilizado está assim isenta da cobrança de taxas de arrenda·
mento. Essas duas formas de aproveitamento da mão-ele-obra
indígena são utilizadas tanto pelos colonos-arrendatários, como
pelos funcionários do PI e outros regionais que vivem na peri·
feria da reserva. São significativas as palavras de um regional,
filho de funcionário do Pô.sto, que na reserva possui grandes
plantações, utilizando inclusive máquinas agrícolas (tratores
e colhedeiras ). "'Tenho com treze famílias indígenas sociedade
para plantar ( ... )". "Aproximo-me de um índio que tem
terra boa e que costuma manter trato e combino que lavro a
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terra, gradeio e planto. Depois, quando o milho estiver no
ponto aviso a êle para capinar a roça e digo que êle pode ir
à bodega comprar o que precisa enquanto durar a capinação.
Daí, só quando da colheita faço nôvo crédito. Nessa ocasião
(colheita) acerto a divisão meio a meio do que a roça produziu
e desconto da parte dêle, o que recebeu como crédito ( ... ).
''Mas êles só tem a roupa do corpo, de maneira que se vão tra·
balhar um dia na sua roça, no outro têm de procurar serviço
junto aos colonos porque não têm o que co1ner e não podem
trabalhar d e barriga vazia ( . .. ) • O pessoal que ajudo, que
faço sociedade, é o único que têm boas roças aqui". (1)
As sociedades estabelecidas com outros regionais não implicam na utilização de máquinas, de maneira que é o índio
quem prepara a terra, planta, limpa as roças e colhe. O sistema d e divisão, entretanto, é o mesmo. O índio Luiz Mendes
que d etém a liderança do grupo residente e m Pinhalzinho, assim explica a sítuação: "antigamente os índios viviam bein,
faziam uma rocinha, caçavam e estudavam (conversavam e
ensinavam as tradições tribais - SCS). Agora não podem fazer
mais isto porque estamos como gringo. Segunda-feira a gente
começa a lidar e só descansa no domingo. O pessoal todo vive
extraviado trabalhando e ninguém estuda mais. Antes o índio
vivia e não precisava lidar que n em nóis. Agora nóis só vive
lutando, lutando ( ... ) • O gringo aos poucos foi levando o
índio a gostar da cornida dêle e isto f êz com que o índio acabasse acostumando ao trabalho que o gringo oferecia ( .. . ) •
O gringo ia dando coisas para o índio, êste ia esquecendo de
faze r sua roça e depois acabava passando o tempo de fazer roça
e o índio não tinha a sua. Daí só restava continuar a trabalhar
para o gringo" (2).
Não possuindo condições para realizarem roças que garantam sua subsistência durante todo o ano, a maioria da população indígena fica na dependência das oportunidades de ganho
oferecidas p elos regionais.
Assim trabalham na reserva e fora dela, percebendo por

( 1)
(2)

Depoimento do Sr. Tite de Andrade, em 4·6-68.
Depoimento colhido em 4-6-68.
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diária e quase sempre o suficiente apenas para a alimentação ( 1 ).
Ás vêzes, a receita familiar é auxiliada com a venda de artefatos
(arcos, flechas, balaios), mas além da produção ser pequena, o
acabamento das peças é precário, o que as desvaloriza no mercado regional.
Uma forma peculiar da utilização da f ôrça de trabalho
dos silvícolas é íeita pelo Capitão da polícia indígena. Como
no PI, na atual administração, não havia cadeia, os índios que
cometiam faltas eram levados para a casa do capitão João Francisco que os colocava a trabalhar em sua roça particular. Explicou-me João Francisco: "eu não tenho ordenado e o lucro que
tenho é êsse. ~les bebem, brigam, roubam, eu tenho de me
meter para acalmar, resolver questão. Quando prendo, dou
comida mas boto a trabalhar pra mim" ( 2).
Vê-se, assim, que a utilização da fôrça de trabalho alheia
não ocorre apenas dos civiliu.dos para com os índios. Entre
êsses há também vários arranjos que permitem aos mais sagazes o aproveitamento da fôrça de trabalho de seus companheiros de grupo. Tendo como unidade de produção a família
elementar, de maneira semelhante ao que ocorre na sociedade
regional, os indígenas aldeados em Selistre de Campos também
se preocupam com a obtenção do lucro em têrmos individuais.
Assim, alguns índios que detêm parte do poder conferido pela
chefia do PI ou que se beneficiam de situações particulares como
crédito, capacidade de trabalho, composição da família, etc.,
podem utilizar a f ôrça de trabalho de seus patrícios. Embora
êsses beneficiários sejam pouco numerosos, êles não deixam
de ser um instrumento utilizado pelos regionais para submeter
a totalidade da população.

(1)

junho de 68, s~gundo os regionais, pagava-se ao índio a diá·
ria de NCr$ 2,50, oferecendo o empregador almôço; a sêco, o
valor subia para NCr$ 3,50. A maioria dos índios entretanto,
informou-me que na reserva os gringos não pagavam mais do
que NCr$ 2,50 e que ofereciam refeição sbmente à base de polenta e feijão.

(2)

Entrevista com índio João Francisco, Capitão da polícia indígena, 4-6-68.

Em
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3.

ESCOLAS E IGREJAS: AÇÃO NAS RESERVAS

No Pôsto Indígena Duque de Caxias funciona a escola primária Getúlio Vargas, mantida pelo órgão de Proteção e destinada a atender as crianças e adolescentes da comunidade tribal.
Essa escola funciona desde 1940 e na atualidade ( 1967) atende
a 57 alunos, 27 do sexo masculino e 30 do fe1ninino, dos quais
12 estão matriculados na segunda e 7 na terceira séries. Alguns
dêsse alunos são civilizados, mestiços ou Kaingang, filhos de
funcionários, colonos-arrendatários ou índios. A maioria, entretanto, descende de Xokleng.
A escola conta com dois professôres. Um dêles é mestiço,
filho tle mãe Xokleng e pai "civilizado". O outro é a espôsa
do encarregado do PI. A atuação desta era bastante recente
à época e1n que, pela última vez, estivemos no Pôsto e, por isso
mesmo, não a consideramos aqui. O professor índio Lino
Nunfôro, exerce suas atividades desde 1955. Aprendeu a ler
no próprio PI com o primeiro professor da escola. Seus métodos e técnicas de ensino são superados, 1nas êle conhece a língua indígena e é um curioso das tradições tribais. Assim consegue resultados razoáveis na iniciação dos alunos nos rudimentos de leitura, escrita e operações aritméticas fundamentais.
O órgão de Proteção não oferece ao professor qualquer
orientação para conduzir o desenvolvimento do ensino. A inspetoria regional de educação e os supervisores de ensino vinculados à Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina,
que atuam no município de Ibirama, ta1nbém não prestam assistência à escola. Assim o professor Lino Nunfôro conduz
sozinho o ensino. l\fas êle limita suas atividades à iniciação dos
alunos no do1nínio da leitura, da escrita e às operações aritméticas sin1ples. A escola não oferece ensina1nentos práticos de
agricultura, trabalhos artezanais, bigiêne ou relacionamento
con1 os "civilizados".
Em Xauxerê, a atuação das escolas que funcionam na reserva é bastante diferenciada. Ali existem três escolas mantidas
pelo órgão de Proteção, uma escola 1nantida pelo município,
duas escolas estaduais e uma escola particular, dirigida pela
Igreja Baptista. Todos os professôres são leigos ou possuidores do curso normal ginasial e nenhum dêles tem qualquer fa1niliaridade com a língua ou instituições tribais. As escolas
mantidas pelo órgão de Proteção ocupam a quatro professôres
e são êsses <(Ue de modo geral atende1n os alunos índios ou
mestiços. O rendimento escolar, entretanto, é precaríssimo e
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somente cursam séries além da primeira, alunos ciue não são
índios. Não há nessas escolas, também, a prática de atividades
agrícolas ou artezanais. Frequentam as diversas classes 168
alunos, 87 do sexo masculino e 81 do feminino. Dêsse apenas
26 se encontram matriculados na segunda série; 6 na terceira
e um na quarta série. !\'Ias nenhum dêsses alunos é considerado
índio. Onze são id.entificados como civilizados e os demais são
mestiços. Nas outras unidades escolares que funcionam na reserva não se encontram alunos índios ou mestiços. Os professôres procuram mesmo evitar a presença de escolares índios,
negando-lhes matrícula. Isto, no início de 68, motivou reclamações do encarregado do PI ao lnpetor Regional de Educação,
tendo êste recomenclado aos professôres para aceitar as matrículas de tôda criança, independentemente de sua identificação
étnica. Entretanto, em junho, quando visita1nos essas unidades escolares, seus professôres informara1n que não tinham alunos índios porque "êles não residiam nas proximidades da es·
cola" ou que "êles davam preferência às unidades mantidas pe·
lo Pôsto''.. Mas na mesma oportunidade alguns alunos nos disseran1 que os meninos índios "não vênt aqui porque têm pio·
lhos". Um dos professôres, ao ser perguntado se havia alunos
índios em sua classe, disse-nos: "não, eu nem sei se há índios
nessas redondezas".
Tudo isto é decorrente do próprio sistema de ensino que
vigora no Estado. O pro.-fessor para cumprir os progran1as
oficiais e ao mesmo tempo obter resultados de aprovação medianamente satisfatórios, trata de eliminar da classe os alunos
com precárias condições de aprendizagem. Assim os professô·
res que atuam nas escolas localizadas na reserva indígena e que
não são subordinados ao órgão de prote§ão, procuram evitar
que em suas classes se matriculem alunos-índios. j;;sses, além das
dificiências alimentares e de saúde, ainda são socializados pe·
rante algumas instituições tradicionais do mundo tribal. Chegam a escola dominando um vocabulário muito reduzido da
língua nacional e totalmente desmotivados para as atividades
que a escola desenvolve. O professor., não está disposto a lidar
com êles durante todo o ano, pois, além da sobrecarga de trabalho, se reprová-los diminui o índice de aprovação de sua elas•
se e assim perde conceito junto a administração local e regio·
nal do ensino.
As escolas têm pois funções outras que efetivamente favorecer o prQcesso de aculturação dos indígenas jovens. Considerando apenas as unidades mantidas pelo órgão de proteção,
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vê-se que tanto em Duque de Caxias como em Selistre de Campos
elas estão desconexadas de qualquer metodologia e objetivos.
Em Duque de Caxias, um professor mestiço, conhecedor da
língua e instituições tribais, consegue algum resultado. Entretanto, o Órgão de Proteção não lhe oferece qualquer apôio,
seja em material didático, seja em orientação metodológica.
Em Selistre de Campos, a escola como instituição destinada à
socialização formal das crianças, parece somente facilitar o
aprendizado da língua portuguêsa. Paralelamente, entretanto,
elas oferecem justificação de emprêgo a várias pessoas - em
regra parentes próximos do encarregado e outros funcionários
do PI - e justüica dados estatísticos no órgão protecionista.
Além disto parece satisfazer a todos que têm preocupações este·
rotipadas de assistência ao índio: ''escolas existem e se êles
não aprendem é porque não querem".
E1n trabalho de nossa autoria ( 1), já dissemos que "a si·
luação da escola ( ... ) revela que não pode haver rendimento
enquanto não se orientar o processo educacional segundo nor·
mas adequadas às diferentes reações do aluno índio. Para tan·
to, o estreito convívio com a tribo e a familiaridade com a lín·
gua e instituições tribais constituem requisitos indispensáveis.
Mas êstes, por si só, não garantem ensino eficiente, enquanto
o professor se contentar em transpor para o meio tribal os
métodos de ensino e educação utilizados nos estabelecimentos
destinados à criança do mundo civilizado".
X

X

X

Em Duque de Caxias, a igreja Assembléia de Deus é atuante desde 1953. A maioria dos índios Xokleng, e também dos
mestiços, se diz "crente". Os caboclos residentes na reserva,
os Guarani e uns poucos Xokleng e mestiços se dão por católi·
cos. Não há, entretanto, qualquer atuação dessa igreja na reserva, a não ser comemorações a santos padroeiros e as ladai·
nhas e novenas que são organizadas e puxadas pelos beatos
caboclos. A Assembléia de Deus, ao contrário, estabeleceu-se na
reserva para atender aos índios, funcionários do PI e colonos
arrendatários convertidos. Possui uma igreja e organizou seu
quadro de adeptos. Um pregador efetivo e dois auxiliares (um
dêsses, índio mestiço, professor da escola do PI) realizam cultos
às quarta·feiras, sábados e domingos.

( 1)
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1966 (b): 34/ 35.

