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TERRA INDÍGENA IBIRAMA -LA KLÃNÕ
Municípios : Doutor Pedrinho, Itaiópolis, José Boiteux e Vítor Meireles
UF
: Santa Catarina
Da Terra Indígena
A terra indígena IBIRAMA, :reservada inicialmente pelo Decreto Estadual n." 15, de
03/04/1926, com superficie aproximada de 20.000 ha, foi alterada em 05/1111952, por acordo entre o
Governo do estado de Santa Catarina e o Serviço de Proteção aos Índio~ - SPI, passando a contar
com a superficie de 14.156 ha, após a demarcação executada em 1956.
Em 1987 a terra indígena foi aviventada por iniciativa da FUNAI, resultando na superficie de
14.084 ha. Os limites decorrentes desta aviventação foram homologados pelo Decreto Presidencial de
15/02/1996, tendo sido registrado em nome da União no Cartório de Registro de Imóveis de
Ibirania/SC, sob n.º 14.704-R-2, livro 2RG, em 28/02/1996.
Da Reivindicação
Em atendimento às reivindicações dos índios Xokleng que, desde 1965, ocupam o lote n.º
1.701 do antigo Posto Indígena Duque de Caxias, a FUNAI procedeu o reestudo da terra, por parte
do grupo técnico constituído pela Portaria n.? 923/PRES/1997, com objetivo de proceder a revisão da
delimitação e avaliação volumétrica do patrimônio florestal explorado por terceiros, junto aos limites
reivindicados pela comunidade indígena .
Os estudos resultaram na superficie de 37.128 ha, tendo sido aprovado pelo Despacho n.º
070/PRES/1999 .
Da Contestação
Com fundamento no§ 8º, do art. 2°, do Decreto n." 1.775/1996, houve contestação à proposta
de reestudo de limites, por parte dos seguintes interessados :
1) Governo do Estado de Santa Catarina e Fundação do Meio Ambiente (FATMA),
autuada no Processo 0634/00;
2) Terranova Brasíl Ltda, autuada no Processo 0635/00;
3) Waldir Adolfo Floriano e outros, compreendendo 333 pessoas tisicas e 09 jurídicas,
autuada no Processo 0638/00 - 18 volumes;
4) Associação Catarinense de Preservação da Natureza (ACAPRENA) e Associação de
Preservaeão do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí (APREMA IV), autuada no
Processo 0720/00
Situação Atual
Os processos referentes às contestações encontram-se sob análise da Procuradoria Geral da
FUNAI.
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EXM:0. SR CARLOS FREDERICO MARES DE SOUZA FILHO, DD.
PRESIDENTE DA FUNAI - DF

"A dramática experiência dos Xokleng nos leva claramente a reconhecer que os
interesses das sociedades tribal e nacional são contrários. Entretanto, por incrível que
possa parecer, os indígenas não têm condições de sobrevivência em dias do presente sem
uma vinculação com a sociedade nacional, ou seja, os índios não podem voltar, a
depender de sua cultura tradicional, pois, essa não mais responde às suas necessidades"
(Silvio Coelho dos Santos em Índios e Brancos no Sul do Brasil)

A ACAPRENA - Associação Catarinense de Preservação da Natureza,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Blumenau - SC, à Rua Antônio
da Veiga, 140, inscrita no CGC-MF sob nº 83.779.116/0001-06, declarada de Utilidade
Pública Municipal pelo Decreto nº 2.610 de 15.10.80 e de Utilidade Pública Estadual pelo
Decreto nº6.228 de 09.05.83, e APREMAVI - Associação de Preservação de Meio
Ambiente do Alto Vale do Itajaí, com sede na cidade de Rio do Sul - SC, à Lad. Joaquim
Nabuco, 322, inscrita no CGC-MF sob nº 79.355.269/0001-40, por seus representantes que
esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, propor com
fundamento no art. 225 da Constituição Federal e no Decreto nº 1775/96
IMPUGNAÇÃO À PROPOSTA
INDÍGENA DE IBIR.AMA

DE AMPLIAÇÃO DA TERRA

pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

1. DA LEGITIMIDADE DAS AUTORAS
A ACAPRENA - Associação Catarinense de Preservação da Natureza e a
APREMAVI - Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí, como
é público e notório, estão regularmente funcionando há 26 e 12 anos respectivamente,
sempre pugnando pela preservação ambiental.
Durante anos, os ecologistas da ACAPRENA - Associação Catarinense de
Preservação da Natureza e mais tarde da APREMAVI - Associação de Preservação do Alto
Vale do Itajaí -vêem lutando pela integridade étnica, cultural e patrimonial da comunidade
indígena Duque de Caxias.
Na década de 70, com o lançamento de um manifesto repudiando a abertura
de licitação para a exploração de madeira na Reserva Indígena de Ibirama, tendo em vista a
condenação da mata pela ameaça de inundação pelo represamento da Barragem Norte,
então em início de construção. O manifesto se baseava nos seguintes fatos:

1. A inundação

seria esporádica,

durante

pouquíssimos

dias

e não

permanente;
2. A maior parte da área que seria inundada esporadicamente não mais era
coberta por matas, muito menos contendo espécies madeireiras de bom valor comercial.
No mesmo documento, que continha outras considerações, a ACAPRENA
sugeria que se deixassem as coisas como estavam e que somente em se verificando a morte
de árvores após a inundação, estas sim, seriam aproveitadas para corte e uso comercial.
Tal não ocorreu, e o que se observou a seguir, foi uma das maiores farsas
acompanhadas de devastação sem precedentes na Reserva Indígena. Com a conivência do
Poder Público, conforme consta em documento da APREMA VI, principalmente da
FUN AI, a Reserva Indígena foi cortada por estradas madeireiras em todas as direções e
dilapidada de sua maior riqueza natural - a madeira de lei, para alegria de madeireiros
inescrupulosos e . . . dos próprios índios, que nunca haviam visto tanto dinheiro até então,
apesar dos maiores valores serem embolsados por transportadores, madeireiros e pela
própria FUNAI, que pouco ou quase nenhum retomo deu, ao que sabemos, aos índios e à
Reserva.
Na década de 80, com a proposição pela ACAPRENA e pelo Ministério
Público Federal de uma "Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos Causados ao
Meio Ambiente", contra a FUNAI e o IBDF (atual IBAMA), tendo em vista a exploração
criminosa da madeira existente na reserva, pelos madeireiros regionais e pelos próprios
índios.

2. DOSFATOS
Efetivada a pacificação dos Xoklengs no Alto Vale do Itajaí em 1914,
necessano se tomou a fixação de áreas territoriais onde os indígenas pudessem se
estabelecer de modo a garantir sua sobrevivência.
Tangido por tal necessidade, o Serviço de Proteção ao Índio, por diversas
vezes fez sentir ao governo estadual a necessidade de estabelecer em definitivo tal
território. Assim, em 1926, o governo do Estado de Santa Catarina decidiu que os Xokleng
ficariam definitivamente aldeados numa área às margens do Itajaí-Hercílio, onde esse rio
encontra com a foz do rio Platê. Através do Decreto Estadual n°15, de 03 de abril de 1926
foi então legalmente criada a Terra Indígena de Ibirama com a denominação de Reserva
Indígena, posteriormente denominada Posto Duque de Caxias.
Entrando em vigor, o Decreto Estadual buscou limitar a ocupação indígena
sobre suas terras tradicionais em "mais ou menos 20.000 hectares".
Em 1952 porém, o Estado de Santa Catarina através do DTC da Secretaria
da Agricultura conjuntamente com a i Inspetoria do SPI efetuou um Acordo visando
alterar os limites estipulados no Decreto supramencionado.
O Estado de Santa Catarina lançou mão do entendimento de que fora ele, e
não a União Federal, que reservara determinada área de terras para os indígenas. Dessa
forma o Estado de Santa Catarina, conforme próprio entendimento de que as terras dos
índios eram devolutas e de que estas pertenciam aos estados pela Constituição Federal de
1891, poderia reverter e/ou alterar essa situação produzindo o acordo de 1952 e, através do
acordo, retirar parte da área ocupada e reservada para os Xokleng no Vale do Itajaí.
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Assim, com a devida anuência do SPI, o Estado de Santa Catarina
expropriou uma área de terras de mais ou menos 6.000 hectares entre os rios Denecke e
Prata do conjunto de terras da área reservada em 1926 pelo Decreto Estadual nº 15, e
promoveu em seguida, o loteamento dessas terras para não-índios, concedendo-lhes títulos
a partir de 1953.
Ora, consoante com toda a legislação vigente à época, esse ato do Estado
reveste-se de absoluta nulidade. Essa nulidade foi esboçada originalmente em
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Recursos Extraordinário nº44.585 - STF, do
relator Victor Nunes) e, posteriormente, explicitada nas Constituições de 1969 (Emenda nº 1
à Constituição de 1967) e 1988, que declaram a nulidade de plano, dos efeitos jurídicos de
quaisquer títulos que incidam sobre terras indígenas.
No entanto, apesar deste fato, a situação fundiária da Terra Indígena de
Ibirama foi definida por Decreto Federal de 15.02.96, que homologou sua demarcação
administrativa com a superfície de 14. 084, 8 hectares, sem que nenhum trabalho de pesquisa
científico tivesse sido realizado para embasar tal ato.
Em virtude da irregularidade apontada, bem como, do que dispõe o art. 231
da Constituição Federal; o Decreto nº 1.775/96, que estabelece procedimentos
administrativos de demarcação das terras indígenas no país; a Portaria do Ministério da
Justiça nºl 4/96 que estabelece regras sobre a elaboração do Relatório circunstanciado de
identificação e delimitação de Terras Indígenas; a comunidade indígena Xokleng
reinvindicou para que a administração pública federal, através da Fundação Nacional do
Índio, fizesse a identificação, delimitação e demarcação dos seus territórios de ocupação
tradicionais.
Este fato deu ensejo à criação de um Grupo de Trabalho pela FlJNAI, que
durante o período de novembro de 1997 e agosto de 1998, realizou pesquisa etnográfica,
histórica e cartográfica entre representantes dos povos Xokleng, Kaingang e Guarani na
região do Alto Vale do Itajaí, com o objetivo de levantar provas que servissem de
embasamento para a restituição dos direitos territoriais indígenas.
O resultado destas pesquisas deu origem ao Relatório entitulado ''Laudo
Antropológico de Identificação e Delimitação de Terra de Ocupação Tradicional Xokleng",
cujo resumo foi publicado no Diário Oficial da União no dia 11/11/1999 e no Diário
Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 03/12/1999.
De acordo com este relatório, a Terra Indígena de Ibirama, atualmente com
14.084,8 hectares deveria ser ampliada para uma área de 37.108,3968 hectares.
A efetivação desta ampliação implicará na anexação às Terras Indígenas de
Ibírama, de duas importantes Unidades de Conservação do Estado de Santa Catarina, quais
sejam, a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e a Área de Relevante Interesse
Ecológico da Serra da Abelha, ambas dentro do domínio Mata Atlântica, biorna do qual
restam apenas 7% em todo o Brasil.
3. CRITICA AO LAUDO ANTROPOLÓGICO DE IDENTIFICAÇÃO
E DELIMITAÇÃO DE TERRA DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL XOKLENG

