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Considerações sobre a ampuaçãc da Reserva Indígena Duque de Caxias. 

· Em 19Z6 a Reaerva Indígena Duque de. caxlas foi aiada por decreto govemamental, 
oom uma área de· 20.000 hectare6, no então município de lbitama (atualmente José Boiteux). lJm dos 
objetivo$ desta era demarcar e legalizar um local seguro para 08 índios XokJ&ng1 cujo procei·,o de pa 
cificação havia Iniciado em 1914. fales indio& viviam prrnilivamente na mgião compreendida entm o 
que é hoje Cuntba e Porto Alegre. A criação da reserva ou Posto Indígena colocou rim na matança de 
mals de um século, patrocinada por governo e companhias oolonlzadoras. Os colono& europeus re,:;ém 
chegedos Unham muitas dificuldode& para lidar eom os indios. QuandO Eduardo de Lma e Sil\Ja Hoer 
han, conhecido como Eduardo Bugreiro. chegou para pacificar os índios, cessaram as hostUidades en 
tre colonos e índios, uma vez que estes paGGamm a tesidir oonfinados nos lirnil&s da Reserva. 

n A principal tarefa a que se prop(Js Eduardo era Integrar os Xolc/e11f1 na se 
cledade n,gi(JnQI do tal rorma qw pudess•m assimilar os t1l•menl0$ culturais: da 
clvilinçfo que 11,es foQem íilêla. Par.1 611tm, ele .se pn>p66 controlar o cone&*> 
dos lndi0$ com oa · tegionals. lama pan, evllar a lnlnaml•do de doe11fas1 como. 
também par. que a lntegraç•o .se dea•e gradualmente• (8ilvio Coelho doa San1os 
em (NDIOS .E BRANCOS NO SUL DO BRASILJ 

Assim as comunidades do entorno da Resesva tndlgena, continuaram as aescer e de 
aenvo~er auas atividades agrícolas, cormrclala e Industriais oom foco principal na exploração da madei 
ra. Colonos e índios panamm a vivei' hannoniosamente, cada um dentro dos seus limites. Os colonos 
respeitando os limites da Reserva Indígena e vloa..ve11a. 

l:.m 1962 a S.P.J. {Seaetaria de Proteção ao Índio~ lideranças Indígenas e o govumo 
federal, conclulram que o número de índios não havia e1JOfuído oonfonne pre\tlsto. Fizenam então 1.1ma 
acorde para -, sublralr 6.000 hecta(ea da Reserv~ e lotear. Assim, com a garantia do governo federal, 
360 familias vieram comprar seus lole$ na região da aarra da Prata e Rio Oenecke • Huje B~rra da Pra~ 
ta é distrito de Vitor Mente,, J>OSSUl esmla$, lgtejaa e uma comunidade com fortes raizes. Todo11 os 
que all reeidem f(;abGm que anteriornwnte esta temii era eia Reserva lndlgena, porém lhe$ é claro ciue 
não roubaram, não lnvadil'am, não tomaram; apenas oompramm e pagaram ao governo. Todo& pos 
suem Ululos com registro em cartório patrociuidos pelo governo. Note* que nas demaiei comunidades 
inoluidas no novo limite, a situação é diversa pais não está incusa neste acordo de 1952. 
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Em 1976. o DNOS (Departamento Nacional de Obras ê saneamento), inicia a constru 
ção da Barragém Norto, uma dae trê& oonstrufQas para contenção das cheias nos Vale do ltajei e prin 
cipamenle Blumenau. Com a coni,trução deata l>anagem de contenção 031 hectare1 da Reserva :são 
inundados esporadicamente. O DNOS por entender que as tenas ildígenas pertencem e União, inicia 
a construção deste sem qualquer discussão com a comunklade Indígena. Sõ anos mais tarde o goverft 
no iniciou o processo de fldanilação, por açlo mpetrada pela OAB-SC. Estes fato~. aliados lnunde,,;:êo 
ooomda Já ern 1978, em função do entullemento das en&ea1delras, (túneis para de&vio do rio), dlvidiU 
e desestabilizou a comunidade ildígena provocendo aHeraç,Oea GOcials profun~as em tléus habil.an- 
tee. 