A penetração da Assembléia de Deus na reserva foi facilitada por Eduardo Hoerhan. Essa igreja condena o uso de bebidas alcôolicas e do fumo e pretende dar ao crente condições
de chegar ao paraíso pela interpretação e seguimento dos preceitos bíblicos. Como variação do protestantisn10, a igreja
Assembléia de Deus iniciou suas atividades no Brasil e em Santa
Catarina tendo por base a pregação de pastores norte•america·
nos. Na região do vale do ltajaí, a Assembléia de Deus estabe·
leceu um núcleo básico na cidade de Rio do Sul e daí passou
a disseminar locais de cultos e templos. Como meio de pene·
tração popular, costuma e;Stimular aos crentes batizados que
em suas cas~s organizem escolas-bíblicas e cultos, iniciando
parentes, amigos e. vizinhos "no cumprimento dos ensinamentos
de Deus''.
~sse tipo ele organização facilitou a afirmação da Assembléia de Deus entre a população aldeada em Duque de Caxias.
Eduardo Hoerhan viu na Igreja um meio de diminuir os pro·
blemas decorrentes da utilização do álcool pelos índios. ~stes,
por sua vez, encontraram uma organização religiosa onde o
orientador do culto era um colono conhecido, vizinho ou mo·
rador da reserva. Além disso, os primeiros índios que se torna·
ram crentes logo se viram promovidos a pregadores, com prestígio entre os civilizados e com condições de envolver seus
companheiros de tribo. Por outro lado, o grupo devido ao
"contato controlado" e ao desinterêsse de padres e pastores
não havia sido trabalhado por outra religião.
Os índios que .se tornaram crentes obtiveram melhoria de
status na sociedade regional e especialmente entre os civilizados adeptos da Assembléia de Deus. Por êsses são tratados formaln1ente pelo têrmo irmão. Pelos demais membros da sociedade regional, passaram a ser considerados como 4'índios bons"
que não bebiam, não fumavam, não brigavam e que eran1 compenetrados no trabalho, honestos, cumpriclores de tratos. Em
suma, indivíd-uos com quem a sociedade regional poderia se
relacionar, pois agiam com ela desejava, sem criar problemas.
Um caso é suficiente para elucidar êsse quadro. O índio Veehá
Co-oví, com idade aproximada de 35 anos, freqüentou a escola do PI, onde aprendeu a ler e escrever. Há poucos anos,
por estar liderando uma parcela de Xokleng no s.e ntido de
exigir "casas melhores" foi encaminhado para postos do SPI
no Paraná, pois "estava incomodando e se tornando insuhmis·
so'\ no dizer do encarregado do PI Duque de Caxias. Após três
anos Vechá Co-oví reg.r essou ao Duque de Caxias e resolveu
tornar-se ''crente". Aceito pela igreja, passou a participar ali·
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vamente das reuniões e festas organizadas na reserva e nas CO·
munidades vizinhas, acabando por ser reconhecido como "ín·
dio civilizado'', "honesto" e "portador de boas idéiae".
Deve-se considerar que nem todos os Xokleng se tornaram
crentes. Também muitos que se dizem "crentes", evidentemen·
te não o são a ponto de evitar o álcool ou o fumo. Mas o funcionamento da Assembléia de Deus na reserva -s ob a orientação
de pessoas que convivem diàriamenle com os índios e a exis·
tência entre êsses de adeptos decididos, permite o contrôle de
tôda população. Assim quando uni índio se embriaga numa
das bodegas da vizinhança, quando briga ou quando tem rela·
ções sexuais fora das normas morais estabelecidas pela igreja,
êle é exortado a expiar sua falta por todos quanto se dizem
membros da Assembléia de Deus. Ás vêzes, a igreja - quan·
do se trata de um seu integrante - leva o faltoso à confissão pública e à reparação da falta durante a realização do
culto. Outras vêzes, e especialmente quando o faltoso não faz
parte de seus quadros, a igreja solicita medidas punitivas à
chefia do PI. Assim a condição de "crente" tende a identificar
o índio bom, trabalhador, merecedor de confiança e crédito.
Enquanto o "não crente" seria o bêbado, o vagabundo, o ma·
landro.
A sociedade regional, o encarregado do Pôsto Indígena
e os próprios índios já estabelecem esta dicotomia. Os índios
"crentes" obtêm crédito nas casas comerciais e são beneficiados
com tôdas as oportunidades de liderança e status oferecidas
pelo Pôsto Indígena. São crentes, o capitão dos índios e demais membros da polícia indígena. São crentes, todos os integrantes do conselho índígena. E os Xokleng, especialmente os
""crentes", costumam utilizar a fôrça de trabalho doe caboclos e
Guaraní, os únicos que como grupo, na reserva, se identificam
como católicos. Essa forma de classificar e beneficiar a população aldeada segundo a situação em crentes e não crentes,
evidentemente favorece a afirmação da Assembléia de Deus.
Shnultânea1nente, a sociedade regional e o próprio Pôsto Indígena estimulam a ação da igreja, pois ela está envolvendo e
submetendo os índios aos preceitos de trabalho e moral da
sociedade regional.
Entretanto, na organização interna da igreja que funciona
na reserva, nota-se a supremacia dos "civilizados crentes" sôbre
os "'crentes índios". Assim quando um membro "civilizado"
da igreja chama um índio de irmão, êle não deixa de enfatizar
sua situação diferente, sua condição de índio. lnvariàvelmente,
o pregador inicia o culto na igreja da reserva, que poeaui fre-
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qüentadores civilizados e índios, com as seguintes palavras:
''meus irmãos, meus irmãos índios". Durante o culto, em festas
organizadas pela igreja e no relacionamento diário de crentes,
presenciamos situações como estas: "o irmão índio Co-oví vai
pro~eder a coleta", "'temos de cozinhar, fazer doces, arrumar
mesas e servir, porque as .i rmãs índias não sabem fazer nada";
"o irm.ão Lauro e o irmão índio Lino irão a Ihirama ( . . . ) ".
X

X

X

Em Xanxerê, na reserva Selistre de Cau1pos, o quadro se
apresenta bastante diverso. A maioria da população al~eada se
diz católica. Como não recebe qualquer assistência dos párocos
das redondezas, tem como atividades religiosas um. catolicismo
cahoclo, onde as festas a padroeiros, as ladainhas e novenas
são organizadas por puxadores de reza locais. A Igreja Baptis·
ta, em 1954, fêz instalar uma igreja nas vizinhanças da reserva,
no lugar Samhurá. O pastor, sueco, informou-nos que cons·
truiu um orfanato e uma escola, visando atrair os índios. Con·
tudo, êsses se mostraram refratários e depois de 4 anes de ten·
tativas o missionário passou a atuar junto aos civilizados da
região. Para tanto, criaram-se igrejas em Xaxim e Xanxerê e
capelas em 20 localidades rurais. No Samhurá, a missão con·
tinuou a manter escola e orfanato, além de uma farmácia para
atender aos índios necessitados, independentemente de su.a
vinculação religiosa. O número de convertidos índios, hoje,
não ascende a mais de dez, embora o pastor diga que há muitos
que desejam ser batizados.
A falta de penetração da Igreja Baptista não se deu apenas por retração dos índios. Segundo o pastor, os funcioná·
rios do Pôsto sempre pulverizaram sua ação pois temiam as ini·
ciativas quanto à distribuição de escolas na reserva e mesmo as
influências que poderia e~ercer sôbre os índios. ( 1)
De outro lado, o catolicismo caboclo há 1nuito chegou aos
índios. As crenças em São João Maria (2), as festas, com seu
(1)

(2)

Segundo o pastor, o encarregado Nereu Costa não criou problemas para sua atuação. J!:sse encarregado, segundo outras fontts, entretanto, abandonou sua familia para amaziar-se com a
prof~ e catequista que auxiliava os trabalhos d.a missão.
Isto
motivou o descrédito dos índios ao que era pregado pela Igreja e paralelamente forneceu aos padres e outros regiQnais elementos para convencer os índios "a não irem na conversa do
sueco".
Vejam-se Cabral, Oswaldo R, 1960., ob. cit, e Queiróz, M. V,
1966, ob. cit.
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costumeiro baile, as novenas e ladainhas, substituíram a justificação tradicional do mundo tribal e simultâneamente torna·
ram-se meio de estreitamento de relações sociais entre os índios
em si e entre êsses e os regionais. Além disso, essas atividades
são promovidas e dirigidas por índios, mestiços e caboclos, que
além de puxador.e s de reza, são também benzedore& e curadores. O catolicismo caboclo deu assim aos índios as respostas
que as tradições tribais não mais ofereciam. O conformismo
dominou o grupo, satisfazendo aos regionais.
Ressalta-se assim que tanto a Igreja Baptista, como os pa·
dres católicos não exercem maior atuação sôbre os índio& resi·
dentes em Selistre de Campos. Essa falta não é sentida pois os
puxadores de reza locais substituem os religiosos e oferecem à
população os elementos de conformação que ela necessita para
se ajustar às condições de vida diária que a sociedade regional
oferece e impõe.
4.

OS POSTOS INDÍGENAS FRENTE A SOCIEDADE
REGIONAL

Como agentes de uma política indigenista, os postos indígenas Duque de Caxias e Selistre de Campos se encontram
totalmente esvaziados. Seus dirigentes estão submetidos aos
interêsses da sociedade regional e não têm mesmo perspectivas
para entender o quadro em que desenvolvem suas ações. O
que de positivo conseguem fazer às populações aldeadas limita·
-se à prestação de uma precária assistência. Assim o Pôsto atende com medicamentos ou hospitalização aos índios doentes e
oferece sementes e às vêze8 alimentação para os que se encon·
tram em piores condições econômicas.
Essas limitações dos Postos deve-se não somente ao& obe·
táculos interpostos pela sociedade regional, em têrmos locais. Na verdade, elas têm origem na própria estrutura competitiva da sociedade nacional e na visão que esta como um tôdo
tem da situação indígena no País. Assim o antigo Serviço de
Prestação aos índios sofreu limitações de ordem financeira, de
pessoal habilitado, de fundamentos científicos para desenvolver
suas atividades. Hoje, êste mesmo quadro parece se eternizar
na Fundação Nacional do índio. O básico, entretanto, é que as
limitações apresentadas são decorrentes da estruturação de nos·
sa sociedade.
Assim, quando os integrantes da sociedade regional pres·
sionam os Postos Indígenas e os órgãos regional e central para
explorar recursos naturais nas reservas ou para utilizar a
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mão-de-obra indígena, êles estão se comportando de acôrdo
com as normas competitivas da sociedade nacional. Os encarregados dos postos e a própria organização dêstes não deixam
de ser uma resposta aos interêsses da sociedade regional e tam·
bém da nacional. É verdade que às vêzes há uma desconexão
entre as duas escalas de objetivos (regional e nacional), pois
no âmbito local a visão sôbre o índio tende a ser muito mais
estereotipada e agressiva. Numa perspectiva globalizante, en·
tretanto, as duas escalas se encontram no interêsse do "progresso" e "expansão econômica" de tôda a Nação. Aceita-se
assim conto inevitável a exploração dos recursos naturais e dos
potenciais de trabalho e consumo indígenas, embora se espere
que nas relações dos homens entre si as formas de expoliação
se mantenham dentro do quadro ético, moral e ideológico que
suportam o sistema competitivo da sociedade envolvente.
Os postos indígenas se situam nesse quadro. É a fórmula
que pretende evitar que os índios impeçam a penetração da
sociedade competitiva numa determinada área. Ao mesmo tem·
po promete assegurar a sobrevivência física dos contingentes
tribais, respondendo ética e moralmente às bases do sistema.
Na prática, entretanto, nem sempre as coisas correm assim e
os dados que recentemente chegaram ao conhecimento público,
quando do chamado "escândalo do SPI", demonstram isto.
Evidentemente, os encarregados dos postos indígenas lo·
calizados em Santa Catarina jamais puderam entender a trama
de relações em que se encontram envolvidos. Jamais um chefe
de Pôsto pôde perceber que a exploração de recursos florestais
ou arrendamento de terras na reserva determinava o desequi·
líbrio ecológico da área, com prejuízos diretos para os índios.
Em Xanxerê, os índios hoje não podem obter qualquer complemento alimentar pela atividade da caça ou coleta porque
"os gringos acabaram com tudo", ou seja, com aves e árvores.
No Duque de Caxias, a anta e os macacos, espécies valorizadas
pelos índios, não existem mais. Contudo, o Pôsto constante·
mente autoriza que os regionais pratiquem a caça na
reserva. Jamais um encarregado entendeu a utilização
pelos regionais da mão-de-obra e capacidade de con·
sumo indígenas. Por isso mesmo, um encarregado, por
ocasião das festividades do "Dia do índio", em dis·
curso afirmou: '' . . . faz um ano hoje que neste local comemoramos esta data, aonde tivemos umas horas alegres, aonde
tivemos por assim dizer a primeira união, o primeiro contato
entre nosso povo humilde com a civilização verdadeira ( ... ) •
Não quero menosprezar os antepassados, mas deveria êsse con,.
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tato ter sido mantido há muitos anos atrás. Contato que eu digo
é comemorarmos a data de hoje juntos, irmanados com a sociedade, com aquela sociedade digna, uma sociedade que merece
todo o nosso respeito, a qual nós e meus irmãos índios, a minha turma, o meu caboclo, devemos seguir, embora nós não
temos cultura, mas de·v emos copiar os exemplos dêsses homens
que vêm aqui nos visitar, que vêm nos trazer confôrto ( ... )" ( 1).
Tudo isso se esclarece quando lembramos a organização
do órgão de proteção e o isolamento em que se encontra o
encarregado no cnmprimento de suas atividades. Nesse quadro, sõ·m ente pode-se esperar a submissão do encarregado ou
quando ntuito, a vista do!· p.r oblemas insolúveis, uma posição
crítica aos seus superiores hierárquicos no órgão protetor. A
dependência em que se encontram no âmbito do serviço para
solucionar os menores problemas - como p. ex., hospitalizar
um doente, - associada a contínua necessidade de se amparar
na sociedade regional, acabam por tornar o encarregado um
mero cumpridor de ordens, um burocrata, submisso às determinações superiores e favorável às aspirações dos regionais.
Nessa situação 1nuitas vêzes êle foi levado a se beneficiar do
patrimônio tribal, pois no seu entender se não aproveitasse,
seu substituto o faria. Junto aos índios, de maneira global, sua
missão era e é de manter a esperança e o stat.us-qrio. "Um dia
o serviço vai dar casas para vocês, vai dar ferramentas. A questão é ter paciência, é es.p erar". Na verdade, sem o saber, o
encarregado transmite aos índios a única oportunidade que a
sociedade regional lhes oferece: a de caminharem lentamente
para se integrarem nas massas que formam a camada mais bai·
xa da sociedade e que não têm mais nada a não ser sua fôrça
de trabalho. Mas para tanto, o encarregado tem de garantir a
sobrevivência dos índios, aumentar sua capacidade de trabalho,
de consumo e de submissão, pois não interessa a sociedade regional a sobrecarga que é um grupo de marginais improdutivos.
O seguinte apêlo feito pelo índio João Francisco às autoridades
locais de Xanxerê, oferece esclarecimentos sôbre a organização
do PI Selistre de Campos e paralelamente confirma nossa inter·
pretação, quando lembramos que providência alguma foi to·
ntada pelos d.e tentores locais do poder a quem João Francisco
se dirigiu:
" ... nóis os índio do Pôsto Dr. Selistro de Campo não