"É FÁCIL COMPREENDER, PORTANTO, QUE EM MUITOS CASOS TANTO O ÍNDIO, COMO O
COWNO, FORAM VÍTIMAS .,., (Sílvio Coelho dos Santos, em Os Índios Xokleng, memória

visual)
Os colonos do Vale do Itajaí, encontram-se novamente em situação duvidosa e
sofrível. Com a globalização da economia, a agricultura de alta competitividade só é
viável para os grandes latifúndios. Já na viagem de imigração da Europa para o Brasil, os
colonos, encontraram situação diversa daquela oferecida pelo governo brasileiro e
propalada por armadores na Europa. Nos Estados Unidos cada imigrante ao estabelecerse recebia 60 hectares de terra. No Brasil embora a propaganda nos países de origem
fosse bem atrativa, a realidade encontrada era diversa. Casa, terra, cavalos para tração e
um salário para cada trabalhador maior de dezoito anos por um período de um ano, foram
alguns dos enganos só constatados após a longa transposição do Oceano. A situação dos
imigrantes era tão ruim que na Alemanha chegou-se a criar Leis proibindo a imigração
para o Brasil. Eram febres, florestas, enchentes, toda sorte de serpentes e animais ferozes.
Além disso nossos colonos pouco sabiam aqui já existirem índios naquilo que era
considerado um "vazio demográfico". As companhias colonizadoras e o governo viam
nos índios um estorvo para seus interesses, enquanto colonos e índios sentiam-se
ameaçados reciprocamente.
Em 1914 inicia-se o processo de pacificação e
aldeamento dos últimos Índios Xokleng, no Vale do Itajaí. Os colonos respiram
aliviados, pois guerras e violência já haviam deixado pra trás no velho continente.
" Agora vocês podem deixar os índios por minha conta, eu vou tomar conta deles ", disse
Eduardo da Silva Hoerhan, aos colonos da região, segundo depoimento colhido por
nossa equipe, coerente com a seguinte citação:
"A principal tarefa a que se propôs Eduardo era integrar os
Xokleng na sociedade regional de tal forma que pudessem assimilar os
elementos culturais da civilização que lhes fossem úteis. Para tanto, ele se
propôs controlar o contato dos índios com os regionais, tanto para evitar a
transmissão de doença; como também para que a integr~ão se desse
gradualmente" ( S,1vio Coelho dos Santos em Índios e Brancos no Sul do
Brasil)
Em 1926 é assinado o decreto de criação da Reserva Duque de Caxias. Os trabalhos
de Eduardo e dos colonos prosseguem cada um no seu ritmo. Os colonos respeitando os
limites da Reserva e os índios também. Assim por quase um século índios e colonos
tiveram um período de tranqüilidade. Agora no final do século XX, retomam-se conflitos.
Por conta de um relatório da FUNAI ainda em andamento, os índios invadem
propriedades dos colonos na comunidade de Bom Sucesso, (ltaiópolis), semeando terror e
desesperança. Diante de ameaças de alguns índios que diziam: " Nós vamos queimar
todos vocês vivos de noite junto com a casa", crianças acordam com pesadelos noturnos
temendo a concretização da ameaça. Novenas e procissões são realizadas na comunidade
com o propósito de pedir proteção de Nossa Senhora aos lares e famílias. Pessoas honradas
foram desalojadas de suas casas. Vacas, galinhas, porcos e até lagoas de peixes foram
saqueados durante o esbulho. Uma família que recusou-se a sair de sua própria

propriedade, teve sua casa crivada de balas. Quatro projéteis atingiram a mãe e dona de
casa Anastácia Seidel. O medo dos colonos diante da informação de que: "branco que
mata índio fica o resto da vida na cadeia. Índio que mata branco fica preso só 24
horas", felizmente evitou qualquer tipo de enfrentamento.
Mais de vinte cinco famílias
deixaram seus lares, num prazo de 48 horas
determinado pelos índios. " ••• precisavamos pressionar as autoridades locais para não
intervirem no corte de madeira e a FUNAI para que concluísse o reestudo da área
indígena" declarou o índio Xokleng Elíseu Caxias Poppo. (Jornal de Santa Catarina
8/9/99) ••. " vivemos um verdadeiro inferno" Lorenir Jacinto (idem).

Os colonos que compraram terras legal e honestamente, possuem títulos, sempre
trabalharam, produziram, pagaram imposto, são agora colocados na situação vergonhosa
de invasores e usurpadores das terras indígenas. Tudo isso graças ao relatório de reestudo
que contém verdades e inverdades, que criou expectativas irreais por conta de um
expansionismo descabido e justificado somente por interesses predatórios imediatistas.
Com o fim da madeira e do palmito nos limites da Reserva Indígena, os índios
buscam novas áreas para exploração vegetal, equivocadamente sua principal fonte de
renda nas últimas décadas. Habituados com a riqueza farta e fácil do período de exploração
madeireira, pressionam o governo para expandir seus limites para lugares onde ainda
existam tais recursos. Os principais focos de atração são:
- Área de Relevante Interesse Ecológico da Serra da Abelha (A.R.I.E), com suas mais de
6. 000 araucárias copadas, sassafrás, cedros, imbuías entre outras;
Reserva Biológica Estadual do Sassafrás;
Áreas de reflorestamento de empresas e particulares.
Os colonos por sua vez, estão no meio de um fogo cruzado de interesses. No caso da
localidade de Serra da Abelha, o único pecado dos colonos alemães, é estarem localizados
entre a Reserva Indígena e a
ARIE, alvo principal de índios e madeireiros que
enriqueceram com a exploração predatória da Reserva Indígena. Grandes proprietários
impossibilitados de explorarem suas florestas por força da Lei, agora buscam um álibi para
uma indenização. Por outro lado os índios, que apesar de entregarem seus recursos
florestais por ninharias, experimentaram por período fugaz o gosto de tudo aquilo que o
dinheiro pode proporcionar, agora querem mais e mais.
Especificamente na Reserva Duque de Caxias, muitas tradições indígenas foram
deixadas para trás e esquecidas. Vai longe o tempo do ritual de perfuração do lábio dos
meninos para colocação do tembetá, ou ainda comer larvas de pau podre, como quer
sugerir o relatório do G. T. Sua cultura está impregnada de costumes ocidentais como
mostra o relato sobre a desocupação de áreas de reflorestamento do Jornal de Santa
Catarina, de 14 de dezembro de 1999:
" Os índios alegam que estão retirando madeira para fazer a festa
de natal e comprar presentes para as crianças".
Infelizmente houve um incentivo para branqueamento dos habitantes da Reserva. Hoje há
índios possuidores de carros, tratores e caminhões. Suas casas são de alvenaria,
construídas pelo governo, com padrão superior a dos colonos da região. Grande parte delas
já é suprida com energia elétrica gratuita. O ônibus escolar, com trânsito inclusive em dias
de chuva, numa atitude louvável, leva as crianças para a escola. A agricultura e a pecuária,
outrora abundante tem sido relegada. Na aldeia do Bugio, não viu-se um único metro

quadrado de agricultura. As poucas lavouras encontras são na maioria feitas pelos índios
Guaranis ou por regionais que as arrendam para plantar, segundo testemunham os vizinhos
da Reserva. As técnicas agrícolas usadas são as primitivas roça e coivara. Assim apesar de
existir nos limites da Reserva 60 hectares por família, (os lotes dos colonos são de 25 ha
por família), os índios não conseguem produzir alimentos suficientes para sua própria
subsistência. Esta realidade agrícola já foi diferente no passado. Parte deste abandono
das práticas agrícolas pode ser creditado a inundação de áreas férteis pela Barragem
Norte, mas o maior fator foi a desmotivação e falta de incentivo. Isto ficou claro pelas
poucas lavouras existentes atualmente. Segundo levantamos a situação da agricultura
declinou após a saída de Eduardo Hoerhan como chefe da Reserva. Seu substituto,
Antão, adotou outras políticas em relação ao trabalho como fonte de sustentabilidade.
Lino Darolt, 83 anos, arrendatário por 14 anos das terras de Eduardo e instrutor agrícola
dos índios, em seu depoimento diz:
"Eu ensinava eles, até que iam bem, então o Antão virou e disse: vocês não
precisasm trabalhar porque isso aqui é terra de voeêis, porque o governo
sustenta vocêis. Aí ninguém mais quis trabalhar, não quis mais fazer nada.
Mas foi o Antão que botou tudo a perde. Eles tinham engenho de cana
dentro da Reserva, tinham porco, tudo. Moíam cana e faziam llÇÚcar. ,, (fita
nº5)
Como não houve também nenhum incentivo ao reflorestamento no passado, agora
os índios não possuem qualquer essência florestal plantada para subsistir. Isso não os
impede de vender pinus, pois invadem áreas de reflorestamento adjacentes a reserva para
cortar pinus alheio. Em nossa última visita a região de Bom Sucesso, (25/02/2000),
contamos 36 caminhões carregados de madeira originários desta exploração.
A ampliação da Reserva não se justifica corno" •.• área necessária a sua reprodução tísica
e cultural" corno sugere o relatório GT, na sua introdução mas " ••• principalmente para,
a exploração madeireira", como sugere a conclusão do relatório ambiental GT.
A Constituição Federal de 1988, capítulo VIII, artigo 231 diz:
"são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente OCUPAM, competindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens.
A constituição somente garante o direito à posse terra nas áreas que os índios
ocupam. Nota-se que o verbo ocupar está no presente.
A APREMAVI, entidade sem fins lucrativos e de caráter ambiental, não se opõe a
ampliação dos limites da Reserva Indígena, desde que esta não se estenda sobre reservas
florestais nem sobre a propriedade dos pequenos colonos, pois estes também tem direito a
um pedaço de chão para plantar e sobreviver. Defendemos também a reincorporação dos
6.000 hectares, subtraídos dos índios em 1952, inclusive com indenizações das madeiras
retiradas desta área.
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Nossa sugestão é que essa expansão ocorra em áreas de menor adensamento
populacional e também fora de áreas Unidades de Conservação, onde nem índios, nem
brancos tem o direito de destruir. Por fim colocamos nosso conhecimento nas áreas de
recuperação ambientais, reflorestamento e projetos de sustentabilidade, para produzirmos
alguma solução de auto sustentação da Reserva Indígena.