"Essa inundaçlo fez com que, pela primeira vez, • comunidade porcebes•o to,. 
da a exlensao de $•u drama, provocado Por es.sa obra dfi enflénharla. A re.,. 
Çlo qu, llllfliU l'GVOIIIHe de aaracterl•lit:•• do pln/110 • • do•orlen1a9,o 
qwntf) 4• 1çOea e 11Ntdidi$ a aeiem fomedaa." " ~rlmekamente, a própria 
FUNAI omite-se esc:.1K1alos.ament» ao longo de lodo o processo t1t, negocia~ 
ç•o decOrtent:es da consttuçao da barraQém ••• » " ••• 1:si:. descura aiatomdtka 
doa iniemase$ dos tutaladoB. tÍêrou na montr, dos moradores da Reserva 
uma pratw,da desconHan~a de tocit • qualquer nte<frda que proviesse da FU 
NAI ••• : (Sálvio A. Muller em OPRESSÃO E DEPREDAÇÃO) 

Assim uma nova comunidade surgiu dentro da Re$$,va com a formQc,ão da Aldeia do B1.1t.1lo, 
em funQAo da dlvlsGo provocada pelo alagamento da barragem. 

"Em 1979, presshmadoa de um Indo pela lnunctaçlo de terras e 
caaaa..... •, de wtn> lado, pelo Incitamento de pe.ssoas pertencentes aos 
quadros da ,1.• Delegacia dl FUNAI •l!I Curitiba, lf Pl'QXimadamente qua*1rze 'fa 
milias lideradas peto enao cat:ique &plndl,o, mutkfram-se para o Bugio, no 
extremo noroe.sm do IMriliJlio da Rasenra, na divisa dos municlpios de lblra- 

. m,a o ll:ll6poli11u (Silvlo A. llulller em ·OPRESSÃO E DE PREOAÇÃO} 

Também a partir desta época inlcia-Ge a retirada iracional da madeira da mieJVa, então 
a última reserva florestal lntada da Mata Atlântica da nJgião. Foi a verdadeira farra da madeira. Os ln 
dlos mceblam pmços avlftantes pela madelfa de sua reserva. Em poucos anos a madei'a, cufrora rfat 
e abundante acabou assim como o dinheiro fácil lambem 

" O que toma tnigic:..a a hi•tlJria dô Pasto lndlgena de /birama no tocénle ao 
extrativismo. é o grau de extn•o a que slo aulmletfdos os membroS da ee 
munidade lndlgena pelas arllculaçoes profundamente assimétrfcas a que .s• 
acham submetldcw ,-1o slâm• lnterMnlco ali criadO. Muita$ familias • lnd/ •• 
vlduos, proprleMr/0$ dtJ 0/JlptqP n,giona'8 de benoficlamcudr> de madeín, 
erttiquecem com e.u•• alivldtidu exttalivialils, hm como empresas maio. 
ta, de o~o ,saclonal, nem me.amo t,ediârJas ,... regitlou (Silvio Coelho 
dos Santos ~m [NOIOS E B~NCOS NO SUL 00 BRASIL) 

Em 1997 inicia* novo estudo para ampliação R.Nerva lndlgena Duque de Caxias, ou Ter 
"' Indígena de lbnma.. Antes mesmos da .conek.lsão dos relatórios. os índios iniciam a iwa&êo de 
áreas adjacentes a reae,va para eXbação de plnua iaflo'9stado por madeireias da região.Tal fato eon 
vém registrar continua ocorrendo até o presente momento. 

Em 1999 lambém em função deste relatóriO os fndlos lnVadem as casas de moradoras da lo 
caltdade de Bom Sucesso. alegando serem de sua propriedade, matando os animais. (um colono alE•ga 
a morte e consumo de dez éabeçaa de gattoi Chegam inck.lstve a balear uma pessoa quQ recusou-611 
a sair de auâ própria caaa. Eete fato durou cerca de quatro meaea podendo os moradores voltamm 
aos seus lares só no final de 1999. 

O RELATÔRIO PARA AMPLIAÇÃO DA RESERVA 

Atualmente a reserva conta com 1.500 hab~ntes, 236 famlHaG, com uma média de 9,6 t,a. 
por peNOa. A agricultura. ali deaenvotvldu é prinliva no sistema de queimadas (roça e coivara). A pro· 
dução de alinentoa ê lmaória e noflolenlo 5endo lnsuflOiente para alinenlar o grupo. Muitos anendum 
terra& para moradores do entomo. 