(1)
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Parte do discurso do encarregado Isaac A. Bavaresco, em 19-4-67,
cf. gravação integral existente em nosso arquivo.

'

podemo mais aguentá dêsse jeito que tamo e rezorvemo vir nas
autoridade do nosso lugar prá contá tudo o que tá acontecendo
nas nossa terra do Posto e com a nossa gente. nóis sarno tudo
pobre não podemo ir prá autoridade grande na nação. depois
que morreu o nosso chefe Artur que nóis tudo estimava porque

'

atendia a nossa gente doente e véio e ainda fazia escola pos nos·
so filho e nosso conselho de indio tinha tamhem e ajudava o
Artur atendê a gente. O Atilho que já era conhecido nosso por
que foi diretô do posto da Campina donde já muito de nóis ti·
nham fugido porque não aguentava as suas marvadezas foi êle
que veio se nosso diretô e aqui ta fazendo a mesma coiza que na
Campina, os véio que era atendido pros outro chefe agora tão
morrendo de fome porque o Atilho não que dá nada prá êles. o
nosso feijão da renda ele vendeu tudo e quando os véio vão
pedir comida dispois que distrata bastante quando dá é u1na
cuia de banha e um litro de feijão quando tinha e que dure uma
semana. os doente ele foi encurtando de mandá pro hospital
agora só dá orde pra i quando tá quaze morto e ainda fica co·
lerando dizendo que samo obrigado a pagar pra ele quando
nóis dizemo que não temo chama nóis de vadio e que nóis divia
de morrer tudo prá não incomoda mai.s ele porque nóis não
prestamo pra nada. a nossa escola que ta aberta não tem livro
não tem caderno não tem lapis não tem nada as nossas crian·
ças vão com frio pra escola e vortam com fome porque ele não
dá nada não decha nóis derrubá pinheiro pra faze tahoinha
pra cubri noza casa mais pro civilizado que paga ele decha tirá
tahoas da !erraria ele não decha nóis f aze caza diz que é pra
vende pra manda o dinheiro pro governo não decha nóis faze
roça de mato so pro civilizado que tem dinheiro. a terra é nossa
o pinheiro é nosso mais o dinheiro é pro governo das taboa•
da renda e dos pinheiro nóis so temo fome mizeria disgracia.
dantes tempo quando um indio ficava doente era atendido na
caza e no posto e mandavam no hospitar com carro do posto
e quando não tinh~ o cheve do posto dava geito agora quando
ele dá orde ele diz que tem de i a pé carregando o doente nas
costa porque o gipe do posto ele diz que é so pra ele e pra
famia dele, nóis não temo direito a piá ainda e que agora não
tem o mais pra quem se quechá quando a nossa gente é assartada ninguém mais respeita ninguém vivemo tudo insusegado
uns atacando os outro com facãQ retaiando tudo. o Atilho quan·
do se quechemo pra ele diz que tomara que morra tudo que
ele não se importa ele só prá recoiê a renda pro governo e nóis
que se arrume. Atilho mandá nóis matá civilizad.o que faiz roça
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na terra mais nóis não quizemo sem escrita dele ele ficou hraho
e que nóis não queremo ajudá ele agora aqui na nossa terra não
temo diviza de sitio com os civilizado e daquele que tivé mais
dinheiro as nossa terra tão queimando tudo e o Atilho não
fais conta de nóis indio ( ... ) " ( l ).

( 1)
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documento estava escrito em duas páginas de caderno e
não tem seguimento. Disse-me João que ditou-0 para sua !ilha
e que enviou documentos semelhantes ao Prefeito, Juiz e Dele.
gado de Xa.n.xerê. Original em poder do Autor.
~ste

CAPtTULO IV
PROTEÇÃO E MAR,GINALIZAÇÃO

Os Postos Indígenas em Sta. Catarina nunca fundamentaram
suas atividades numa política indigenista consistente. Assim, as
populações tribais foram apenas alvo de medidas assistenciais
e estas se limitavam às exíguas disponibilidades orçamentárias.
O órgão de proteção oficial, mantenedor dos postos indígenas,
mal teve recursos para assegurar áreas territoriais aos grupos
tribais. Em alguns casos, quando os grupos eram pouco representativos numericamente, não se chegou mesmo a garantir
a sobrevivência física dot seus integrantes. Depois, nas reservas
em que se estabeleceram Postos Indígenas, o órgão de proteção
não conseguiu resguardar o patrimônio tribal. A ecologia des·
sas reservas foi alterada pela devastação da flora e fauna, com
conseqüências 1érias para a manutenção do equilíbrio alimen·
tar dos grupos aldeado11.
Simult-â neamente será necessário compreender que os Postos foram e são dirigidos por pessôas com precária formação
intelectual, pois as duras condições de vida do se.rtão, a buro·
cracia do órgão protecionista e os irrisórios salários desestimulam os portadores de maior habilitação. Nessas condições os
processos de mudança cultural que sofrem os grupos em causa
não podem ser entendidos pelos encarregados e demais servi·
dores dos Postos. Os índios são assim envolvidos pela socie·
dade regional de modo direto, sofrendo tôdas as compulsões
decorrentes do contato interétnico. Não é de se estranhar, pois,
que às vêzes se apresentem como desajustados sociais e talvez
psíquicos, verdadeiramente marginalizados da sociedade que os
envolvem. Nêste capítulo explanaremOi essas situações, visando
fundamentar as linhas básicas de um esquema para a assistên·
eia, que é o tópico conclusivo dêste trabalho.

105

1.

PATRIMôMO INDÍGENA E EXPOLIAÇÃO

Os órgãos diretor e regional do serviço de proteção, como
também os postos, pouco se preocuparam em Santa Catarina
com o asseguramento das áreas territoriais necessárias à sobrevivência dos grupos indígenas. Somente em lbirama e Xanxerê
foram criadas reservas. Em outros locais, onde ocorria a presença de grupos tribais (Kaingang e Xokleng), como por exemplo c1n Cahnon, em Anitápolis, São Joaquim e Urubici, em
lrani, as empresas particulares e o govêrno se apropriaram das terras, promovendo o extermínio ou a distrihalização
dos índios. As limitações orçamentárias e de pessoal e a submissão aos interêsses particulares de empresários locais, fizeram com que o Serviço de Proteção aos índios desconhecesse
,
o que ocorria nessas areas.

.

Por outro lado, as reservas que foram estabelecidas para
atender Kaingang e Xokleng sofreram rápida delapidação de
seus patrimônios, f ôsse em recursos naturais, f ôsse nas suas
próprias dimensões territoriais. Em momentos diversos, fun.
cionários e dirigentes do órgão de proteção, como também encarregados dos Postos colocaram-se frontalmente contra as;
pretensões que integrantes da sociedade regional nutriam sôbre
as áreas reservadas. Na maioria dos casos, entretanto, êsses
indivíduos foram vencidos por pressões várias, acabando por
ser exonerados ou se exonerarem dos cargos que ocupavam.
Mas o que melhor caracteriza a expoliação dos patrimônios
tribais são as explorações que se fizeram nos recursos florestais das r eservas e a institucionalização do arrendamento a
civilizados das terras não ocupadas pelos índios. Essas atitudes
são conseqüência das formulações que num certo instante foram estabelecidas pelo órgão protecionista, no sentido de obter
a autonon1ia econômica nos postos. Imaginou-se que os postos
deveriam tornar-se auto-suficientes e mesmo contribuir para a
expansão dos trabalhos de atração e pacificação de grupos arred ios, ainda existentes no país, e de outros que pelo re·
cente contato com a civilização, não tinham condições para
garantir sua auto-manutenção. Mas como a produção indígena
era escassa, tratou-se de facilitar a entrada de regionais nas
áreas reservadas para a utilização de parcelas das terras tribais
ou para a e xploração de recursos naturais, mediante o pagamento
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de taxas ao Pôsto Indígena. Nem sempre, entretanto, os interêsses dos encarregados dos Postos Indígenas e demais respon·
sáveis nos órgãos regional e central do Serviço de Proteção e
os objetivos dos regionais apareciam claros, nos acêrtos que
se estabeleceram para exploração das reservas. Direta ou indiretamente, as populações aldeadas eram envolvidas nêsses
acôrdos e nem sempre permaneceram indiferentes às suas con·
seqüências. Para esclarecer, permita-nos o leitor a transcrição
de alguns tópicos de trabalho de nossa autoria que focaliza os
interêsses dos en1presários madeireiros de Ihira1na sôhre a reserva Duque de Caxias e as posições que os índios assu1niram O).
"( .. . ) as emprêsas regionais n1ais capazes eram contidas
em seus interêsses nas potencialidades florestais da reserva pelo
Serviço de Proteção, que não estava interessado em estabelecer
contratos para a ~x,ploração si:aten1~tica, daquêles recursos.
Contudo, na medida em que as florestas do Vale do ltajaí iam
sendo esgotadas, a pressão dos empresários regionais sôbre o
SPI tendia a se tornar mais acentuada. E não obtendo resultados favoráveis, os empresários regionais passaram a utili.z ar
mecanismos diversos para alcançarem seus objetivos, seja através de tentativas de subôrno aos funcionários do órgão prole·
cioniata, seja incentivando as camadas ntais baixas da sociedade
regional para invadir a reserva indígena e dela se apossar ( ... ) ".
"Nesse quadro, a situação precária em que os índios se encontravam era também enfatizada e aos próprios índios alguns
empresários se dirigiam prometendo melhores condições ele
vida, uma vez que seus objetivos fôssem atingidos".
"É nessas condições que, em finais de

1963, ocorre a inva-

são da área indígena de Duque de Caxias por componentes da
sociedade regional, especialmente colonos pobres, assalariados
ou meeiros. O SPI, entretanto, logrou compreender que os invasores haviam sido dirigidos pelos empresários interessados nos
recursos florestais da reserva e reagiu à invasão à base de recursos legais. Contudo, como as autoridades locais tivessem dificuldades em resolver a situação - pois, realmente, essas autoridades se confundiam com os próprios empresários - o SPI esti·
mulou os índios a reagirem, levando-os à paralização geral de

( 1)