DADOS GERAIS
A Colonização do Sul do Brasil e os Conflitos: Governo x Índios x Colonos.
A colonização européia no Sul do Brasil iniciou-se em 1824, com a chegada dos
primeiros colonos alemães em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Como as imperatrizes
Leopoldina e Tereza Cristina eram alemãs, é fácil entender o motivo de ser desta etnia a
primeira a aportar em terras sulinas. Logo seguiram-se outras etnias e outros pontos de
colonização.
Em 2 de setembro de 1850 chegam a foz do Ribeirão da Velha os primeiros dos 17
imigrantes, que viriam formar a Colônia Blumenau. A partir deste ano iniciou-se a
colonização do Vale do Itajaí, até então inexplorado. Sucessivas levas de imigrantes
vieram ao Vale e a colonização foi se efetivando na região. Em cidades como Timbó,
Indaial, Rio do Sul, Lontras, Ibirama, Ituporanga, entre outras foram se estabelecendo os
imigrantes alemães. A colonização alemã foi seguida por outras etnias como a Belga que
colonizou Ilhota. Os poloneses por vez sua chegaram primeiramente até Brusque, de onde
foram expulsos pelos alemães e posteriormente avançaram para outras regiões do Vale
como o interior de Timbó, Indaial Apiúna e Treze de Maio, interior da Colônia
Blumenau. Atualmente a maioria deles, por ser minoria nestas regiões, foi aculturada pelos
alemães, restando apenas os sobrenomes de origem. "A instalação polonesa na região do
Contestado, no Norte Catarinense, é reflexo dos movimentos imigratórios ocorridos no
Sul do Paraná, nos derradeiros anos do século 19 e nos limites deste século. Da
colonização paranaense em Itaiopotts, Rio Negro.... os polacos enveredaram pelos
caminhos das araucárias e dos ervais, transpondo os rios Iguaçu, Negro e Canoinhas."
Diz o jornalista, professor e pesquisador de história regional Fernando Tokarski, no seu
artigo (Jornal A Notícia 16/01/2000).
A imigração italiana para o Brasil iniciou em 1872. "Em 1875 chegaram ao Vale
do Itajai, 1.129 colonos italianos, na sua maioria provenientes do Tirol Italiano, alojandose nas margens dos ribeirões Cedro, Rodeio e Ascurra. Em 1876 mais 1.078 imigrantes
italianos chegam da alta Itália, das comunas de Milão, Bérgamo, Mântua, Beluno e
Verona. Em 1878, um grupo de familias daqueles três núcleos, subindo o Rio Itajai-Açu,
procuraram penetrar nos sertões de Subida e Lontras, domínios dos índios botocudos.
Devido, porém, ao iminente perigo dos selvicolas, serpentes venenosas, pumas que
arrebatavam a criação dos currais e ameaçavam também os moradores em seus ranchos, a
febre malária a grassar....abandonaram aquelas terras, voltando a povoar Ascurra e
Aquidaban." Escreveu o historiador Miguel Deretti (APIÚNA nos meus apontamentos
1970).

Os problemas enfrentados pelos imigrantes foram de todas as ordens. A floresta
inóspita, a malária, enchentes. O governo muitas vezes não honrava suas promessas. O
índio obviamente, foi um sério problema para expansão das frentes migratórias de
colonização. Poucos foram os imigrantes que aqui chegando tinham conhecimento destes
donos primitivos do Brasil. O governo e as companhias colonizadoras viam no índio um
estrupício, enquanto colonos e índios sentiam-se ameaçados reciprocamente. Companhias
de batedores do mato, eufemismo para designar os Bugreiros, eram contratados para
matar e eliminar os índios. Inúmeras são as histórias de massacres de índios por bugreiros.
Os colonos e índios também tiveram seus enfrentamentos, com várias mortes tanto de um
lado como de outro. Na colônia de Guaricanas, o colono Martin Mondini matou um índio
com um tiro. Também neste mesmo lugar foram mortas pelos índios, Rachel Schiochet e
sua filha sufocada até a morte com argila na boca. Inúmeras são as histórias de mortes
tanto de índios como de colonos.
Na primeira década do século 19 começam os movimentos humanitários pelo fim
das perseguições e matança dos índios. A Liga Patriótica fez denuncias internacionais,
criando um debate nacional que culminou com a criação do Serviço de Proteção ao Índio,
SPI. Apesar da reação contrária de alguns segmentos sociais, o governo passou a adotar
posturas de proteção ao índio e a ação dos batedores do mato, passou a ser condenável.
Em 1914 iniciou-se os primeiros contatos para aldeamento, dos últimos Xokleng,
encurralados no Alto V ale do Itajaí.
Em 1926 é criado por decreto a Reserva Indígena Duque de Caxias com 20.000
hectares. De acordo com SANTOS (Índios e Brancos no Sul do Brasil, 1973) a Sociedade
Colonizadora Hanseática, havia desistido de 3.000 hectares para a reserva e não de 30.000
hectares como sugere o relatório. A região cedida era Taió, bem distante de !birama e do

Rio Plate conforme o decreto de 1926.
" ... Ao tempo ainda dos serviços de atração, a Companhia Hanseática havia cedido
3.000 hectares de terras de sua concessão para a fixação dos selvícolas. Essas terras
estavam localizadas na região de Taió, onde a empresa pretendia instalar uma colônia
integrada por brasileiros" (Santos, 1973: 197).
Outra observação importante é de que embora o pinhão fosse um alimento básico para os
índios a Reserva decretada em 1926, ficava totalmente fora das áreas de domínio da
floresta de araucárias.

HISTÓRICO DE COLONIZAÇÃO
A colonização de Bom Sucesso
A colonização de Bom Sucesso teve início já no final do século XIX. Inicialmente
vieram os poloneses, alemães, ucranianos e brasileiros oriundos da região do Contestato,
Norte Catarinense. A região de Bom Sucesso é divisora de águas do Vale do Itajaí com o
Rio Negro. Era coberta até a primeira meta do século com florestas de araucárias. O
nome de Bom Sucesso deve-se a uma das batalhas da Guerra do Paraguai, ocorrida na
época em que passou por ali o primeiro traçado da estrada que faria ligação Mafra-

i

-·--·-,

tvvcr« rltaiópolis-Blumenau. Ao acamparem na região próximo ao lugar onde está situada hoje a

igreja Santo Antônio, a equipe responsável pela abertura da estrada deixou sua marca num
tronco de imbuia situado na curva da estrada. Cortaram a casca da árvore até no cerne e
cravaram com faca na madeira a inscrição: MAIO DE 1884. Em 1984 a comunidade de
Bom Sucesso, comemorou seu centenário, com uma missa, em função deste marco
histórico.
Ao contrário do que afirma o relatório GT FUNAI, a imbuia não é um marco de
um possível limite de área indígena, mas sim uma marco de ocupação e de colonização. O
próprio relatório GT FUNAI afirma:
''A afirmação de que o Decreto nº 15 de 1926 estipulava como limite a terra
indígena a região de Bom Sucesso carece de maior sustentação" (página 34
relatório GT).
Antônio Martins, 69 anos, nascido na região, em seu depoimento deixa bem claro
quais eram os limites conhecidos da reserva:
"Sabe que isso ai é um robo, índio nunca tinha terra no lado de Itaiópolis,.
Era da divisa de Itaiópolis pra lá, do tempo do meu pai que ajudou fazer, é
Barra do Toldo, Serra A.fiada. A linha antigamente que meu pai ajudou,
quando tinha idade de 20 anos, Barra do Toldo, Serra Afiada, que tem pro lado
do Toldo, é a divisa do Município. Os índio não são gente ruim. Eles são
analfabeto, viviam ai embaixo no mato, por baixo dos pau, ou por baixo das
taipa, não sabiam lê e escreve. Como é que iam marcar uma era ai Eu sei
hem, foi assim, o levantamento dos engenheiro, era pra encontra de Mafra pra
Blumenau, Itaiopolis. Mafra, Blumenau, Timbô. Então fizero esse picadão,
aqui do rancho deles que paravam, ali, então escreveram a data do dia, do mês
e do ano. Essa imbuia só tinha a data do mês e do ano. O Bom Sucesso fez ano,
com o padre rezo a missa. Mil oitocentos oitenta e pouco, nunca reparei bem,
me parece que maio. A imbuia foi cortada no cerne, foi, botaro ali a data mil
oitocentos e pouco, mês de maio, só o que tinha. Agora tá uma complicação.
O Wigando Reichel, o pai dele é do tempo desse levantamento aqui que veio
alemão da Alemanha. O pai dele era alemão. Ele veio aqui no tempo que
.fizeram esse levantamento da estrada, e foi essa marca aí. É do tempo que
abriram esse rumo aqui
então essa imbuia marcada é daquela época que
os engenheiros .fizeram o levamamento de quanto é de Mafra pra Blumenau.
Então marcaram só a data do dia e do ano, não marcaram mais nada. Índio
nunca tinha nada aí, índio nunca abriu picadão, não sabiam escrevê como iam
marcar uma imbuia. Comemoraram o centenário de Bom Sucesso. Isso que o
cara tá fazendo agora, ele pensa que os outro é que nem ele, esses velhaco de
agora inventam isso pra logra né? Os antigo não tinham escola, não sabiam
robá, não eram velhaco." (fita nº 3)
Dorval Pereira, 79 anos, nascido em Bom Sucesso confirma:
"O tempo que fizeram o levantamento dessa estrada aqui marcaram a imbuia"
(fita nº 2)
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Vários depoimentos confirmam que Colônia de Bom Sucesso, já havia sido
povoada bem antes do aldeamento dos Xokleng, em 1914. Alvino de Souza, nascido em
Bom Sucesso, em 1921, morador
60 anos no Rio da Losa, esclarece no seu depoimento
situações anteriores, no tempo ainda que os índios não haviam sido "amansados":