-- 
._. _/' A sugestão do GRUPO DE TRABALHO nomeado pela fUNAI é de ampllar os limites da Resor- 

/ . va dos atuais 14.628 hectare& para 37.000 hactar&s. 
Tal ampliu~o não trafk1 maiorei problema• ae no tn\Qmo a.<, oxia\isem flDRi&\ai ou tOITTii r:ie .• 

volutaa. Polim exlatem oomunldadeit bem desenvolvidas com afta produção agrícola e ralzes filme$. 
Aproximadamente 490 femílias deixarão de produzr e possuir terra ocasionando um problema soc;ial 
profundo e nlo Juatif lCáveL 

Per(;ebease ainda que o relalôr\o inclui duas reservas biológicas de suma lmportàncha. P~1rte 
da Reserva Blolõgica Estadual do Sassafrâs e a totalidade da A.R.l.E. (área de relevante inle~isse 
ecológico) de Serra da Abelha, esta a rnaior éraa de tianslção entre a Mata Atlântica e a Floresta de 
Araucéria do mundo. Coincldentemente ot lniltes proposto~ terminam exatamente com a Inclusão eles 
ta reserva. Jé na reserva Blológlca do Sassafr.lc, em Bom SUte&$O Inclui uma parte da reeerv~. n se 
de e o aceS110 da Reaorva Blok)glca. 

Também o i,,latório acusa os colonos da kwasão grad8Uva da$ terras que seriam Rese·rva e 
expulaêo dos indios para o Jntenor da atual Reserve. Tal fato é rweridicQ uma vez que nenhum mora 
dor com mala de setenta ano, oonfirmou tal h18tória. Os rmitN sempre foram daros aSSin como os res 
peito aos ao• mesmos Na região de Bom Sucesso já existiam escrituras de terras e livros contábe~ da 
tados de 1911, portanto anteoores a coação da Reserva em 1926. 

"Meu pai /d MflOCiav~ em Bom Sucesso em 1911. De estrada pan, /4 
era dé/e. Ganhou do vov(i de hetan9• a• ,tmut da esttada para , •• Meu pai 
nasc~u em Campestre, mas criava gado 9m Bom suçoaso antes de eu nas 
cw. 11nham umas trh mil cahgos 14. Wlgencto twfgando R.elchel) era meu 
tio. Fazia lavoura aqui embaixo. O. li,ufle c:fa terra dos lnd* era semp,v cla 
ro. cada oilo, dez anos .,.. aberto. Primem ara marco de madera. A linba do 
P0$1o é Barra do TOido. Em 1131 o engenheiro d°ISSe: ••• #éa ulfma vez que 
abro a linha, porque esse I um serviço que voceí$ podem fazer e voeei• n4o 
~tem de pfégUlça e o governo tsm que mtmdar engenheiro volta o mela abrir 
e divisa. E oonthua " Vocels que s.llo estudado Jnxi}em o mapa do PoatXJ, o 
verdadeiro. nfo esse fan;/ticado que ândam mMtrando Pol' ai" (ALVINO DE 
SOUZA, 78 anos, nascido em Bom Sucesso, morador e proprietário de terras a 
60 anoa om Rio da Loaa, érea linltn:>fe a Reserva~ 

Os aeampamenlo3 Indígenas ocorndoa na região, Citados no relatório, refereln-$e 11 datas 
posteriores a cctação da Reserva , quando os índios autorizados por Eduardo, faziam e excursõt~s em 
busca do pinhão na região de Bom Sucesso, Sarm da Abetia e Moema. Como a Reserva slt1J1ava-Ge 
diStante eram comuna oa ecampamentos de índio& nos pastos e Invernada$ da região. Um anaorone 
mo coa a impressão de que 01 índios acampavam aH por que aK viviam mesmo apôs a cria9áo da Re 
serva. 

O ielalórlo menciona ainda divisas nunca aberta& e conrusaa quando todos os ent~'fi&tadoa 
sabem claramente onde passam oa rumos. Enoontramos lnck.lslve érwres marcada&, marcos d1;1 cimen 
tos que segundo moradores ~gen4r1os vieram substituir os antigos maroos de madeifa.Tndos os 
entrevistados foram enf.ttlo01 em aflrroor que os limites da ResGrva temp19 estiveram dentro dei municí 
pio de lblmma, nunca em ltal6poli8 ou Doutor Pedrklho. Mapa de 1926 encontrado.& na pref,~itura de 
!birama confirmam a veracidade desta afinnação. Deda111ções de motadoll)a linítrofes a A.RI.E. de 
Serm da Abella passamm do: 

• ... as tem1s do meu pai diviuVQm com as terra• do governo" para • 
.•• &$ tanas de meu pel <Rvlsavom com as ""•• dos Indlos,,. 