1966 (a), 342/343.
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seus trabalhos e ao estabelecimento de um movimento que acelerasse a solução do problema. Os índios aceitaram as instruções e logo tomaram providências para bloquear a estrada de
acesso ao interior da reserva, destruindo uma ponte, nas proximidades da sede do PI. Assim, pacificamente, êles impediram as
comunicações e, especialmente, o abastecimento, entre as comunidades vizinhas e os "civilizados" invasores. Paralelamente, um grupo de 29 índios deslocou-se para Florianópolis a fim
de obter do Govêrno do Estado as providências necessárias,
representadas, no caso, pelo deslocamento de u1na fôrça policial que garantisse o patrimônio indígena".
"A imprensa também foi hàbilmente solicitada pelo SPI
e em pouco os Xokleng tinham a seu lado as populações urbanas elo Vale do Itajaí, enquanto o Govêrno Estadual tomava as
medidas cabíveis, livrando a reserva indígena ele seus invasores".
"Entretanto, os empresar1os não abandonaram seus intentos. Recomeçaram, agora, admitindo aos índios que a reserva
lhes pertencia e que êles não deviam continuar na miséria, a
morar em casas podres, a ter fome e a morrer sem recursos
médicos se era fácil e de direito permitir a exploração das ma·
deiras existentes na área que lhes pertencia. E nesse afã de
aliciamento do índio à sua causa, alguns empresários chegaram
a prometer casas, alimentos, sementes e outros recursos ao
Xokleng, além de facilitar-lhe o crédito, para melhor obter sua
. ... ( . . . )" •
SU 1>m!SS80
"Nos finais de 1964, reorientações estabelecidas no órgão
protecionista vieram facilitar os interêsses dos empresários regionais e a 7 IR do SPI, sediada em Curitiba, estabeleceu contratos para a exploração regular do sassafrás e madeiras de
lei, na reserva Duque de Caxias. Entretanto, êsses contratos
não garantiam aos Xokleng remuneração adequada caso f ôssem
engajados como mão-de-obra pelos empresários contratantes,
nem êstes estavam obrigados a tal procedimento. Paralelamente, os recursos auferidos pelos contratos de exploração foram
canalizados para a 7ffi e os índios logo compreenderam que
muito pouco, ou nada, iria ser aplicado em seu benefício. Evi·
dentemente, a esta conclusão os Xokleng chegaram a partir das
disputas que ocorriam entre os próprios empresários regionais,
pois os que não haviam sido contemplados com contratos pela
7 IR trataram de solapar o prestígio dos contratante! e do pró·
prio SPI junto aos silvícolas".
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"É nessa seqüência de acontecimentos que os Xokleng

partem para uma atitude inteiramente nova e inesperada, numa
procura de afirmação de sua autonomia e de defesa de se-o s in·
terêsses. Decidem suspender suas atividades rotineiras, con·
centram-se nas proximidades da sede do PI e repetem o bloqueio
na estrada de acesso à reserva com o fim de impedir o prosseguimento das atividades dos empresários contratantes. Parale·
lamente, enviam uma comissão às autoridades municipais e ju·
diciárias de lbirama e outra a 7 IR do SPI, em Curitiba. .Era
uma greve, disseram-me alguns informantes di.as depois dos
acontecimentos: Ninguém trabalhava, ninguém ia prá caa,
tava tudo reunido perto do pôsto prá ver o que acontecüi'.
"Em Curitiba, o chefe da 7 IR foi obrigado a tomar me·
didas administrativas, devido às comunicações recebidas não
só dos índios que lá foram, como também da chefia do PI e de
autoridades de Thirama. Contudo, o movimento dos Xokleng
havia estravasado os limites administrativos da 7 IR e não
houve possibilidade de meias medidas. O SPI tomou providên·
cias, através de sua direção geral, para substituir os funcioná·
rios envolvidos nos contratos de exploração da reserva Duque
de Caxias, provadamente lesivos à Fazenda Nacional e particu·
larmente aos índios que alí viviam".
Vê-se assim como a sociedade regional pressionava o Órgão
de Proteção e também o grupo indígena. No caso, êste foi en·
volvido numa teia de relações e interêsses totalmente estranhos
a sua cultura tradicional. Simultâneamente, o Pôsto Indígena
aparece assumindo posições contraditórias, ora defendendo aos
indígenas, ora submetendo-se aos interêsses regionais, devido
às decisões tomadas pela Inspetoria Regional do órgão de Proteção. Os acontecimentos que se sucederam, entretanto, deram
aos Xokleng oportunidade de tomarem consciência de eua situação minoritária, ocorrendo simultâneamente o reforçamento
dos elos de solidariedade tribal. É verdade que a posição assumida pelos Xokleng não foi isenta da influência dos civilizados,
especialmente daquêles que não haviam sido beneficiados pelos
contratos que a Inspetoria do SPI firmou. Contudo, os Xokleng
tiveram uma das raras oportunidades para conscientizarem que
efetivamente a reserva lhes pertencia.
Em Xanxerê, a população aldeada na reserva Dr. Selistre
de Campos jamais teve condições de esboçar reações semelhantes e assim reativar sua unidade tribal. A descaracterização cul·
torai, a miscigenação, a dependência centenária da sociedade
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regional anulam tôda possibilidade de rearticulação das estru·
turas sociais que caracterizavam o grupo como tal. Por isso
mesmo, a população se apresenta bem mais acomodada às situa·
ções estabelecidas pela sociedade regional e pode-se afirmar
que caminha mais aceleradamente para reforçar os contingentes
que formam a camada mais baixa da sociedade envolvente.
Assim, não se encontra em Selistre de Campos qualquer
reivindicação do grupo tribal como tal. Individualmente os
índios reclamam da falta de assistência do PI, da precariedade
de suas casas, das limitações que enfrentam para fazer roças,
da düiculdade em obter trabalho, etc. Entretanto não encon·
tramos qualquer esbôço de tomada de consciência coletiva da
situação em que se encontram. Dessa maneira o Pôsto sempre
se viu livre para estabelecer conluios com os regionais, arren·
dando as terras da reserva e autorizando a exploração de seus
recursos florestais. Além do mais, como a maioria da popula·
ção sõmente se identifica como indígena para se beneficiar da
precária assistência oferecida pelo Pôsto e ter o direito de usu·
fruir uma parcela da reserva sem o pagamento de taxas, há o
temor constante da perda dêsses benefícios, que embora escas·
sos têm expressividade devido às precárias condições de vida
ali existentes.
Nesse quad~o se inserem as palavras de um colono-arren·
datário, nosso informante. "Aqui tem muito caboclo, muito
mestiço e pouco índio. ~les não sabem trabalhar a terra, só
fazem roça de mato e pouqu.inha. Então a gente gostava de um
lugar, comprava do morador (índio, caboclo ou mestiço ses)
a casinha, com terra em volta. A terra êle não vendia·, mas a
gente ficava com o lugar bom. O morador ia adiante, para lu·
gar onde houvesse mais mato e lá fazia nova casa e roça. Pouco
depois, vendia de nôvo. Pois, olhe, os colonos aqui nunca der·
rubaram madeira. ~les só trabalhavam nas terras já limpas,
que os índios não utilizavam porque não tinham arado e nem
sabiam trabalhar nela. Essa gente (índios, mestiços e caboclos
ses) não tem braço pro serviço de roça, não sabem trahalhá, e
tendo um dinheirinho prá cachaça, tão satisfeito" (1).
No fundo da questão subsiste o fato de que o Pôsto Indígena e o próprio Serviço de Proteção não ofereciam quaisquer

( 1)

11 o

Entrevista realizada em 7-6-68.

meios para livrar os índios da expoliação de seu patrimônio.
Ao contrário, em regra os arranjos efetivados entre índios e
regionais, encontravam sempre o beneplácito do encarregado,
quando êste - especialmente em Selistre de Campos - não
era quem estimulava ao índio para aceitar a oferta. O mesmo
informante que acima referimos, afirmou que "falou com o
Nereu (encarregado, à época, do PI - SCS) e que êste di.s se
que poderia se localizar na reserva porque havia bastante lugar.
Mas que tinha de pagar, como renda, lOo/0 sôbre o que produzisse".
Frente a essas condições, integrantes da sociedade regional
achavam-se estin1ulados em apresentar ao órgão oficial de prole·
ção, um plano pelo qual a reserva Selistre de Ca1npos passasse a
ser utilizada amplamente pelos regionais, enquanto êstes se responsabilizariam pela manutenção dos índios que ali vivem.
Vejamos, através das palavras do Presidente da Câmara Municipal de Xanxerê, pormenores dessa proposta: (1)
"( . . . ) nós defendemos o direito dêles (índios - ses).
Mas o que nós discutimos, o principal é o seguinte: a área tem
750 colônias ou 7.500 alqueires. Existem 312 famílias de posseiros (colonos-arrendatários - ses) e existem 120 famílias
parece-me índios, ( ... ). São 800 indígenas ( ... ). Indígena
por natureza não trabalha, não quer saber nada com o trabalho. O Sr. acha justo desalojar 312 famílias que produzem
pra deixar abandonada a terra para 100 indígenas passearem
lá dentro? Eu não entendo que havendo 800 indígenas, que
não são também 800, pois mais da metade é mestiço ou caboclo, porque deixar 2.000 pessôas entre velhos e crianças desa·
lojados. E êsses 2.000 produzem e aquêles não produzem.
Agora o nosso ponto de vista é localizar êsses 800 numa área
e localizar êsses 2.000 noutra. E êsses 2.000 que produzam
para sustentar aquêles ( ... ) • Eu fiz uma proposta para êles
(FUNAI - SCS): os senhores nos entregam essa área para nós
explorar e nós nos comprometemos a não mexer num pinheiro
( . . . ) • Os Srs. nos entreguem e nós damos aos índios assistência alimentar, damos roupa, assistência médica, educação para
os filhos dos índios, casas e vinte milhões velhos por ano para
a Fundação. Isto fiz como representante dos colonos que vivem
na reserva. ~les fariam uma organização dêles para efetivar

( 1)

Conforme depoimento gravado em 14-6-68.
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o plano, mas êles (dirigentes da FUNAI ram" ( ... ).

SCS) não aceita·

Os interêsses dos regionais repercutiram na Capi·
tal do Estado. Na Assemhléia Estadual um deputado assim se
manifestou: "Como sabemos, nos Municípios de Xanxerê e
Abelardo Luz está instalado o Pôsto Indígena Dr. Selistre de
Campos. Diga-se desde logo que para cêrca de 900 indígenas,
existe uma área superior a 40 milhões de metros quadrados.
Como é óbvio, os indígenas que ali vivem ( ... )
ocupam nem siquer a vigésima parte daquela gleba.

não

Foi medida prática do Serviço de Proteção aos índios ar·
rendar aos colonos do oeste de Santa Catarina gleba de terra
que, incrustada no Pôsto Indígena, estavam improdutivas
( sic) ...
São hoje, Senhor Presidente e Senhores Deputados, mais
de 300 famílias que ali vivem ( . . . ). Diga-ee, desde logo, que
elas pagavam a título de arrendamento lOo/0 do produto ali
obtido, do trabalho que ali se efetuava, que ali se fazia.
( . .. ) . O atual chefe do Pôsto Indígena, no entanto, ao
que parece resolveu desalojar violentamente aquelas famílias.
Entendeu necessário cobrar já um arrenda,m ento que seria de
todo impossível àquelas famílias pagarem pela exploração do
seu arrendamento ( ... ) •
( ... ) • Para que o colono pudesse permanecer como ar·
rendatário das terras, pagaria anualmente ao Serviço de Proteção aos índios : a ) aluguei fixo, na base de NCrS 50,00 por
alqueire e por ano de arrendamento; b) prazo máximo de dois
anos para vigência do contrato; c) rescisão automática do contrato, findo seu prazo, salvo aquiescência do SPI ( FUNAI ses) ; d) as benfeitorias, ao final do contrato eõmente poderão
ser retiradas, com a concordância do SPI (FUNAI SCS)
( . . . )".
Apartes. Um deputado afirma: '"Eu acho que o problema
é muito sério, pois envolve cêrca de trezentas famílias do oeste
catarinense. Já que os índios não foram inteiramente recuperados e não são mesmo de trabalhar, deveriam solucionar o
problema".
O orador. "'V. Ex• faz uma sugestão valiosa. Duas são as
posições a serem tomadas: a primeira poderia ser a venda das
terras aos colonos. O prêço poderia ser o corrente atual. Não
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haveria a necessidade de se vender as terras por prêço inferior.
Ou então que se voltasse. a cobrar a taxa de lOo/0 , que é o que
se cobra nos arrendamentos da região ( . . . ) •
Assim é, Senhor Presidente e Senhores Deputados, que
trago nesse instante o apêlo de trezentas famílias ao Ministé·
rio do Interior, ao Serviço de Proteção aos índios (FUNAI SCS ), às autoridades federais e mesmo ao Govêrno do Estado
de Santa Catarina para que, unidos a esta Casa, possamos resolver êste grave problema ( . . . ) " ( 1).
Entretanto, a realidade não era essa. O número de arren·
datários que se negara a aceitar o contrato estabelecido pela
FUNAI, através de sua Inspetoria Regional, não excedia a trin·
ta. E êsses em regra eram os que se encontravam em melhores
condições financeiras e detinham parcelas de poder na sociedade regional. A reação em aceitar a nova fórmula de arren·
damento também não era essencialmente devido ao alto prêço
do alqueire. É que êsses indivíduos há muito aspiravam as
terras tribais e para se garantir costumavam ocupar um núme·
ro de alqueires bem maior daquêle que podiam explorar. Como anteriormente o pagamento de taxas era feito em função
da produção, não havia prejuízos maiores para os interessados
nessa ocupação. Quando, entretanto, o órgão protetor fixou
uma quantia anual pelo alqueire ocupado, independente da
sua utilização ou não pelos arrendatários, as aspirações dêstes
ficaram ameaçadas. Se aceitassem os contratos, perdiam as
possibilidades de um dia virem a ser contemplados com as glebas que ocupavam porque os documentos não deixavam dúvi·
das quanto a sua condição de arrendatários. Além disso, aceitando os contratos, teriam de dispender recursos para reter
direitos sôbre os alqueires que não utilizavam. Essas as razões
da reação ao arrendamento e os motivos das sugestões formo·
ladas por líderes políticos da região. Se a terra da reserva fôsse
dividida entre os arrendatários, o objetivo da sociedade regio·
nal estaria atingido. Se isto não fôsse possível, a volta às taxas
de arrendamento em função da produção seria a fórmula que
permitia a manutenção das aspirações dos regionais.
Nesse quadro,