".. o papai em 1911já negociava em Bom Sucesso. Os terrenos da estrada de
Bom Sucesso prá lá era tudo do nosso avô. O papai já ganhou de herança
dele. Eles tinham 3. 000 cabeça de gado, eles se davam com os indios, pois
eles eram camarada que nunca vi. Então o gado do nosso avô eles não
matavam, eles conheciam pela marca, eles reservavam o gado do nosso avô
pela marca." (fita nº 4)
Sobre o marco de fundação de Bom Sucesso também faz a seguinte referência:
"Aquela imbuia foi os que trabalharam no alevantamento da estrada. 1884
não sei se é 8 ou 16 de maio" ( fita nº4)
Outro referêncial cronológico é o cruzamento da história escrita com
depoimentos testemunhais. Como sabemos os aldeamento dos Xokleng, ocorreu em
1914. Desta época colhemos testemunhos que esclarecem a colonização de Bom
sucesso no início do século:
"... o Eduardinho veio foi em 1914. Tinha índio por tudo, essa colônia aí
Moema, os índio acabaram com 70 família, eles mataram. Se não fosse o
Eduardinho esses índio não existia, o pessoal tinha acabado com tudo.
Porque eles primeiro, quando eles tinham raiva dum, matavam, setenta
família que veio da Polônia. Seu Germano tava colonizando eles compraram
essa área de colonização, mas é uma gente que veio lá do estrangeiro,
chegaram ali e se acabaram tudo. Aquelas cruz na estrada, tem cruz que tem
uns 20 e pouco enterrado embaixo .
. .. Eduardinho que disse: não acabem com os índios, eu fico responsável eles
não vão dá prejuízo pra ninguém mais. Eu dou jeito neles. E deu. Nunca mais
os índios incomodaram. Levou prá dentro do Posto. Eu tenho três compadre
índio. Tinha o Lidio, Macanã e o Tiago." (fita nº4)
O depoimento de Francisco Vidal Teixeira, nascido em 1919, morador desde
criança em Bom Sucesso, confirma o depoimento anterior e reforça a história do surgimento
da colônia Bom Sucesso já no final do século XIX. Nasci em Campo Alegre mas vim
.
.
aqui, me cnei aqui:
" No municipio de Itaiôpolis nunca teve área dos índio, nunca Nem meu
pai nunca falo
A imbuia que foi derrubada, eles diziam que no tempo que
fizeram o levantamento dessa estrada ela foi marcada em 1884. Então
quando fizeram a picada aqui pra fazê essa estrada, aquele tempo não tinha
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estrada era só picadão, nunca ele falou que aqui era terreno dos índios,
nunca. Nem meu sogro que era mais velho, tá sepultado aqui, nunca falou
nada." (fita nº2)
Carolina Keller nascida em Bom Sucesso em 1935, atualmente residente em Doutor
Pedrinho também falou sobre o marco na imbuia:
"... É bem pra lá da igrejinha. Ninguém sabia que data era aquilo, alguns diziam
que era os antigos que andavam fazendo a medição, outros que alguém passou
ali e marcou a data... "(fita nº2)
Nota-se que todas descrições a respeito da imbuia apontadas no relatório GT
FUNAI, tanto por índios como por não-índios, faz qualquer menção a que tipo de
inscrição continha. Todas as declarações evidenciam que Bom Sucesso foi colonizado
bem antes de 1935, como afirma o relatório GT FUNAI.
O mapa de 1926, constante no anexo 3, Relatório GT, que faz parte também dos
anexos dos nosso relatórios mostra claramente os limites da Reserva Indígena "
RESERVADO PARA O USUFRUCTO DOS INDÍGENAS ALDEADOS NO V ALE DO
RIO PLATE", acima da linha divisória lê-se "LOGAR DENOMINADO "COLÔNIA
BOM SUCESSO". Este mapa é uma prova inequívoca de que Bom Sucesso já existia na
época da criação da Reserva.
Fomos informados por um morador de Bom Sucesso de que na Prefeitura de
Itaiópolis havia uma pintura da referida imbuia. Estivemos lá no dia 25/02/2000.
Conseguimos localizar a aludida pintura, guardada em um depósito da prefeitura. Nela está
registrada a data de maio de 1884, confirmando todos os depoimentos. Uma fotografia
desta gravura faz parte dos anexos deste relatório.
Procuramos também nesta mesma viagem a cruz citada no depoimento de Alvino
de Souza. Encontramos na margem da estrada entre Moema e Bom Sucesso. Esta cruz
evidencia a presença de colonização em tempos anteriores a 1914, ano do aldeamento.
Contrariando a afirmação do relatório GT FUNAI de que a colonização de Bom Sucesso
ocorreu a partir de 1935. A foto deste marco consta dos anexos deste relatório.
O depoimento de pessoas com idade avançada é uma das primeiras referências
testemunhais para levantamento histórico de uma situação. Note-se que o relatório GT
FUNAI, sobre Bom Sucesso está calcado principalmente no depoimento de Rogério
Vojtech, cuja grafia correta é Voiteixen, um jovem de apenas 28 anos de idade. Os
moradores de Bom Sucesso, mostraram-se preocupados estranhando o fato de que o
depoimento de muitas pessoas "antigas" conhecedoras da história local, não foram
tomados .... "este rapaz não tem conhecimento nem idade para dar qualquer depoimento".
Muitas das referências fornecidas por ele
foram consideradas " conversa fiada e
mentirosas ", ou ainda que "muito fala e pouco sabe". Convém ressaltar que estas
preocupações foram levantadas pelo próprios moradores, uma vez que nossa equipe não fez
qualquer contato com Rogério.
O cruzamento de informações dos vários depoimentos tomados por nossa equipe,
demonstram coerência com a história escrita. Pessoas foram entrevistadas em regiões
distintas, sem que houvesse qualquer possibilidade de uma articulação para criar um
passado mentiroso. Assim depoimentos e documentos confirmam que a colônia de Bom
Sucesso é do início do século. Entre os vivos encontramos João Durval e Alvino de Souza,
ambos com 79 anos, nascidos em Bom Sucesso. Encontramos registrado no livro de
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tombo de visitas aos doentes, da paróquia de Paraguaçú, uma referência a Bom Sucesso de
14/06/1934. Fotos constante nos anexos deste relatório.
Já no livro na obra de Silvio Coelho dos Santos,
Índios e Brancos no Sul do
Brasil, aparece uma referência a Bom Sucesso, já logo após o aldeamento em 1914:

" Logo após a atração dos Xokleng às margens do Plate, o posto foi
visitado pelo padre João Komineck C.M, responsável pela paróquia
polonesa de Alto Paraguaçú
o padre organizou a expedição com 12 ou
13 pessoas, partindo da colônia Bom Sucesso em direção ao rio da Prata,
afluente do Itajaí do Norte" (SANTOS, 1973:270).
O próprio relatório GT FUNAI cita uma referência a Bom Sucesso de 1929 na página
41:
"Esses botocudos tinham feito apenas uma visita rápida às
circunvizinhanças das linhas coloniais de Bom Sucesso.... " (relatório GT
pag41)
Diante de tantas evidências não há como negar que a colônia de Bom Sucesso,
surgiu já no final do século XIX. As informações de que a colonização ocorreu após
1935 com a expulsão dos índios também é inverídica. O próprio relatório afirma que os
Xogleng viviam em bandos de 50 a 300 indivíduos. Como pode ser coerente o
depoimento de Veitchá Téie, transcrito do relatório GT FUNAI:
... ali nesse araçá é um lugar conhecido. É um lugar de moradia. Ali se
reúne os índios, umas 2 mil índios, 5 mil índios se reúnem ali nesse local
perto do araçá ... (página 22 relatório GT).
Inclusive declara ser ele um desses participantes dos acampamentos. O que fica
claro em sua declaração que o período referenciado é posterior ao aldeamento de 1914,
época em que só existiam apenas 400 Xogleng. É
evidente a contradição destes
acampamentos sob o pé de araçá se analisados do ponto de vista de que a sociedade
colonial tinha em relação ao índio. O depoimento que aqui transcrevemos do Relatório
GT FUNAI de Carolina Keller deixa bem claro esta contradição:
"Ficava bem, bem no rumo da cerca com a divisa ....bem no canto da
cerca mesmo. E foi uma trevoada que ele, ele virou, mas eu acho que
dentro da terra ainda deve ter raiz. . ... ali era o araçá que é divisa da
cerca. Minha falecida mãe tinha um quintal grande que plantava verdura.
O araçá ficavafora da cerca"(página 23 relatório G1)
Analisando este depoimento podemos perceber algumas incoerências: nenhum
colono iria permitir acampamentos de índios dentro do seu próprio quintal.Também que o
araçá foi arrancado pelo raio ou vento de uma trovoada pelas raízes, portanto não pode
existir o cepo descrito e fotografado como sendo, pelo GT FUNAI.
O depoimento aqui transcrito do relatório GT FUNAI, de Rogério Vojtech é
contraditório se comparado com o de Carolina Keller,
" quem derrubou hoje não existe mais terra. Quem derrubou foi Miguel
Keller, que eu tenho informação e o meu avô que derrubaram este pé
de araçá aqui.... esse cepo tem mais de 40 anos derrubado...Ele tinha
três tiques no tronco deste araçá'Tpágina 23 relatório GT)
Percebe-se também outra contradição, um afirma que o araçá foi cortado, o outro
afirma que foi arrancado pela trovoada. No depoimento de Rogério nota-se que com
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apenas 28 anos de idade ele é capaz de descrever pequenas marcas no tronco de árvore
derrubado a 40 anos atrás. Note-se que dos entrevistados do GT FUNAI, sobre a imbuia
perto da igreja, nenhum descreveu que inscrição continha.
Entrevistamos a própria Carolina Keller, moradora atualmente em Doutor
Pedrinho que deu o seguinte depoimento:
"Eles vieram falá comigo se era verdade, mais não era verdade. O araçá era
bem mais pra lá do cepo da planta que eles lavam olhando lá " (fita nº 2)
Erico Keller, filho de Carolina também lembra do tempo dos índios:
" Esse negócio de acampamento deles lá que ele moravam, isso
nunca existiu. Vinha 1 O, 20 índio lá chegava de noite dormia ali no dia
seguinte iam pra frente". (fita nº 2)
O relatório do GT não deixa claro quais os critérios usados para justificar os novos
limites pretendidos pelos índios. Destacamos aqui o depoimento de Alfredo Patté,
mencionando que o líder Vomble, em 1950, estava com ele e apontando para o salto, no
local chamado Forcação, falava:
"É no salto, é encima do salto ele disse. Ele desceu nesta água e ele disse, o
marco está encima do salto ... o índio falou pra mim em 1950 foi o Vomble, o
pacificador. Naquela estrada que nós estavamas, ele apontou esta água,
encima deste salto está o marco. Faz 47 anos atrás ele disse para mim, mas
antes daquilo ele tem dito, foi no ano de 1950... de 26, antigo, é do decreto de
26... mas o índio disse que o marco, ele viu aqui, ele desceu e apontou lá ele
disse que é aqui.... "(página 33 relatório GT).
O próprio relatório do GT analisa assim este depoimento:
"Encontramos no depoimento acima uma certa imprecisão com relação a
documentação legal analisada pelo GT. A afirmação de que o decreto nº 15 de 1926
estipulava como limite da terra indígena a região de Bom Sucesso carece de maior
sustentação. Na realidade o que Alfredo Patté quer expressar é que os indígenas
reconhecem o local como pertencente a terra indígena reservada a partir do decreto
supracitado. Esse reconhecimento decorre do fato de que os Xokleng ocupavam de
fato toda região de Bom Sucesso em 1926 quando da edição do decreto. Na
realidade o que deve ser motivo de clara explicitação é o significado deste discurso
proferido por Alfredo Patté. Sua fala é uma demonstração de que o Bom Sucesso e
a Forcação são lugares de ocupação tradicional indígena, sendo que essa ocupação
continua povoando fortemente a memória social Xokleng" (página 34 relatório
próprio GT).
O relatório GT, explica na sua introdução que a partir do aldeamento em 1914 o
confinamento dos índios dentro dos limites do Posto de Atração. É descabida a afirmação
de que em 1926 os Xokleng ocupavam a região de Bom Sucesso e Forcação. Sílvio
Coelho dos Santos em seu livro Índios e Brancos no Sul do Brasil, descreve claramente
qual era a condição dos índios recém aldeados:
"Efetivada a pacificação dos Xokleng no Alto Vale do Itajai do Norte ...., necessária
se tomou a fixação de áreas territoriais onde os indígenas pudessem se estabelecer.
Essas áreas permitiriam simultaneamente o confinamento e o "amansamento" dos
selvicolas, de maneira que os civilizados das vizinhanças logo se libertavam da
insegurança em que viviam. Os indígenas, depois de atraídos, tinham que se sujeitar