Cita eàida o relatório árvore (je imbuia marcada no· oeme do tronco com corte como marco 
<los llmlles das lemas i'ldlgenes em Bom Sucesso. Esta árvo~ foi maroada na data em 1que a abanu 
m da estrada ltalópofis ~ Bom S1Jce8a0 passou por aquele ponto. { MAIO DE 1884 ). ~ claro que nesta 
data Jâ haviam não índios (europeus) na ,agi_ão a os (ndlos ainda viviam em seu estado natun11~ portan 
to sem conhacimento do calendãrio gregoriano. 

• A imbuia foi os que trabalharam no ler.rntamenkl da estntcta que 
bolaram a data ~'·· NIJo ae; $• B ou 10 de mafo, O ano f 1884· (Alvino di11 Souza) 
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Nota-c;e ainda que o depoimento de muitas pessoas antigas com mais de 70 anos não foi k, 
vado em conte em detrimento de outra com menos de 40 que pouco 6abe e multo f4lla, ~a~mog, mora .• dores de Bom Sucesso. 

Oa oomltérios Indígenas cilados, bem como os objetos líticos, existem em vârios locaiu de 
Santa Catarina, como Moema, Atalanta, Taló, Urublcl entre outros tantos. O Cemitério citado no relató 
rio nunca rseebeu qualquer tipo de atenção por parte do índio&. Agora repentinamente passou a ruce 
ber uma atenção Incomum. Dentro da Reserva existem vérlos cemitérios, holusive cemitérios nos mol 
des dos não índios. (cristãos). Os cemitérios dos não índios nas localktades pretendidas também tem 
um profundo valor sagrado e de veneração. · 

O 1"8Jatório sugere que haverão Impactos social!il mínmos para 1i11 comi.midades do entorno e 
indica o deslocamento destas quase 500 familias para acseotament08 como t1e 1880 não fouo efeh,r a 
vida dos meamo:$.Na verdade toma-se n1.1ilo difícil deslocar alguém que já vive e trabatla multas di!ca 
das no mesmo pedaço de chão para um assentamento. 

Os impactos sociais nas v4riaa oomunidrsdes englobadas no novo perii:n9tro. não foram ob 
jeto de analise do G.T. da FUNAI. Comunidades como a Serra da Abel"la, de etnia alemã, sequer fo 
ram ouvidas. Como pode de uma hora para outra uma c:omunldade sumir apena, de um dos lacloe 
da estrada? (Caso da Serra da Abeha). Quais outras vantagens tenam os indk>s com esta amplia~~º 
da reaerva senão a exploração da ruadeia? 

• Quem eaM fazendo Isso é e.Jsas firma r,Rnde porque dai ele,$ 
ganham esa,as mad9/ra, os lndlos dia por qua.se nada essa ma 
cieira. n (Alvlno de Souza) 

Quais !ielism os prejuiwi, P.ªra a humanidade com a redução dramática destas areas flo1~es· 
tais? Quantos allmenlo& deixariam de eer produzkios nestas terras? Quanto desemprego e êxodo 
oconré com a dispersão destas famílias? Afilai o decreto de 1926 pravia 20.000 hectama, por que aõ 
agora 7 4 anos depois ampliar para 37 .000 hectares? 

* Cientmta Sociai fonnado nas 6reas de antropologia, sociologia, história e geogra 
fia de Santa Catarina, pela Unlve"ldade ReglOnal dê 8k.lmenau. Naaoeu no interior <lo então municí 
pio de !birama e possui amplo conhecimento dH 61981 atílgldas pelo, novos limites p,opoetoa, bt?1m 
cemo da cullura daa comunidades envolvidas. Durante dez: diaa percorreu comunidades do entomo 
e da Reserva, procurando metéOa, divisas, documento$, rvgistrando fatos, fotos e gravando sete 1,0- 
raa do depoimentos, com peaooBB Idosa, e ldOneaa das mais dlvecaa& comunidades e etnias. 

Bh.Jmenav, 27 de janeiro 2000. 