(1)

os

regionais

trataram

ainda

de

sola·

Discurso em 6-5-68. Cf. Diário da Assembléia Legislativa, de
22-5-68, pp. 2/ 3, Florianópolis, Santa Catarina.
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par todos os plano& do encarregado do Pôsto Indígena. Os detentores do poder e orientadoret1 locais da sociedade regional evidentemente aabiam que o encarregado era um mero cumpridor
das disposições fixadas pelo Órgão de Proteção. Entretanto,
não era estratégico hostilizar diretamente a instituição que
amanhã ou depois poderia vir aceitar um acôrdo favorável àa
aspirações regionais. Agrediam, assim, a pessoa do encarregado,
desacreditando-o perante a índios e brancos, tolhendo sua ação
e estimulando sua renúncia à chefia do Pôsto. l&to permitiria
a consecução de dois objetivos: primeiro, criar condições que
estimulassem ao órgão de Proteção em aceitar as fórmulas oferecidas pelos líderes locais, como solução de interêsse geral;
segundo, ter esperança de que, se efetivada a renúncia do encarregado, seu substituto fôsse mais maleável aos objetivo• regionais.
Através dêsses dados, é possível .compreender-ee que a
sociedade regional, vê o índio, enquanto grupo ou indivíduo isolado, como e apenas marginal. A sociedade regional
não tem preocupação em saber se o índio necessita de terra1;
ee êle sofre um processo de mudança cultural; se êle tem problemas quanto à saúde, habitação, alimentação, domínio de
técnicas de trabalho, etc. . . . Interessa apenas a Bociedade
regional que o índio não traz lucro para si. tle tem produção reduzida, não paga impostos, não progride. Entretanto, o
índio tem ao seu dispôr uma grande parcela de terras. Assim,
racionaliza-se: se o índio não produz é porque não quer; é
porque não gosta de trabalhar; é porque é malandro. E se êle
não quer trabalhar, se não quer produzir, não precisa de tanta
terra. Além disso, com terra ou sem terra, a sociedade regional
deve utilizar - quando lhe interessa - a mão-de-obra indígena, pois isto abre uma oportunidade para que o índio aprenda
a trabalhar. Quando êle trabalha, avilta-ee •eu 1alário porque
êle é aprendiz . . .
A sociedade regional ao marginalizar oe grupos tribais nela insertos, estabelece tôdas as condições para a expoliação dos componentes humanos dêsses grupos. Simultâneamente, a sociedade regional inibe as possibilidades de
integração daquêles componentes no seu contexto, oferecendo
apenas oportunidade para que, em têrmoe individuais e atravéa
da miscigenação, os indígenas se vão diluindo nas camadas
mais baixas que integram essa mesma sociedade. É a partir
dessa realidade que teremos de analisar oe fundamentos de uma
política indigenista.
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2.

ACULTURAÇÃO E MARGINALIZAÇÃO

Considerando os grupos Xokleng e Kaingang, respectivamente aldeados em Duque de Caxias e Selistre de Campos, temos de ressaltar aspectos que permitam caracterizar a
situação em que se encontram êsses grupos no processo de aculturação. Os Xokleng à época da pacificação
(1914) já apresentavam vários problemas decorrentes do contato belicoso que vinha sendo mantido com os integrantes da
frente pioneira que avançava por seus territórios tradicionais.
Assim a organização social do grupo tribal estava bastante alterada e as relações entre os vários grupos locais tendiam a se
desarticular devido a disputa de territórios de caça. A ameaça
constante dos bugreiros e as lutas dos vários sub-grupos entre
si, permitiam que somente no interior de seu srih-grupo o indivíduo encontrasse alguma segurança. Isto explica, até certo
ponto, porque os Xokleng aldeados em Duque de Caxias aceitaram com relativa facilidade várias mudanças em sua cultura
tradicional. Depois, a depopulação do grupo indígena e o seu
confinamento numa reserva territorial que não oferecia condições para a manutenção de seu costumeiro sistema adaptativo,
foram os determinantes secundários para impedir o surgimen·
to de uma "casca protetora" anti-aculturativa.
Localizados em Duque de Caxias, no estreito Vale do ltajaí
do Norte, numa reserva territorial com divisas naturais bem
marcadas, os Xokleng foram submetidos à técnica do contato
controlado. A caça e a coleta foram substituídas por práticas
agrícolas e a dieta alimentar do grupo nômade-caçador foi alte·
rada. Em seguida, o grupo foi sucessivamente sofrendo mudanças em sua organização social e no conjunto de crenças e
valores que explicavam e validavam seu mundo tribal. Paralelamente, o contato com os brancos e componentes de outros
grupos tribais (Kaingang) deu origem a várias uniões inter•
-tribais e interétnicas. Resultou daí a presença de um grupo ele
"mestiços" que de acôrdo com sua ascendência tende a se iden·
tificar como "civilizado".
Entretanto, apesar de todo o processo aculturativo, há
características bem definidas que permitem em Duque de Caxias
a identificação dos componentes efetivos do grupo indígena.
A recenticidade do contato com os brancos e o conseqüente
conhecimento da ascendência de cada indivíduo permite a
auto-identificação da população. O próprio sistema de nominação, base da organização •ocial dos Xol<leng, facilita a iden·
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tificação, pois somente "é Xokleng quem tem nome índio".
Paralelamente, os estereótipos que acompanham a identüicação índio permitem o fortalecimento de elos de solidariedade
entre a minoria étnica, delimitando assim de forma acentuada
a composição do grupo tribal.
Em Xanxerê, na reserva Selistre de Campos, o quadro é
um pouco diverso. A população quando foi aldeada já sofrera
várias conseqüências do contato interétnico, mantido com 08
integrantes de duas frentes pioneiras (pastoril e extrativa).
Entretanto, tudo indica que os Kaingang tiveram condições e8·
truturai8 para, enquanto grupo, superarem as conseqüências
dêsses choques culturais. O sistema de nominação, particularmente, permitiu considerar como integrantes do grupo todos
os resultantes das uniões interétnicas ( 1). Além disso, a rusticidade dos integrantes das frentes pioneiras, a rarefação dês8es
contingentes e o sistema adaptativo do grupo indígena permi·
tiu a acomodação dos índios às condições apresentadas pelo
contato interétnico. Ma8, quando outra frente pioneira atinge
a região, estabelecendo novas relações e seguindo interêsses de
exploração dos território8 de maneira bem mais agressivos, o
grupo indígena não teve mais condições para manter as situa·
ções que há muito estabelecera. A reserva ee localizava no centro de deslocamento da frente de expansão, não possuía obstáculos naturais que dificultassem o contato com os civilizados e
tinha ainda potenciais naturais que a nova frente não poderia
desprezar. Assim a população aldeada foi envolvida por formas
novas de relações interétnicas, bem mai8 agressivas do que
aquelas às quais conseguira se aco1nodar.

( 1)
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A nominação entre Xokleng e K.aingang é bastante assemelhada. Pessôas idosas dão nomes de seus parent.es próximos já desaparecidos às crianças recém-nascidas. Entre os Xokleng a
criança "ao receber seus nomes de um parente - ou de qualquer membro do grupo - nomes êsses que já pertenceram a um
individuo falecido, obtém ingresso no mundo tribal através da
identificação e da posição social que lhe é conferida com os nomes" (Santos, S . e .: 1966 (e): 9). De outra parte "a child bom
into a Kaingang family has to be named the sarne day, ( ... )
Some old person has to name him, someone knows the old
ways. The child will receive all the yiyi of some ancestor
belonging to his moiety, and with the yiyi also inherits the wiyi
the ancestor had ( .. . )'"'. (Wiesemann, 1960: 180).

Os Kaingang, hoje, em Xanxerê não chegam a formar um
grupo definido. Regionalmente não são aceitos em maioria
como índio's e sim como caboclos. Entre si apenas se
auto-identificam como índios quando visam resguardar seus
direitos à assistência que o Pôsto Indígena oferece e garantir
a utilização de uma faixa de terras na reserva. De resto, há pouca coisa que os identifica como cultura tribal. A festa tradicional
em homenagem aos mortos há mai8 de 20 anos que não se r~aliza
e a maioria da população de menos 30 anos não sabe falar a
língua indígena. As relações sociais que se estabelecem entre
os indivíduos aldeados se baseiam essencialmente na organização da sociedade regional, ou seja, a família e o parentesco
real e fictício são estabelecidos semelhantemente ao que ocorre entre os regionais. Além disso, as limitações decorrentes do
processo produtivo vigente na reserva determinam que os ín·
dios 8ejam nêle engajados apenas como mão-de-obra e em têrmos individuais.
De outra parte, é necessário considerar que os Postos Indígenas não conceituam de modo preciso o que seja índio. As·
sim para a maioria dos encarregados os indígenas não devem
registrar em cartório eeu8 filhos, não devem preetar o 8erviço
militar, não devem Ber eleitores, não devem possuir carteira de
identidade ou de trabalho, pois caso contrário perdem a condição
de índio e os direito8 à tutela e à proteção. Por i810 os encar·
regados costumam considerar como índio todo aquêle que é
regi8trado no Pô8to como tal. Essa situação é até certo ponto
decorrente de instruções formuladas pelo órgão de Proteção
que permitiam que o índio viesse a perder a condição de tule·
lado, na medida que apresentasse capacidade de auto-govêrno ( 1). Na prática, entretanto, o encarregado do Pôsto é que tinha condições de julgar a situação do índio pleiteante, pois era
êle quem solicitava ao Diretor do órgão Protetor o cessamento
da tutela. Em ofício datado de } '9 de setembro de 1944, o encarregado do Pô8to Dr. Selistre de Campos dirigia-se ao Diretor do
Serviço de Proteção aos índios, afirmando: "o mestiço Gesuino
Mendes, com 28 anos de idade, ( . . . ) , pede de sua livre e expon tânea vontade para passar a categoria de civilizado, o que
verifiquei estar o mesmo em condições de não precisar de tutor,

(1)