a viver limitados ao território sob controle do Posto e dele não podiam afastar-se
sem autorização expressa dos funcionários. "
(SANTOS: 1973: 196)

Outra informação incoerente contida no relatório GT FUNAI e aceita como certa é de
que:
"Segundo Jardelino Pripá estes limites foram mostrados em 1914, confirmados em
1926 e respeitados até 1950"
Em 1914, sequer sabia-se onde seria localizada a Reserva .Os índios aldeados viviam
ainda nos locais dos postos de atração. Assim em 1914 não poderia existir qualquer
menção que fosse de limites da reserva. Isto posto é obvio que sua confirmação também
não ocorreu em 1926. Sílvio Coelho dos Santos deixa bem claro como era a situação
naquele período:
"Ao tempo ainda dos serviços de atração, a Companhia Colonizadora Hanseática
havia cedido 3. 000 hectares de terras de sua concessão para a fixação dos
selvicolas. Essas terras estavam localizadas na região de Tatô, onde pretendia
instalar uma colônia nacional integradas por brasileiros... À pacificação realizada
por Hoerhan, entretanto ocorreu às margens do Plate ... Com o passar dos anos o
posto de atração transformou-se em posto indígena....Somente em 1926 o governo de
SC decidiu que os Xoklengficariam definitivamente aldeados na área do Plate/ltajaí
do Norte." (SANTOS, 1973:197)
Está comprovado que a área histórica e tradicional ocupada pelos Xokleng, ia das
proximidades de Curitiba até o as imediações de Porto Alegre, como inclusive demonstra
mapa anexo 2 do relatório GT.
Porém é um absurdo afirmar que os limite da Reserva alguma vez passou próximo a igreja
Santo Antônio, em Bom Sucesso. Também é injusto afirmar que os colonos de Bom
Sucesso, usurparam as terras do índios para se estabelecerem. Não há qualquer base
documental para fazer tal afirmação. Ao contrário o que há são evidencias de que a
ocupação foi legal, com base na Lei. Podemos entender isto tanto analisando os mapas,
documentos e depoimentos. Em literaturas pesquisadas em nenhum momento há qualquer
relato de que os índios foram usurpados nos limites de suas terras. As duas únicas
referências são o Acordo SPI de 1952, que subtraiu 6.000 hectares da reserva e a invasão
incentivada por certas autoridades a título de reforma agrária. Porém neste caso já em
1963 os invasores foram expulsos das terras indígenas. Nem o professor Sílvio Coelho dos
Santos, profundo estudioso dos Xogleng, nem o professor Sálvio Muller, fazem qualquer
menção em suas obras, além dos dois fatos acima citados. Nenhum dos entrevistados,
mesmo os que já não tem nenhuma ligação com as regiões pretendidas pela ampliação
fizeram qualquer menção, mesmo quando inquiridos.
Antônio Martins, 69 anos, nascido em Bom Sucesso:
" Isso é um robo. Índio nunca tinha terra no lado de ltaiópolis. Era da divisa de
Itaiópolis do tempo do meu pai que ajudou fazer, é Barra do Toldo, Serra
Afiada ....Aqui do lado do Itajai; da margem esquerda, aqui, nunca os índio tinham
nada ... " (fita nº 2).
Maria Hercília Gomes de Souza, 78 anos, nascida em Bom Sucesso. Moradora do
Rio da Louza a 68 anos:
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" De 1 O ano eu vim com meu pai aqui, daí casei e fiquei aqui. Essa casa nós
fizemo tudo a braço, a casa do meu pai era lá embaixo, .... tudo puxado por essa
serra, tanto sofrimento. Os índio parava prá lá. Nunca inticaram nôis, mas agora
que tá notícia que tão fazendo prá lá que vem aqui também querem tira tudo. A
linha dos índio passa no Toldo. Diz que tinha até um marco perto do meu
irmão. "(fita nº 4)
Orides Gomes, morador do Rio da Louza, nos levou até os limites de suas terras
com a Reserva Indígena, onde constatamos a existência de marco de cimento com a
chancela da FUNAI impressa em metal. (anexa ao relatório). É enfático também em
afirmar que ali nunca foi área dos índios.
" A divisa sempre foi respeitada, era aqui, diz mostrando o marco da FUNAI.
Pois é essa que dizem que eles querem que no Rio Engano que eles querem dizer
tem um marco lá que um rapaz que sabia. Eu digo, escuta aí vocês não acha
marco nenhum. Eu sei onde que tem um marco, que é esse aqui.se querem vê eu
vou mostra. Agora lá (Rio Engano), vocês não vão acha marco nenhum, porque
nunca teve nunca teve.
Se o governo quiser comprar essas terra e dá pros índios então é outra coisas.
Agora dize que isso aqui é do Posto, nunca foi. Eu me criei aqui. Gente velha
requereu esse terreno aqui, esse foi requerido pelo meu primo homem velho. Era
do tempo que eu não existia, eles entraram em sertão aqui." (fita nº 3)
Outro depoimento é de Lino Darolt, residente atualmente em Barra Velha,
arrendatário nas terras de Hoerhan, durante 14 anos participou da abertura das divisas
de Barra Dollmann em direção a atual aldeia do Bugio:
" ... eu fui trabalha naquela linha que abriu, o chefe era o Antão e o outro Duda
Cabral. A linha do posto saía aqui da Barra Dollmann lá prá cima da barragem
um pouco, da divisa do posto com a terra do rio Vigante, aquela linha vai e aqui
em cima tem uma estrada que cruza, aqui ela corta essa linha aqui do posto, o
marco do posto ..... Do Vigante saía da Barra Dollmann, foi até Bom Sucesso, ali
a divisa divide o posto com a terra do Vigante. A estrada do Vigante que vai pra
Bom Sucesso ela cruza na terra indígena. O marco pra quem vai água acima fica
para o lado direito. No canto a divisa, dali pega outra linha seca e sai na Barra
do Deneke. Tem uma linha ali, uma linha seca, passa na Louza, no Sepka. o João
Sepka divide com o Posto Indígena. Tem o José Honório, não sei mais quem tá lá
A viúva Sepka ela fazia divisa com o Posto Indigena" (fita nº 5)
Francisco Vidal Teixeira, nascido em 1919, também descreve os limites:
"Era linha seca o rumo e era tudo marcado os paus, um tempo, eles abriram eles
mesmo roçaram por baixo uns três metros de cada lado foram abrindo, eles
mesmo, como é que agora não tem não tem terreno. O rumo era sempre bem
aberto, bem dividido, marcavam na árvore, farquejavam a madeira.: cruzava a
Serra descia do Rio do Toldo e ia pro alto atrás Serra Afiada. Só cruzava o rio lá
do outro lado do rio não me recordo se era pelo rio ou por cá do rio. Por aqui era
tudo linha seca. Pegava do ltajai, ia reto até na divisa do Celso Berri ... Daí era do
Berri o terreno lá. A terra do Berri fazia divisa com a terra dos índios. (fita nº 2)
Sobre as considerações do relatório de que Wigando Paulo Reichel, apropriou-se das
terras indígenas em conluio com Hoerhan e os próprios índios apuramos ser inverídico.
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Existem escrituras públicas em Bom Sucesso, datadas de 1911. Nenhum dos entrevistados
confirmou ou fez qualquer alegação as negociatas aludidas pelo relatório GT.
Ermezilia Gomes Martins, nascida em 1940 em Bom Sucesso, trabalhou por vários
anos na casa de Wigando Paulo Reichel, declara:

" Esse Eduardinho nunca vinha ali naquelas terra. O Eduardo nem conhecia
aqui. Ele era um que prá fala com ele dava trabalho. Não dava pra falá com ele.
Não recebia qualquer um. Não falava com qualquer pessoa. Nunca veio aqui e
nunca ninguém foi fala com ele. O Wigando era um homem sério. Esses cara. Veja
só a consciência desses cara. Inventa uma coisa dessas. Que o Wigando vendia
combinado com o Eduardinho. Porque nunca veio esse Eduardinho nem se
conhecia com o Wigando. " (fita nº 3)
Antônio Martins também faz comentários a respeito de Wigando Paulo Reichel:
" Wigando não era carreirista (de cavalo). Essa raia de cavalo deve fazer uns 40
anos. Ele era um homem lutador. Nos vendia porco pra ele. O Wigando é um
coitado dum homem que ajudava o povo em parte do comércio, comprava criação,
comprava bicho. Comprava terreno e vendia, mas dos colono. Wigando era
direito, certo. Nunca niguém incomodo os índios daqui da Losa, Bom Sucesso,
nunca. Ninguém incomodava. Todo mundo respeitava"(fita nº 2)
Francisco Vidal Teixeira manifestou surpresa quando perguntamos sobre as supostas
negociatas de Wigando com as terras dos índios:
"Nunca, aconteceu isso nunca, o senhor pode crê que nunca aconteceu o Wigando
nunca fez isso. Conheci o Wigando demais, ele tinha casa de comércio nós
negociava com ele, o Wigando já morava aqui anos, o pai dele era tamanqueiro,
nos andava na escola e ia comprá tamanco lá
eu comprei terra escriturada de
gente que morou aqui a quantos anos. Já era escriturada". (fita nº 2)
As relações entre os índios e os não-índios do entorno da Reserva sempre foram boas,
muito diferentes dos tempos anteriores ao aldeamento. As hostilidades cessaram e passou a
haver um clima de cordialidade.
Antônio Martins declara:
" Tinha baile na Louza, até eu chequei a dança com as índia, era piazotão assim.
Eu dançava com as índia. Então eles vinham de canoa, subia aqui em cima. As
índia, tinha umas reforçada, bonitona, vinham dança baile aqui em cima, No
Sepka só de canoa, deixavam a canoa e vinham a pé. Deixavam a canoa amarrada
a par do rio, daí pegavam o picadão" (fita nº 2)
Maria Hercília Gomes de Souza relembra esse tempo:
''... nós dançava baile quando era moça e nós se enquadrava com eles. " (fita nº 4)
Edésio Correia também faz menção a esse clima de cordialidade:
"Saía sim, a gente se dava, eles tinha a área deles né, quando eles incovidavam pra ir
numa festa da área deles, nós ia Chovia de gente branca lá. Eles vinham na festa fora
também.Lá era três dia de Baile, então a gente ia na festa deles. Eles tem um grupo grande
lá na área deles, acho que tem uns 50 metros de comprimento era escola né. Então nos ia
muito na festa deles, desde pequeno. Só que naquele tempo os indio era respeitoso, quase
não tinha branco m orando no meio deles. " (fita nº 3)
Alvino de Souza ratifica a cordialidade existente:
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" ... caçava, jogava bola com eles, nós ia jogá lá no posto, eles vinham aqui, tinha
um campinho, vinha jogá era muito amigo, somos amigo até hoje, não tenho nada
contra os índios. Depois que começaram a entra esses branco no meio dos índios
foi se começando arruiná. Os índio não mexiam em nada e agora ninguém pode se
fiá mais neles, Tenho três compadre índio. Tinha o Lídio, Macanã e o Thiago." (
fita nº 4)
Histórica e tradicionalmente toda região que vinha Curitiba até próximo de Porto
Alegre, era território dos Xogleng. Inicialmente foram sendo desalojados de seus
ambientes naturais na região do Planalto, onde a criação extensiva de gado, levou a
ocupação das terras pelos colonizadores numa época anterior a ocupação do Vale do
Itajaí. Cada vez mais acuados, tanto pela colonização, como por expedições dos bugreiros
que os dizimavam impiedosamente, viram-se confinados em grande parte na região das
cabeceiras do rio Itajaí, principalmente o Itajaí do Norte. De Blumenau, a pressão das
frentes colonizadoras subiam o Vale empurrando-os cada vez mais vale acima. Da região
do planalto norte vinham frentes de colonização originárias do Norte Catarinense. Os índios
nômades tinham dificuldades em praticar este tipo de vida. Viviam sempre a expectativa de
que um mal maior pudesse lhes acontecer. O pinhão fruto da araucária (Araucaria
angustifolia), era um de seus alimentos de coleta. A criação da Reserva Indígena, por
várias razões que podemos supor, excluiu do seu perímetro as áreas com florestas de
araucária. Algumas araucárias bem esparsas foi o que ficou incluso. A região de Bom
Sucesso era coberta por imensos pinheirais. Formavam uma floresta contínua até a região
do planalto e seguia pelo Paraná. Em 1926, a região já estava povoada visto que estas
áreas eram propícias para criação extensiva de gado. Esta região não estava nos domínios
da Colonizadora Hanseática, portanto não era passível de ser Reserva Indígena.
Outra região potencial seria o que é hoje a localidade da Serra da Abelha. Embora
esta localidade não fosse habitada em 1926, esta não foi incluída na área da Reserva. Um
dos motivos que deduzimos, foi a falta de interesse em manter os índios praticando a coleta.
Como a intenção era transformá-los em pequenos agricultores nos moldes da colonização
vigente, procurou-se mantê-los em locais de terras mais férteis. As terras dos domínios
das araucárias, geralmente são os faxinais. A acidez destas terras tomava a agricultura
impraticável. Só após a assimilação das novas técnicas agrícolas, como a incorporação de
calcário, tomou viável e produtivo esse tipo de solo. Em escrituras de terras mais antigas
podemos encontrar o termo caíva, terreno pobre, impróprio para agricultura, segundo o
dicionário. Encontramos o seguinte na escritura da família Watraz, cuja cópia faz parte dos
anexos deste relatório " transcrita hoje sob nº 6.31J a escritura do imóvel terreno rural
de caiva com área de " Um dos outros tantos motivos que podemos supor é o econômico.
A araucária era uma madeira com boa demanda comercial, fácil de ser extraída, visto que
sua ocorrência maior é em áreas de pouca declividade. Desta forma os Xogleng desde os
tempos imemoriais coletores e consumidores do pinhão, ficaram privados em seus
domínios deste importante alimento.
Após o aldeamento e o confinamento, em 1914, as saída dos limites da Reserva só
eram permitidas com autorização, conforme relata Sílvio Coelho dos Santos numa citação
que aqui repetimos:

"Os indígenas, depois de atraídos, tinham que se sujeitar a viver limitados ao
território sob controle do Posto e dele não podiam afastar-se sem autorização
expressa dosfuncionários"(SANTOS, 1973:197).
Assim como não houvesse pinhão para comer nos domínios da reserva eram
consentidas saídas dos índios além dos limites da reserva. Isto não significa conforme
afirma o Relatório GT, que estas saídas consentidas viessem a lhes dar o direito definitivo
destas terras, uma vez que as mesmas já estavam colonizadas. O que houve na realidade foi
permissão dos colonos para que os índios então já "amansados", pudessem colher o pinhão
abundante nas suas terras. Vários relatos dão conta destes fatos, inclusive de parcerias na
colheita do pinhão, pois os índios tinham maior facilidade de subir nos altos pinheiros.
Transcrevemos os depoimentos abaixo que demonstram ser real esta situação:
Francisco Vidal Teixeira: "Pinhão, só com permissão do meu pai, eles pediam
ordem, o Eduardinho escrevia carta pra nóis permiti, pro meu pai permiti tirá
pinhão, mas por conta deles não, eles nunca vieram, eles vinham pedi licença. "
(fita nº 2)
Francisco Vidal Teixeira continuação "Na nossa terra eles vinham bucá pinhão,
faziam acampamento lá e ficavam dias ali comendo pinhão. E o pai dizia mostre
um peinheiro bem bom cheio de pinha prá eles derruba prá nóis. Eles subiam e
derrubavam prá nois e depois prá eles. Até pouco tempo pousou um aqui. O
Olivio era um índio velho ainda no tempo do pinhão, assemo pinhão em cima da
chapa, pousou aqui neste quarto" ( fita nº 2)
Alvino de Souza: " Eles vinham juntá pinhão. Só iam buscá pinhão, não moravam
lá, toda vida/oi no posto"(fita nº 4)
Carolina Keller, nascida em 1935, Bom Sucesso: " Eles vinham lá da reserva,
porque lá não tinha pinhão, então eles vinham pro mato pra come pinhão, lá tinha muito,
mas ninguém dava bola pra isso "(fita nº2).
A própria citação do Relatório central do SPI de 1929, contida no relatório GT FUNAI,
página 41, confirma verdadeira estas excursões fora da reserva:
"Esse botocudos tinhamfeito apenas uma visita rápida ás circunvizinhansas das
linhas colonias de Bonsucesso, região que os atrae irresistivelmente,..... onde
moram seus melhores amigos, voltando logo para o Vale do Itajai'' ( relatório GT
página41)
Rio Vigante
A situação do Rio Vigante é semelhante a das outras áreas pretendidas pela ampliação.
Esteve fora dos limites da reserva. Nesta localidade não havia mata de araucárias.
Entrevista Balduino Kopp, morador do Vigante, nos fala sobre os limites da Reserva:
" É em cima, pra cima do topo da serra a divisa toda vida. Não isso meu pai
compro, já tinha dono antes, que quando meu pai compro a 50 anos, já compro de
gente estrangeiro, que já tinha uns 20 anos morando aqui. A área que eu conheço
daqui até Bom Sucesso lá aonde tá a placa foi aberto 2 ou 3 vezes sempre foi
marcado no mesmo lugar as placa grande, área federal, área da reserva, na
estrada onde passava, sempre tinha placa sempre foi respeitado. . O pinus do
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Berri lá, foi plantado fora da área indígena, nunca foi avançado, aquela área
nunca pertenceu a eles, eles que invadiram, eles sempre invadiram a área dos
colonos. Agora a outra área de lá Vitor Meirelles eu não conheci não posso te
dize, mas na área de cá nunca ninguém invadiu a parte deles. Tem marco no mato.
Tem postinho de cimento, mais tem árvore marcada também. Acha, tranqüilo é
tirado côncavo. Eles destruíram tudo. Placa derrubada, lá perto do pinheiro do
Berri tem uma que tá até discosta. No portão aqui também tem ali onde era a I°
guarita ali. Aqui não é área de pinheiro. Isso é coisa plantada aqui não é área de
pinho, bracatinga isso não é nativo daqui. Fazia a divisa, esse pinheiro sumiu de
lá, mas nós sempre sabia que esse pinheiro era a divisa da área indígena. Eu
concordo com uma coisa, eles tão certo, se essa terra foi toda da área indígena,
vamo dá Blumenau, São Paulo, a terra era nossa como eles dizem, então nós