Darcy Ribeiro, 1962: 150, sugere a necessidade de se formular
um estatuto jurídico do fndio, a fim de cllininUir os estigmas
estatuidos pela Lei nº 5.484, de 1936.
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assim como o mestiço João Maria Enrique também quer pa18ar
pal'a a mesma categoria ( ... ) " ( 1).
Entretanto, situações particulares levavam oa encarregados a decisões imediatas. Ao ocorrer um assassinato em Selis·
tre de Campos·, o chefe do Pôsto assim se dirigiu à Inspetoria
Regional do órgão de Proteção: " ( . . . ) o mestiço não é daqui,
veio do Rio Grande do Sul e criou-se com ciYilizados, não justifica-se índio. No meu ofício que mandei ao Delegado Regional
da Co1narca de Xapecó, informando o fato e mandando o prezo
junto não reconheci o criminoso como índio ( ... )" (2).
Essa manipulação do conceito de índio é que permitiu
ainda aos encarregados aceitarem na reserva diversos regionais
e suas famílias. ~sses, movidos pela falta de terras e pela miséria, procuravam na reserva indígena melhores condições de
sobrevivência. O encarregado, entertanto, com sua visão pa·
ternalista, recomendava que êsses indivíduos registrassem aeua
filhos no Pôsto, pois assim garantiam direitos de permanência
na reserva. E para efeitos administrativos, pelo menos, é índio
o sujeito registrado no Pôsto e ninguém põe em dúvida essa
condição. Mas o próprio encarregado, que numa atitude pater·
nalista aceita e rotula como índios indivíduos civilizados, eata·
belece a submissão dos beneficiados pela ameaça de levá-los a
perder a condição que lhes assegura viver na reserva e receber
auxílios, livres do pagamento de taxas.
tAte quadro é bastante nítido em Selistre de Campo1. Até
certo ponto, foi devido a essa utilização imprecisa do conceito
de índio que a sociedade regional, em Xanxerê, reuniu numa
mesma categoria índios e caboclos ou os indivíduos que pelas
suas condições de vida assemelhadas formavam o mais baixo
escalão dessa mesma sociedade. E êsse escalão é inteiramente
marginalizado pela sociedade regional.
Embora as situações apresentadas sejam essencialmente
comuns à região de Xanxerê e ao PI Selistre de Campos, pode-se

( 1)

(2)
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Ofício nº 19, de 1-9-1944, dirigido ao Dr. José Maria de Paula,
Diretor do SPI, e!. cópia existente no arquivo do PI Selistre
de Campos.
Ofício nº 2, de 15-1-1947, dirigido ao Sr. Paulino de Almeida, chefe da IR 7, cf. cópia existente no arquivo do PI Selistre de Campos.

afirmar que oe enearregadoe doe Postos Indígena• localizados
em Santa Catarina jamais entenderam o processo de aculturação a que ae eacontram submetidos as populações tribais aldea·
dai. Também não compreenderam a marginamação que 10f1·em os grupos tribais no contexto da sociedade regional.
Daí porque sua atuação nunca foi destinada a oferecer aos
índio• condiçõe. que lhe& permitissem ter maioree facilidades
em 1uaa relaçõea com os regionais.
3.

UM ESQUEMA PARA A ASSIST:tNCIA (Conclusões)

Não poderíamos concluir êste ensaio sem formular algumas diretrizes que garantam pràticamente as atividades que os
Postos devem desenvolver junto às populações aqui focalizadas.
Não pretendemos estabelecer um plano de a~ão, mas sim fundamentar um esquema básico que permita o surgimento de
planos específicos nos setores oficiais e responsáveis pelo trato
dos problemas i.n dígenas. Verdadeiramente estamos preocupados com o destino das populações tribais de Santa Catarina e
ae consideraçõe1 que desejamos traçar objetivam essencialmente
garantir a eobrevivência dessas populações. Não nos preocupa
no momento diecutir ee os indígenas serão ou não assimilados
pela sociedade nacional. O que nos importa é o destino próximo, imediato, doe grupo• tribais aldeados nas reeervas de Santa Catarina.
A maioria dos etnólogos brasileiros eempre 8e preocupou
com a situação das popula.çõea tribais ( 1). Entretanto pouco
ou nada do que foi ingerido por êsses especialistas teve aplica·
çioção prática noe órgão responsáveis pela proteção dos silvícolae ( SPI-FUNAI). É fato que a Etnologia não oferece ainda
um quadro definido dos problemas que vivem as populações
tribais do País. Mas existe a consciência de que a realidade
indígena bra1!1ilelra no que se refere às relações mantidas entre
08 silvícolas e contingentes da sociedade nacional precisa ser
amplamente estudada. Ribeiro, por exemplo, sugeriu ""que as
pesquisa• etnográficas deverão ser projetadas de modo a incluir
sempre uma preocupação específica com os problemas de eo-

( 1)

Nimuendajú, Baldus, Schaden, Galv-ã o, Roberto Cardoso, Darcy
Ribeiro são alguns dêsses. Em suas obras, com maior ou menor
impositividade, encontram-se uma mesma linha de preocupações, qual seja a sobrevivência do indígena e seu destino.
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brevivência das populações tribais" 0). Além disso, sob o pon·
to de vista teórico, os especialistas têm constantemente refinado
as perspectivas de suas abordagens e análises do mundo empírico, numa busca de compreensão aos problemas decorrentes
da interação entre grupos tribais e a sociedade nacional. Rober·
to Cardoso (2 ) sugere que se deve entender essa "situação de
contato como uma totalidade 1incrética ou, em outras palavras
( ... ) enquanto situação de contato entre duas populações dia·
leticamente unificadas através de interêsses diametralmente
opostos, ainda que interdependentes, por paradoxal que pareça". ~ste autor formula a partir daí a noção de ''fricção
interétnica" para "enfatizar a característica básica da situação
de contato" ( 3) que é a oposição.
Ora, ao tentarmos esboçar um esquema para a assistência
dos contingentes tribais aldeados em Santa Catarina, não poderímos imaginar qualquer atitude romântica quanto ao destino
dessas populações. Lembrando Ribeiro ( 4) temos consciência
do "vigor do conservantismo dos grupos indígenas, sua tenaz
resistência à mudança e a f ôrça do sentimento de identificação
tribal que leva êstes minúsculos grupos étnicos a lutar por to·
dos os meios para conservar sua identidade e sua autonomia".
Há ainda a considerar, segundo êsse autor, "a incapacidade da
sociedade brasileira, particularmente das fronteiras de expan·
são, para assimilar grupos indígenas, proporcionando-lhes es·
tímulos e atrativos para nela se dissolverem". Reconhecemos
assim que não se trata de formular diretrizes que levem o índio
a se incorporar na sociedade nacional, a se diluir nela. Não se
trata também de promover o índio visando sua utilização corno
mão-de-obra melhor habilitada pelos detentores regionais de
poder e capital. Não se trata ainda de se pretender restaurar
as culturas tradicionais e manter os silvícolas em áreas territoriais isoladas, como representantes vivos de um Brasil passado.
Trata-se, isto sim, de estabelecer condições que permitam "fazer do índio, um índio melhor" (5). Trata-se de permitir que
o índio deixe de ser um alienado, que deixe de se ver e se ava·
liar pelos olhos e conceitos dos integrantes das faces regionais

( 1)
(2)
(3 ~

(4)
(5)
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Ribeiro, 1957: 63.
1964: 28.
Idem, idem, p . 27.
Ribeiro, D ., 1962: 134.
Horta Barbosa, cit. Ribeiro, ob. cit., p. 133.

da sociedade brasileira. Trata-se, afioal, de evitar que os coo·
tingentes tribais sejam distrihalizados e incorporados à sociedade envolvente como párias e marginais.
Quando limitamos nossas considerações aos Postos Indígenas de Santa Catarina é porque acreditamos que qualquer pro·
grama indigenista deva estar limitado a regiões geo-ecooômicas.
Isto porque dificilmente se poderá ter êxito limitando-se as
ações ao perímetro das reservas indígenas ou tornando-as vá·
lidas para todo o pa·ís. Há que se pensar em atingir a região
em que os grupos tribais se encontram localizados, pois no
fundo é ali que se terá de procurar as soluções para a maioria
dos problemas que os indígenas enfrentam. Assim, na medida
em que se programar a melhoria das condições de vida dos
silvícolas, ter-se-á de também programar a melhora das condições de sobrevivência regionais. Esta é a maneira de evitar
que os índios fiquem sendo o eterno bode expiatório da sociedade regional, especialmente em questões como posse da terra,
assistência e auxílios. É forma também de conduzir a região
a um sistema econômico mais definido, onde as relações entre
o capital e o trabalho tendam a ser mais justas. Mas é preciso
considerar que a sociedade regional integra a sociedade
nacional e que a esta cabe, em última instância, a responsabilidade pela situação e destino dos silvícolas. Dessa
forma a sociedade brasileira, através da ação governamental,
é que tem de formular uma política indigenista que efetivamente 1e torne um instrumento norteador dae ações que necessitam
ser deflagradas. Cabe ainda à sociedade nacional o estabelecimento dos mecaoiemos estruturais e f uncioanis necessários ao
suceeso da f ormula~ão e execução dos programas regionais de
desenvolvimento.
Com Tiela8 a essas posições é que formulamos as seguintee
diretrizes como base de um esquema para a assistência dos
contingentes tribais aldeados em Santa Catarina. Acreditamos
que isto é o mínimo que se poderá fazer para garantir condições
humanas de sobrevivência e incremento dêsses contingentes.
a)

QUANTO A ORGAMZAÇÃO DOS POSTOS

Até agora os Postos Indígenas sempre estiveram organiza·
dos para explorar as reservas indígenas, fazendo com que o
índio não se beneficiasse dos lucros que efetivamente produzia.
Os Postos eram assim empresas que atuavam de modo semelhante às unidades de produção regionais no que se refere a
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utilização e exploração do patrimônio e da mão-de-obra indígenas. A produtividade dos empreendimentos efetivados pelos
Postos, entretanto, sempre é bastante menor da que a obtida
pelas iniciativas particulares dos regionais. O Pôsto, como unidade dependente da organização burocrática oficial, não tem
condições d~ se adaptar ràpidamente às condições que se estabelecem e cujo aproveitamento é necessário para garantir o
sucesso dos empreendimentos. Assim o Pôsto situa-se numa
posição de retaguarda perante as empresas regionais, no que
se refere a produtividade, a organização e a capacidade de
aproveitar as oportunidades que se oferecem.
A primeira atitude a se tomar no que se refere às atividades econômicas dos Postos, será abolir definitivamente a situação de emprêsa do Pôsto Indígena. O Pôsto deve deixar de ser
uma unidade de produção em si, preocupado com lucros e,
portanto, com a utilização de patrimônio e mão-de-obra tribais,
e se tornar apenas um organizador da economia indígena.
Nesse sentido caberá ao Pôsto estimular os índios a estabelece·
rem mecanismos de exploração da reserva, visando oferecer·lhes oportunidades de obtenção de recursos econômicos
constantes que garantam a satisfação permanente de suas necessidades básicas e os permita caminhar para a auto-suficiência
"" .
econollllca.
Para tanto, os postos deveriam contar com um grupo de
funcionários capaz de prover aos indígenas de conhecimentos
e técnicas que facilitassem o sucesso dos empreendimentos econôn1icos que se viessem a efetivar. Além disso, êsse mesmo
grupo de funcionários deveria ter condições de orientar os
indígenas quanto a melhoria dos padrões de higiene, saúde e
educação. Assim os funcionários de um Pôsto Indígena não
ocupariam funções burocráticas específicas de enfermeiro,
professor, escrevente, encarregado ou trabalhador braçal. Na
realidade, êles deveriam formar uma equipe e, como tal, desenvolver as ações programadas.
Assim o enfermeiro não
seria apenas o distribuidor de poções, comprimidos ou injeções.
~le aproveitaria tôdas as oportunidades para transmitir aos
silvícolas noções de higiêne, de tratamento em casos comuns
ou em situação de emergência, etc. O professor não ficaria
restrito a sua sala de aulas, nem tampouco ao desenvolvimento
de um programa escolar teórico. Sua função seria essencialmente dar treinamento prático às crianças nos vários setores
em que o domínio de técnicas e conhecimentos são necessários
ao sucesso elas atividades econômicas que se desenvolvem na
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reserva indígena. Aqui o professor poderia contar com todos
os demais integrantes da equipe, pois que êsses poderiam orien·
tare treinar as crianças nos próprios momentos em que desen·
volviam suas atividades diárias. Além disso, o professor muito
poderia fazer para levar os edncandos índios a se familiarizarem com o mundo dos brancos.
Tornando-se uma organização destinada a orie,ntar os
silvícolas, o Pôsto não pode.rã de forma algum41 pensar em
1nanipular os recursos auferidos pelas atividades econômicas
desenvolvidas pelos índios. Muito menos assenhorar-se do todo
ou ele parte dêsses recursos. É necessário que o índ.i o se bene·
fieie integralmente de seus esíorços e o Pôsto deve agir apenas
no sentido de garantir isto. De outro lado, o Pôsto deve ahan·
donar os mecanismos coercitivos que hoje utiliza para sub1ne·
ter os silvícolas. A cadeia, a polícia indígena, os castigos corporais e a transferência clé índios para postos de correção devem
ser abandonados. É necessãrio se co1npreender que os índios
não melhoram em nada pela utilização dêsses mecanismos.
Diríamos ainda que é indispensável se dotar os postos de
uma organização tal que os indivíduos designados para neles
atuar sejam submetidos a um treinamento específico. Partindo
de noçõe.s teóricas e práticas de Etnologia, a fim de garantir um
mínimo de conhecimento das tradições tribais e da situação específica em que se en.c ontram os indí.g enas no Pôsto a que se
destinam, o treinamento deve dar-lhes condições de domínio
das técnicas e conhecimentos necessários ao sucesso das atividades econômicas que se pretende desenvolver. Assim êsses funcionáFios deveriam, no caso dos postos localizados em Santa Catarina, dominar técnicas agrícolas, ter conhecim.e ntos práticos
de carpintaria, serraria, mecânica, olaria, eletricidade, enfermagem, enfim, ter condições para realmente enfrentar com
sucesso situações diárias, peculiares à vida rural. Simultânea!"
mente, durante a solução dessas questões rotineiras êstes indivíduos devem ter condiçõe8 para transmitir ao índio, especialmente ao jovem, ensinamentos que o habilite no futuro a resolver as
mesmas situações.

b)

QUANTO A

ASSIST~NCIA

Até agora a assistência prestada aos silvícolas pelos postos
indígenas de Santa Catarina tem se baseado essencialmente nas
atitudes paternalistas dos eu.carregados. Assim os postos costumam socorrer aos índios velhos ou inválidos, as viúvas, e crianças órfãs, com parcos auxílios, representados ora em roupas,
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ora em alimentos. A população em geral é atendida com medicamentos, havendo aí como limite o estoque disponível. Em
casos mais sérios, às vêzes, o Pôsto encaminha os doente& para
hospitais das cidades vizinhas. Entretanto, essa assistência não
ultrapassa a solução de situações imediatas e mesmo assim
permanece condicionada à disposição do encarregado em oferecê-la e, ou, aos recursos disponíveis no momento.
O que propomos é uma renovação do conceito que até agora tem vigorado nos postos quanto à assistência. Achamos . que
a assistência ao indígena deve ser permanente e não destinada
a suavizar situações momentâneas, quando a doença ou a fome
o atinge. No fundo, tôdas as atividades desenvolvidas no Pôsto
deveriam visar a assistência ao índio, no sentido de apoiá-lo em
suas iniciativas e carências e visando sempre dar-lhe condições
para mais f àcilmente deixar de se sentir como dependente. Não
se trata pois de distribuir alimentos, medicamentos ou roupas.
Não se trata de socorrer os indígenas em casos de urgênci~
Imagina-se o oferecimento de apôio ao índio para que êle tenha
condições de superar a situação de pedinte, de miserável. A
saúde do índio deverá ser cuidada, tendo-se presente a noção
que a maioria das moléstias que hoje o aflige são decorrentes
de seu precário regime alimentar. A organização nos postos
de enfermarias capazes de atender com medicamentos e inter·
namento aos doentes, o estabelecimento de convênios com hos·
pilais regionais para o atendimento dos casos mais sérios e a
contratação de um médico para visitas semanais às reservas,
são necessar1os. Mas, além disso, um programa contínuo de
educação para a saúde precisa ser desenvolvido, em simultâ·
neidade com melhorias que se efetivem na capacidade de pro·
dução dos silvícolas.
c)

QUANTO A EDUCAÇÃO

Os professôres que até o momento têm atuado junto às
populações aldeadas nos Postos Selistre de Campos e Duque de
Caxias jamais foram treinados para desempenhar suas funções.
Assim, êles não têm noção quanto ao processo de mudança cul·
tural que sofrem os indígenas, nem tampouco conhecem a lín·
gua ou as instituições tribais tradicionais. Apenas num caso,
em Duque de Caxias, o professor, por ser mestiço, possui maior
conhecimento dêsses aspectos vitais. Os resultados alcançados
por êsses mestres junto às crianças índias não é nada estimula·
dor. ~les desempenham suas funções com base nos programas
que se desenvolvem junto aos regionais e limitam suas ativida-

124

dee apeou àa expo.sições essencialmente teóricas na claase. O
profeeaor é asim um burocrata como qualquer outro, que, no
período matutino ou vespertino, num horário certo e durante
determinado número de meses, pretende cumprir suu tarefas
de aliabetizar as crianças índias. Além diseo e porque não têm
màior informação quanto à situação peculiar do grupo indígena, e também por possuir precária formação intelectual, 01
proíess.ô res participam dos estereótipos e preconceitos que a
•ociedade regio:pal mantém sôhre o índio.
A educação que achamos deva ser desenvolvida entre oa
ailvícolas não pode ficar limitada à educação formal na classe.
Não pode também se basear nos programas de ensino que 1e
desenvolvem entre os regionais. Não pode ser desenvolvida por
pessôas que não têm maiores informações sôbre as instituições
tribais, sôhre a língua e sôhre os processos vividos pelos índios
em decorrência de seu contato com parcelas da sociedade na·
cional. No caso das populações que estamos a focalizar, não é
necessário o ensino hilingüe e portanto o professor não precisa
dominar com fluência a língua indígena. Entretanto, êle pre·
cisa estar informado da estrutura da língua pois só assim poderá oferecer explicações aos alunos que coincidam ou se aproximem de sua maneira de pensar e ·se exprimir. Isto, acreditamos, em muito facilitaria o aprendizado. O conhecimento das
instituições tribais e do processo de mudança cultural permitiria ao professor melhor compreensão das reações do alµno
índio e assim adequar as atividades diáriàs da classe. Dispondo
dêsse mínimo de informações, o professor compreenderia que
não adianta alfabetizar o indígena sem antes ensiná-lo a falar
um português sem sotaque, 1em antes dar-lhe noções práticu
necessárias ao relacionamento com os brancos, sem antes ini·
ciar-lhe no domínio de hábitos de higiêne e saúde, de técnicas
de tra·h alho simples, etc. Assim, a alfabetização propriamente
dita, o domínio da leitura e da escrita, seriam etapas que o
professor alcançaria nos últimos anos de curso, e não nos primeiros, como hoje se pretende. Mas para que o professor tenha
auceeso, é necessário ainda ressaltar que ao desempenhar suas
funções êle deve enfatizar o valor das instituições tribais, deve
de.tacar os aspeetos positivos da cultura tribal, deve enfim
valorizar o índio a fim de que êle pouco .a pouco adquira auto-confiança e deixe de se ver pelos olhos dos regionais.
Como está aqui esboçada, a educação nos postos indígenas
exige a participação de todos os integrantes da equipe de fun·
cionários <pie atua no Pôsto, pois ela não está limitada ao eapa·
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ço das salas de aula. Além disso, o professor não atuará apenas
junto às crianças índias. Um programa de educação continuada de adultos deverá ser desenvolvido em simultâneidade com
as atividades de classe. Isto poderá ser feito com base em visi·
tas domiciliares, palestras, apresentação de filmes e aulas for·
mais, abordando-se temas como saúde, higiêne, educação e
técnicas de trabalho.

d)

QUANTO A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
INDÍGENA

Os postos até agora pouco ou nada se preocuparam em
organizar o trabalho indígena. Na melhor das hipóteses, o que
sempre ocorreu foi a distribuição de parcos auxílios ( sementes, ferramentas) aos índ.i os a fim que êstes, por sua própria
conta, efetivassem suas roças ou aproveitassem alguns dos recursos· naturais existentes nas reservas. Em certas ocasiões, no
PI Duque de Caxias, os encarregados chegaram a estimular o
trabalho coletivo, distribuindo alimentos para serem consumi·
dos no entremeio do "pixurum".
O comum, entretanto, é que o índio desenvolva suas ati·
vidades agrícolas ou extrativas tendo como base apenas sua família nuclear. Quando êle se engaja como assalariado diarista
ou mensalista ou contrata uma empreitada ou tarefa junto aos
regionais, êle desenvolve seu trabalho isoladamente ou com os
integrantes capazes de sua família. Quando êle está isoladamente trabalhando junto aos regionais, os componentes de sua
família elementar se responsabilizam pela feitura ou cuidados
da roça doméstica. O Pôs to de modo nenhum interfere nessa
divisão do trabalho ou fiscaliza os contratos verbais estabelecidos entre os índios e os regionais.
De outro lado, convém lembrar que as reservas indígenas
hoje estão bastante alteradas quanto ao seu equilíbrio ecológico.
Em Xanxerê, na reserva Selistre de Campos, pràticamente não
existe mais floresta e . apenas em alguns pontos subsistem algu·
mas árvores de maior porte, particularmente pinheiros. Em
Duque de Caxias, devido às dificuldades apresentadas pelo ter·
reno e a própria história do PI, a reserva florestal foi pouco
devastada. Contudo, mesmo aí a fauna encontra-se bastante
desfalcada, devido às incursões constantes de caçadores civilizados na reserva. Considerando que a manutenção do patrimônio florestal ainda existente é fundamental - e que particularmente em Selistre de Campos um intenso programa deveria
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ser feito para permitir o reflorestamento de boa parte da reserva - , é necessário dotar os índios de técnicas e instrumentos
que lhes permitam utilizar as áreas territoriais destinadas à
agricultura por anos seguidos, evitando-se assim as conhecidas
coivaras. Na atualidade, o índio não pode fazer suas roças nas
terras despojadas de florestas porque ali as terras estão de tal
modo carregadas de sementes daninhas que as plantas cultivadas não vicejariam, devido ao mato que logo cobriria as roças.
Isto porque o índio não utiliza arado, seja por não ter condições
de possuí-lo individualmente, seja porque o Pôsto quando o
possui, não o coloca à sua disposição.
Como se apresentam hoje as reservas, não é recomendável
que se continui a permitir a exploração de madeiras ainda exis·
tentes. O que se poderia fazer nêsse sentido, seria apenas aproveitar as árvores desvitalizadas ou derrubadas por temporais e
aquelas que tivessem condenadas por se localizarem em áreas
que se deve utilizar para roças. Outros recursos florestais re·
nováveis como o palmito, a erva mate, o sassafrás deveriam
ser explorados de modo racional a fim de se evitar seu esgota·
mento. Simultâneamente deverá se proibir o exercício por
civilizados da caça e da pesca em tôda a área das reservas.
No que se refere à presença de civilizados arrendatários
nas reservas indígenas deve-se estabelecer regras explícitas que
impeçam novos arrendamentos e se fixar as áreas máximas que
poderão ser utilizadas pelos colonos que já estão localizados
nas áreas indígenas. Além disso, o organismo de Proteção
tratará de evitar que os regionais adquiran1 dos índios, por to·
elo e qualquer motivo, áreas territoriais onde êsses tivessem
realizado benfeitorias.
Com base nessas preliminares, se partirá efetivamente
para a organização do trabalho indígena. A primeira preocupa·
ção deverá se fixar o valor mínimo d.o trabalho e da produção
indígenas, a fim que os regionais não tenham condições de
aviltar os salários ou os valores dos produtos, pagos aos silvícolas. Simultâneamente será necessário superar o atual esquema
de dependência em que se encontram os silvícolas, particularmente em Selistrc de Campos. Para tanto, o Pôsto deverá estar
apto para dar a cada indígena as condições mínimas a fim que
êste possa praticar roças suficientemente capazes de garantir
sua sobrevivência durante todo o ano. Para se conseguir isto,
será insuficiente apenas ditsribuir sementes e ferra mentas aos
indígenas. É necessário ter presente que a preparação de roças
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implica na disponibilidade de capitais (representados por erédito ou reservas financeiras ou reservas em produtos) que
garantam a eobrevivência do agricultor e sua família durante
todo o período que vai da preparação das terras à colheita. Os
índios hoje não dispõem de quaisquer dessas reservas e caberá
aos postos oferecê-las. Assim o Pôsto precisa organizar o tra·
balho indígena acomodando êsse objetivo fundamental com as
limitações orçamentárias existentes e as oportunidades ofereci·
das ao indígena pelo mercado de trabalho regional. Em outras
palavras: o Pôsto oferecerá aos indígenas aquilo que estiver
no alcance de suas disponibilidades orçamentárias, visando dinamizar sua produção agrícola e simultâneamente libertar-lhes
dos esquemas de trabalho montados pelos regionais. Mas, ao
mesmo tempo, na medida que houver conveniência, o Pôsto
controlará as oportunidades de trabalho oferecidas pelos regionais aos indígenas e na medida em que estas não prejudiquem
as atividades econômicas particulares dos silvícolas, incentivará
que êstes as aproveitem.
Nessa posição de organizador do trabalho indígena, o Pôsto necessita preocupar-se em dar a cada índio o máximo de
estímulos. Paralelamente, deverá dotar aos indígenas com no·
vas técnicas de trabalho que lhes garantam maior produtivida·
de. Achamos que será viável aos postos imediatamente organi·
zarem as economias tribais num sistema misto de trabalho
coletivo e individual. Com base no trabalho coletivo se poderá
programar a realização de roças, a exploração de madeiras
desvitalizadas ou condenadas, de palmito, sassafrás, etc. A
população indígena capaz será levada a prestar dias de serviço
nêsses empreendimentos e os resultados aufcridos serão destinados a ampliação das atividades assistenciais do PI.
É necessário entretanto