invadimo a área deles, claro que invadimo, só que aqui era da Hansiática
antigamente. O pai tinha o terreno, que meu pai compro do Generoff que era um
general que veio da guerra, da Alemanha ele já morava aqui uns 20 anos, correu
porque não se enquadrou aqui. Meu pai falava sempre que a Hansiática
demarcou essa área indígena em 1926. Quando ele comprou esse terreno era do
Gustavo Generoff, que era da Alemanha. (fita nº 4)
Olívio Castellani, residente em José Boiteux reitera essas afirmações:
"Nasci em 09.08.1939. É eu nasci vizinho da reserva, nasci em Barra Dolmann
onde é a barragem agora. Sempre foi respeitado pela divisa velha toda vida né, ali
trabalhei pertinho ali no Alvino Castellani. A reserva indígena era toda vida
reservada, tinha marco, tinha placa toda vida. Agora último tempo as placas já se
sumiram. Tinha rumo aberto direto só depois que começaram a desmaiá muito a
madeira é que o rumo desapareceu, derrubaram a mata. "(fita nº 4)
Analisando os depoimentos e fatos acima podemos concluir que:
1- A Reserva Indígena nunca fez parte do município de Itaiópolis, conseqüentemente
de Bom Sucesso;
2 - A Colonizadora Hanseática, não teve qualquer participação na colonização de Bom
Sucesso e Itaiópolis;
3 - Apesar do pinhão ser um alimento básico de coleta para os índios, áreas com
floresta de araucária não foram inclusas nos domínios da Reserva Indígena;
4 - Em função disso os índios tinham sua saída permitida da área da Reserva para
coletar pinhão;
5 - Os colonos de Bom Sucesso, acolhiam e permitiam que os índios colhessem pinhão ·nas suas terras, razão pela qual os índios tinham grande estima pelos mesmos e
consideravam a terra da permissão onde moram seus "melhores amigos", voltando
logo para o Vale do Itajai. (citação do Relatório GTpág 41)
6 - Bom Sucesso é uma localidade do município de Itaiópolis, surgida no final do
século XIX;
7 - Hoje não existem florestas de araucária em Bom Sucesso e região.

BARRA DA PRATA E SERRA DA ABELHA

Serra da Abelha está muito próxima a Barra da Prata, apenas a serra separa uma
comunidade da outra. Barra da Prata teve sua colonização iniciada em função da
agricultura, pois suas terras férteis são apropriadas para este fim. Serra da Abelha lugar
bem próximo, possuia imensos pinheirais. O início da colonização de Serra da Abelha deuse da década de 1940, quando iniciou a abertura de uma estrada ligando esta localidade a
Vitor Meireles, na época chamado Forcação. Neste periodo ainda não havia a estrada que
liga hoje Serra da Abelha a Barra da Prata. Assim por muitos anos a Serra da Abelha
permaneceu isolada da Varaneira, de Vítor Meireles e Barra da Prata. Era uma espécie
de ilha, com seus pinheirais intactos, aguardando a hora de sua colonização e exploração
comercial. A localidade de Varaneira, nome originário da planta Cordyline dracaenoides,
lugar contíguo a Serra da Abelha já tinha iniciado sua colonização por poloneses nos
anos 20. Estes vieram da região de Itaiópolis trazidos pelo padre João Kominek, pároco de
Paraguaçú. O padre João Kominek foi o colonizador da região. Comprou grandes áreas de
terras da Colonizadora Simões, para vender e colonizar a região. A região de Itaiópolis
era colônia de poloneses. O padre Kominek procurava atraí-los para esta nova frente de
colonização. O principal atrativo era a grande quantidade de erva mate na região. Naqueles
tempos a erva mate tinha uma grande aceitação comercial, por isso era chamada de "ouro
verde". Até 1950 a estrada da Varaneira chegava até onde começa hoje a Serra da Abelha
II. Dali em diante era só picadão. As terras daquele ponto em diante pertenciam a
Colonizadora Hanseática, que por sua vez entregou a Leopoldo Zalling, para exploração
dos imensos e abundantes pinheirais ali existentes. O compromisso da Madeireira de
Zalling com a Companhia Hanseática era colonizar aquela região. Assim a madeireira
vendia terras aos colonos com reserva de madeira. Os colonos procurados para iniciar
este novo núcleo, foram os alemães das regiões de Tubarão, Braço do Norte, São
Martinho entre outras cidades do Sul de Santa Catarina. Estas cidades foram povoadas
inicialmente por alemães vindos da Westphalia, Alemanha. Muitos dos primeiros
moradores foram empregados da madeireira, que iam adquirindo terras do próprio patrão.
Sua área apesar de estar nos domínios da Colonizadora Hanseática, ficou desabitada até
próximo da década de 50. Esta região nos limites extremos da colonizadora, foi uma das
últimas a ser colonizada. Os índios por sua vez viviam confinados dentro dos limites da
Reserva Duque de Caxias, tinham suas saídas permitidas para coleta de pinhão. Neste
ambiente desabitados podiam fazer suas coletas com uma tranqüilidade, dificilmente
encontrada em outras regiões. Outras vezes os índios passavam pela região da Varaneira,
procedentes da reserva, indo em direção a Paraguaçú, visitar o padre João Kominek,
pessoa da qual nutriam grande simpatia, dado a quantidade de donativos, alimentos e
lenitivo espiritual que este lhe propiciava em sua freqüentes visitas ao Posto Indígena.
Edésio Correia, nascido em 1934, da seu testemunho da época do início da
colonização:
" Serra da Abelha primeiro, foi da firma Zalling. Fui eu que ajudei fazer a
estrada no tempo que era gurizote 12,13,14 anos, eu era cozinheiro. Fizemo a
estrada de Serra da Abelha desde da Barra do Facão tudo a enchadão. Tinha
umas quatro cinco turma trabalhando. Depois entro essa firma coloca serra fita,
Depois a Indústria Comércio colonizo a Serra da Abelha. " (fita n" 3)
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Edmundo Brüning, nascido em 1937, morador da Serra da Abelha desde novembro de
1951:
"Chequei aqui com 16 anos para trabalhar na madeireira. Depois quando isso
aqui foi colonizado, o meu sogro compro terra aqui e nôts continuamo
trabalhando aqui em cima desta terra. A firma já trabalhava seis meses quando
cheguei aqui para trabalhar na Abelha II"
(fita nº 2)
Mário Dauer, morador a 50 anos da Serra da Abelha também confirma:
" Ajudei a construí a estrada a mão A indústria Comércio era uma firma que
andava dentro da lei, não era uma firma de trapaça. O velho Leopoldo
principalmente comprou da Hansiática, bem comprado. Ela se achava meia sem
condições de colonizar e venderam, com obrigação de 3 ou 4 anos colonizá e tirar
a serraria e colonizá. Corretores iam pra Tubarão, Presidente Nereu, Vida/
Ramos e toda região, vender pros colonos. Essa colonização daqui de Serra da
Abelha foi a firma que colonizou tudo. A firma colonizou, a própria madeireira
colonizo. " (fita nº 3)
Alfonso Claudino dos Santos, 67 anos declarou:
"Eu comprei isso aqui em 62 por contrato. A Indústria Comércio e Madeira se
não me engano compraram isso aqui da Hansiática mais com a obrigação de
colonizá essa área. "(fita nº 4)
A afirmação do relatório GT FUNAI de que os índios faziam roças nesta localidade é
descabida, pois os mesmos tinham grandes quantidades de terras para cultivar em seus
próprios domínios. Outro fato também relatado anteriormente é que a região era terra de
caíva, ou seja terra pobre, imprópria para agricultura. Como já relatamos anteriormente, só
com as novas técnicas tomou-se viável a agricultura neste tipo de solo. O milho não cresce,
ficando com menos de meio metro de altura. Constatamos isso em nossa visita técnica no
dia 19/02/2000, no interior da ARIE da Serra da Abelha. Um dos posseiros daquele lugar
desmatou uma pequena área e plantou, em forma de roça coivara, milho e arroz. As plantas
não desenvolveram e não produziram grãos. Não encontramos nenhum testemunho de
vestígio de roças na região, segundo depoimentos de várias moradores que ali vivem
desde o início da colonização. Edmundo Brüning declara:
"Não tinha nada nunca derrubado. Entrei aqui com 16 e tenho 63. A primeira
roça que foi feita neste lugar foi o velho Rui que mandou fazer, o chefe do velho
Zalling que mandou fazer pruns boiadeiro que eles tinham aqui, pra planta
milho, mas nem milho deu, porque isso vinha dessa alturinha e se acabava . E a
outra lá em cima da Serra ele mandou fazê. Mas isso ai, nunca deu planta, isso
começou a dar planta depois que foi analisado que veio a tecnologia pra cá.
Claro, que aí melhorou. Hoje com a tecnologia não existe terra que não
produz. "(fita nº 3)
Outro detalhe é o respeito que sempre existiu pelas divisas da Reserva. Mário
Dauer relata como era a construção da estrada que ajudou a construir para propiciar
acesso a Serra da Abelha:
"Ajudei a construí a estrada a mão. Mas nunca vi índio só falava do índio lá no
posto. Olhemo a linha a divisa lá do posto quando fizemo a estrada. Passava na
Serra Verde sempre passamo com a estrada fora do Posto toda vida não entramo