que o Pôsto ofereça aos índios
oportunidades de co-participação nas decisões a serem tomadas.
Assim a institucionalização de um Conselho Indígena e de um
Conselho Comunitário são necessários. O primeiro será formado por três ou quatro índios que tenham liderança e objeti·
vará colaborar com o chefe do PI e demais funcionários do
órgão no encontro de soluções aos problemas diários. O Conselho Comunitário será integrado por todos os integrantes adultos da população aldeada e também pelos funcionários do Pôs·
to. tste Conselho se responsabilizará pela programação anual
elas atividades do Pôsto, decidindo inclusive sôbre a validade
das soluções formuladas pelos funcionários e integrantes do
Conselho Indígena. Como o PI deverá ser responsável por
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todos os recursos auferidos através da exploração do patrimônio
tribal e pelos eventuais auxílios governamentais ou particulares, além dos resultados do trabalho coletivo dos indígenas, é
imprescindível a participação dos silvícolas nas esferas de decisão. Somente assim os índios poderão decidir sôbre a impor·
tância e validade da instalação de um armazém que vise lhes
fornecer mercadorias e adquirir sua produção; sôhre a
construção de casas; a realização de roças; organização do
trabalho; financiamentos; festas; jogos; etc.
A nosso ver a co-participação indígena nas decisões será
mecanismo necessário a se evitar o paternalisrr10 e ao mesmo
tempo veículo destinado a familiarizar os silvícolas com os pro·
blemas peculiares à economia de mercado regional e às instit1uições 1sócio-culeurais próprias a sociedade envolvente. A
longo prazo, ainda, essa co-participação poderá garantir o su·
cesso de planos que pretendam levar a co1nunidade indígena
ao encontro de sua autonomia.

e)

QUANTO ÀS RELAÇÕES DO tNDIO COM A
SOCIEDADE REGIONAL

A organização do trabalho indígena deve ser efetivada
perante os quadros econômicos apresentado pela sociedade
regional e inserida nos programas de desenvolvimento regio·
nal, que urge se estabelecer nas áreas que estamos a focalizar.
Não se pense pois que se poderá apenas dinamizar a área indígena. Ao contrário, é fundamental que tôda a região onde se
encontra a reserva indígena deva ser alvo de programas de
desenvolvimento sócio-econômico a fim que efetivamente os
índios sejam beneficiados. Isto porque é na sociedade regional que se formulam a maioria dos mecanismos de exploração
aos silvícolas e se não se promover o desenvolvimento regional,
êsses mecanismos continuarão a se estabelecer, havendo o risco
inclusive de se tornarem mais agressivos. Em outras palavras,
diríamos que somente pelo desenvolvimento regional se poderá
abrir condições para eeftivamente valorizar o indígena como
indivíduo, como produtor, como mão-de-obra e como integran·
te de uma minoria étnica.
É básico, pois, que o órgão protecionista formule seus

programas de atividades nos postos indígenas de comum acôr·
do con1 os planos regionais de desenvolvimento, promovidos
pelos govêrnos municipal, estadual e federal. Nêsses planos o
órgão protecionista deve se preocupar com os programas de
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valorização do índio perante a sociedade regional e para
tanto deverá ser um coll8tante esclarecedor da situação do índio
e do seu papel. Os programas escolares de ensino poderiam
ser um veículo bastante importante nesse aspecto, pois através
do treinamento e da conscientização dos professôres locais se
poderia dar às novas gerações informações reais e sinceras que
viessem solapar os esquemas tradicionais que justificam a exploração e a marginalização dos silvícolas.
Mas é necessário lembrar que ao falarmos de planos regionais de desenvolvimento, estamos querendo oferecer condições de melhoria de vida econômica, social e cultural a todos
os integrantes d~ sociedade regional e não apenas àquêles que
hoje se beneficiam com a detenção de meios de produção. Achamos mesmo, que nas áreas focalizadas, quaisquer planos de
desenvolvimento devem ter por objetivos básicos oferecer novas
condições de vida e trabalho para os índios e aos regionais
destituídos de terras e outros cabedais, que hoje se encontram
no nível mais baixo da sociedade local. E o ponto de partida
será a mudança radical nos mecanismos hoje vigentes de propriedade e uso da terra.
Paralelamente, o índio precisa ser levado a se ver pelos
seus próprios olhos, ou seja, êle necessita tomar consciência
de sua condição e assim aprender a se auto-valorizar, como
índio e como integrante de um grupo étnico minoritário. Isto
poderá ser realizado pela escola e por todos os setores de assis·
tência que o órgão protecionista colocar a serviço dos indígenas. Na medida que o índio tenha condições mais dignas de
vida e trabalho, na medida que a sociedade regional abra pers·
pectivas de melhoria econômica, social e cultural aos diversos
integrantes de suas vá.r ias camadas, na medida que a educa·
ção forneça a índios e brancos novos instrumentos de com·
preensão mútua, estarão dirimidos a maioria dos problemas
que hoje n1arginalizam o índio da sociedade regional.

É de se dizer, finalmente, que as atividades protecionistas hoje

desenvolvidas nos postos indígenas de Santa Catarina não estão
próximas do que aqui for1nuJamos. Continua-se a imaginar
o Pôsto Indígena co1no uma unidade destinada a ter auto-sufi·
ciência econô1nica, encaminhando lucro para os órgãos regio·
nal e central de proteção. Aos índios se oferece uma assistên·
eia 1nínin1a, com parcelas ínfimas dos recursos que êles pró·
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prios geraram. Remunera-Ae funcionários do PI com recursos
auferidos na exploração da reserva e trabalho indígenas.
Mantém-8e sôbre o índio os mesmos estereótipos e p·r econceitos
vigentes na sociedade regional. Deseonhe-se todo o processo
em que índios e brancos interagem. Assim é de se prever que
&Õmente pela formulação de diretrizes que levem à adoção do
esquema aqui apresentado e que simultâneamente abram pen·
pectivas de mudança na sociedade regional, se poderá oferecer melhoria efetiva às condições em que hoje se submete o
índio, seja como indivíduo, seja como grupo. Assim, o destino
doe indígenas aldeados em Santa Catarina continua mais uma
vez atrelado ao destino dos civilizados.

1:
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ANEXO 1.

"Decreto nº 15, de 3 de abril de 1926: O Coronel Doutor ~tõnio
Vicente Bulcão Vianna, Presidente do Congresso Representativo no exercício do cargo de Governador do Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista a necessidade de salvaguardar os interêsses dos indígenas aldeiados no
valle do Rio Plate, distrito de Hamonnia, município de Blumenau,
DECRETA:
Art. 1 - Fica reservado para usufruto dos indígenas aldeiados
no valle do Rio Plate, Distrito de Hamonnia, Município de Blumenau, o território comprehendido dentro do perímetro abaixo
descrito: "Partindo do marco de medição das terras sob o nº
1.701, na linha colonial rio Itajahy Hercílio, collocado no travessão dos lotes do rio Dollmann, pelo mesmo travessão até o marco de canto entre os lotes 1.713 e 1.714, pelo travessão dos fundos da linha colonial acima referida até o último marco do can,_
to do lote nº 1.725, dahi, com o mesmo rumo anterior até encontrar o rio da Prata, e pelo curso dêste rio até a sua confluência
com o rio Itajahy Hercílio, por êste rio abaixo até a sua barra
com o rio Deneke, deste ponto, com rumo leste verdadeiro, até
encontrar a linha do perímetro da medição da Empreza Colonizadora Bona & Cia. e, pelas divisas das terras medidas para
esta Empreza, até encontrar o travessão, dos lótes da linha colonial do rio Weigand, e por êste travessão até o marco do lóte
1.201, colocado a margem esquerda do rio Itajahy Hercilio, pela
linha lateral Norte dêste lote até encontrar novamente o rio
Itajahy Hercflio e, por êste rio acima, até o marco do lote medido sob o número 1.701, na margem direita do dito rio e dahi
pela linha divisória do mesmo lóte, até o marco já descrito como ponto de partida.
Art. 2 - O Govêmo do Estado entrará oportunamente em acõrdo com os proprietários de terras, por ventura, ficarem encravadas dentro do perímetro descrito no artigo anterior.
Art. 3 - Nenhuma medição poderá ser efetuada no valle do Alto
Itajahy Hercilio, antes de ser concluída definitivamente a medição das terras a que se refere o presente Decreto.
Art. 4 - Os processos das medições já effetuados, mas ainda
não legalizadas e que se refiram a concessões feitas dentro da
área reservada pelo presente Decreto não poderão ter andamento sem "o visto" da Inspetoria Geral do Patri.mõnio do Estado.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 3 de abril de 1926.
a)

Antônio Vicente Bulcão Vianna"

(Cf. Cópia obtida nos arquivos da 7ª IR/SPI, Curitiba).
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ANEXO 2.

"Pobres Caingangues" -

O SPI diz sim, nós dizemos não".

"O Sr. Cildo Meirelles funcionário subalterno do SPI em longo
parecer datado de 5-8-1948 em Curitiba afirma:

..

.,

I . que o processo referente as terras de Bertlúer versus índios
seja remetido ao govêrno catarinense solicitando a aprovação
da mediação feita pelo engenheiro Dinis Carneiro em princípios
do ano de 1934, por ordem do Ministro do Trabalho e seja expedido a título de propriedade ao Sr. Berthier; II. que seja
transferida a sede do Pôsto dos índios de Chapecó das terras
co1npreendidas na posse e propriedade do Sr. Berthier, etc.
III . Convida-se os índios a se transferirem para as terras que
lhes foram reservadas, etc., etc.. . . E quanto ao Sr. Berthier,
opinou mais o Sr. Cildo: a) que o dito Sr. Berthier assuma o
compromisso de não molestar os índios que vão ser transferL
dos; b) quanto aos índios que não queiram se transferir seja
tolerada a permanência nas terras até que o SPI os convença
a fazer a mudança, etc.; c) e que o Sr. Berthier concorde com
a permanência das casas e demais construções até que o SPI
possa fazer a mudança; e) que o dito Sr. Berthier se comprometa a fazer a sua conta a desmontagem, transferência e reconstrução dos edifícios de madeira, etc., etc. Em reciprocidade a êsses ônus que vão pesar sõbre as costas do Sr. Bertbier,
sugere ainda o Sr. Cildo: a) livre e franco exercício dos seus
direitos ao Sr. Berthier sem entraves pelo SPI para evitar ao
menos a continuação dos seus prejuízos; b) o Pôsto de Chapecó será recomendado pelo SPI que não crie dificuldades ao
Sr. Berthier e seus prepostos no estabelecimento de indústrias,
sejam quais forem; c) concorrer o SPI a que o Sr. Berthier
não seja pertur'?ado na obtenção de seus direitos junto ao govêrno do Estado de Sta. Catarina, porventura quanto as interpretações errôneas dadas pelo SPI no que se refere as terras
de sua propriedade que vem se reconhecer. Basta de transcri·
ções. Diante do conteúdo dêsse incrível parecer, o ilustre advogado do Sr. Berthier no dia 6 de agõsto de 1948, em Curitiba,
entrou com uma petição na qual diz: estou de acôrdo com o
parecer, não obstante os prejuizos de seu constituinte na delonga da solução e concordo com o tênno a ser lavrado, no
qual deverão conter os direitos e obrigações a parte, etc . E o
têrmo de acõrdo e solução foi lavrado no mesmo dia 6 de agôsto, acima referido. Muita coisa espantosa, tem se visto nos
tempos que vão correndo, aviação, aviões a jato, radar, bombas voadoras, bombas atônticas, mas essa atitude do SPI é de
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encabular, é de estarrecer. Então o Govêrno de Sta. Catarina
·vai aprovar, nêsse a.no de N. S. Jesus Cristo, de 1948, a medição que o engenheiro Diniz Carneiro por ordem do Ministro do
Tra\>alho realizou em 1934? E por que o Ministro a êsse tempo
não a aprovou? Caberia ainda perguntar se desapareceu o regime Federativo, a autonomia dos Estaaos, a C11visão de !unções
e a hierarquia do govêrno? Ou outra coisa assombrosa. O
SPI passa <1e adversário, até 5 de agôsto último, a ser hoje
aliacio do Sr. Berthier contra os pobres fndios Cainguangue de
Chapooó para conseguir que o Estado de Sta. Catarina abra
mão de parcela valiosa do seu patrimõnto em !avor do Sr.
Berthier e a êste dê o titulo de propriedade? Temos profunda
mágoa em nos referirmos dêsse modo ( ... )".
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