nenhum milímetro dentro do Posto. Foi respeitado, porque querem muda a linha?
Porque que eu conheço essa divisa do Posto a 50 anos. A linha sempre foi
marcada na madeira tá lá hoja ainda. Tudo marcado com talho de machado fundo
na madeira. Nós tiramo madeira antigamente extremando com o posto lá na Paca,
o próprio índio vinha ali onde nóis tava tirando madeira verificar se nois não
passava no mato dele né, nos não tinha atravessado a linha, então eles respeitava
a linha. A Indústria Comércio não podia passa pra cá nem uma cabeça de
palmito. "(fita nº 3)
O morro do Taió a que se referem os índios como lugar mítico, com característica de
mama de mulher, é o morro do Funil, no que é hoje o município de Mirim Doce, recém
desmembrado de Taió. É muito pouco provável que estes índios fossem até este lugar uma
vez este morro dista mais de oitenta quilômetros da Varaneira, sem contar o trajeto da
Varaneira até o Posto. A passagem dos índios pela Varaneira para ir até Taió, conforme
declara o relatório ser confirmado inclusive por não-índios da Varaneira, carece de uma
maior sustentação lógica. Necessariamente teriam que passar pela localidade de Serra do
Mirador, o que não aconteceu pois nenhum morador deste lugar testemunhou tais
passagens. Além de Serra do Mirador, teriam passado por Salete e Taió, vila já elevada a
categoria de Distrito em 1927. O Morro do Funil dista ainda mais de 20 km após Taió.
Provavelmente o morro referido trata-se do Morro de Itaió, no que era município de
Itaiópolis, hoje Santa Terezinha. Este morro ficava então no trajeto entre a Varaneira e
Paraguaçú. Depoimentos de moradores da Varaneira e Serra da Abelha atestam tais
passagens. Outras excursões além dos limites da Reserva ocorriam em busca do pinhão.
Vítor Novakowski, um dos moradores vivos mais antigos da V araneira deixa bem
claro em seu depoimento:
"Naquele tempo eles vinham lá do posto, paravam aqui. Onde é que vocês vão?
Nós imo lá pra Paraguaçú,
lá fala com o padre e cumpadre. Padre João
Comineck, ele batizou, muito indio, ele que vem/eu essa terra. Então lá em
Paraguaçú eles paravam um mês as vezes mais, que lá eles davam um paiol
grande as vezes comida de tudo eles se divertiam lá. Eles andavam por aqui tudo
iam lá por Nova Cultura, lá no Pinhalzinho não sei como é lá, saíam lá em
Papanduvas, iam lá tudo pra Itaiópolis, Paraguaçú de a pé. Flecha e machado,
cesta, era divertido vê, iam um atrás do outro assim como ganso, era bonito. "(fita
n°4)
Edmundo Brüning também confirma essas passagens:
" Índio passava aqui prá tira pinhão. É eles passavam aqui tiravam pinhão,
caçavam e iam embora pra reserva. Eles passavam aqui no tempo da Serraria,
alguns deles passavam aqui.. Alguns deles até trabalhavam nesse asfalto aqui na
Serra do Espigão (BR 116) e passavam por aqui vinham da Reserva e passavam
aqui. Eram poucos índios mas passavam aqui, trabalhavam pra lá né." (fita nº 3)
Mário Dauer relata:
"Passaram uns índio mais não era índio do posto, era uns índio Guarani que
vieram lá do Oeste Catarinense, passara aqui pra ir no posto, passaro aqui meio
perdido até pedira uma bóia que eles tavam com criança com fome, a minha
mulher deu, comeram e foram embora, mas não eram daqui, eram do oeste. "
(fita nº 3)
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Eduardo lganczuk, morador da Varaneira desde 1928 nos prestou o seguinte
depoimento:
"Até vinha indio, tinha época que vinha aquela tropa 30 indio, 35, 40, tudo um
atrás do outro. Eles iam não sei aonde lá na Pratinha, perto do pinhal. Vinham da
reserva.Barra da Prata do lado de lá que eu sei era terra dos índios. De cá era
dos Colonos. Nunca tinha sinal de índio. Tinha lá no posto lá na cancha deles, lá
tinha mais aqui nunca tinha. Eles faziam festa 3 dias. Eles iam pra Prata,
andavam pra lá tudo. Tinha aquele velho Janguinho, nunca passava sem chegá,
come um pedaço de pão, esse era o cacique deles. Então uma vez veio três índio,
chegaram de noite pediram pouso pro pai, pai deu comida e foram dormi, quando
era de madrugada roubaram duas galinha do pai e sumiram, e ainda botaram
fogo no soalho do paiol com palha, por pouco que não queimaram o paiol cheio
de milho. O Pai falou pro Janguinho, mas esse homem ficou brabo, queria sabe
quem eram, mas a gente não sabia os nome, eram três índio. "
Verônica Jarosz, nascida em Rio da Prata, localidade limítrofe a V araneira, também
colonizada por poloneses. Este local era passagem dos índios em direção a Paraguaçú:
" A minha mãe sempre fazia esses periquito né então eles passavam pela Prata
foram não sei pra onde, pra Bom Sucesso. A minha mãe deu pra um, pra cada
um tinha que dá um. Periquito é aqueles milho enrolado tipo pastel. Eles tinha
cemitério pertinho do meu pai. Nós era conhecido com eles não tinha medo deles,
E pra fala eles falava o idioma deles, mas mostrava tudo em gesto. Então minha
mãe não falava brasileiro quase só polonês mais ela compreendeu eles, davam um
Jeto e eles se compreendiam"
Fica evidenciado pelos depoimentos que os índios passavam com muita freqüência na
região da Varaneira, Rio da Prata e Serra da Abelha, quando se dirigiam principalmente
para os lados do município de Itaiópolis. Também fica claro que durante a época do
pinhão, vinham coletar tais frutos, tanto na Serra da Abelha, V araneira e outras localidades
do município de Itaiópolis, como Nova Cultura e Paraguaçú. A agricultura não era
praticada nesta região pelos índios. Não foi encontrado nenhum vestígio de lavouras na
região. Como toda região estava isolada, ainda não existia a comunidade de Barra da Prata
e os limites da Reserva não eram bem claros, os índios usavam as região de Serra da
Abelha, para coleta de pinhões bem como todas as regiões do entorno da reserva.
Percebemos ao reentrevistar Augusto Watraz, que sua entrevista foi direcionada e que
o mesmo confessou intimidado com a Kombi cheia de índios que apareceu para entrevistálo. Noto ainda uma forte tendência para trazer a linha da ampliação até os limites que
possam propiciar a inclusão da ARIE:
"... eu tâ com 64 ano eu nasci aqui, o pai tinha vindo mora aqui 6 anos, então faz
70 ano que tamos aqui. Eles não tinham roça. A linha extrema com a terra do
Governo. Ali era tudo mato nem picada não tinha. Não sei como era idéia deles,
se isso aqui consta que era deles ou não, mais eles paravam tudo que é lugar."
Sobre a equipe GT, disse: "Vou dize até o dia que eles tiveram em 27111/98. E
daí fizeram várias perguntas, mais eu não sabia dá resposta, eu não sei. Eles
vieram me perguntá, eu disse não sei, o pai falava que era terra do governo, então
eles falaram se é terra do governo então é terra nossa Disse era terra do

governo." Sobre os índios falou: " Muitas vezes pousavam. O meu pai era um
outro pai era pai deles. E eles as vezes até faziam uma empreitada assim, em troco
de comida, o pai dava comida e eles trabalhavam, é passatempo. E os índios
também eram respeitado. "(fita nº 2)
Os depoimentos de Augusto Watraz, confirma-se com a análise dos mapas das
terras da família Watraz, Limítrofes com terras devolutas, aquilo que hoje é Serra da
Abelha. Também nota-se no outro mapa de terras da família Watraz que a ARIE,
aparece como terras do Banaccke o demonstra claramente esta nunca ter feito parte das
terras da Colonizadora Hanseática, mas sim da Colonizadora Simões, haja visto que o
referido mapa tem sua origem em época anterior a colonização de Serra da Abelha.
Também fazem parte dos anexos deste relatório cópias das escrituras da família Watraz,
uma delas manuscrita. de 1933 onde lê-se nas suas confrontações: ... ao sul com terras
devolutas. Usa ainda o termo terras de caiva para designar terras pobres para
agricultura.
Luiz Backes morador da ARIE desde 1961, hoje designada Santa Cruz dos Pinhais
reforça com o seguinte depoimento:
" Eu nasci em 1937. Desde o ano de 1961 eu moro aqui nessa área. Já tinha
morando outras pessoas, inclusive meu pai morava aqui. Ele tava morando aqui
desde 1959. Em 1948 entraram as primeiras famílias que era cinco familias, da
família Cardoso, inclusive o chefe era José Valentim Cardoso com mais 4 filhos
casados, não tem assim certo a quantia de pessoas mais eram cinco famílias
constituídas e elas entraram nessa área com a notícia de que isso aqui era terra
do Estado, era devoluto, como de fato até a da-ta de hoje ninguém comprovou que
fosse um dono legítimo com documentos de origem dessa área. Inclusive os
irmãos Banacke, eles tinham um documento que se não me falha a memória do
ano de 192 7 e eles também perderam esse direito que eles tinham aqui, inclusive
eles tinham uma serraria construiram uma serraria tocada com máquina de
vapor que também não existe mais'. Sobre os índios comenta: "Olha desde o
tempo que eu conheço essa área aqui nessa região, nunca tinha índio. Os índios
ficaram sempre do Deneke pra baixo.
Sempre o que se sabe que os índios passavam, eles eram bem recebidos, os
colonos tratavam deles e as vezes davam até mochila pra eles pode continuá
viagem. "(fita nº 2)
Relembramos que Serra da Abelha e Barra da Prata são lugares distintos, colonizados
por etnias diferentes e em situações diferentes. A estrada que liga Barra da Prata a Serra da
Abelha foi aberta já muitos anos depois da colonização de ambos os lugares, já que um não
dependia do outro para acessar as cidades pólos. A Barra da Prata tinha ligação para
Itaiópolis e também para Ibirama. A passagem para Ibirama acontecia pela estrada que
corta a reserva com saída em José Boiteux. Serra da Abelha tinha sua ligação com Vitor
Meireles por uma estrada diferente e independente. A colonização da Barra da Prata, Rio
Deneke I e II, aconteceram por força do acordo de expropriação de 6.000 hectares em
1952. A Serra da Abelha foi uma frente de colonização aberta pela Empresa de Leopoldo
Zalling , adquiridas da Colonizadora Hanseática.
Outro fato importante para analise é que a A.RI.E da Serra da Abelha, não fazia
parte das terras da Colonizadora Hanseática. Esta área era parte integrante da Colonizadora

Simões, adquirida pela madeireira Banacke, de origem polonesa. Via de regra,
considerando a história local esta AR.I.E. não estaria na Serra da Abelha II mas na
Varaneira II.
A caverna mencionada no relatório GT FUNAI página 57, na realidade localiza-se
não da Serra da Abelha, mas na região do Rio Deneke II, conforme descreve o próprio
Relatório GT. Este lugar estava dentro dos limites da Reserva até 1952 e portanto não fazia
parte da área da Madeireira Zalling. Serra da Abelha tem características de planalto onde
não ocorrem " taipas e montanhas, caverna relativamente grande onde caberiam 200
pessoas" conforme descrito. O local então fica abaixo da serra num local que concordamos
já foi terra indígena até 1952.
Os cemitérios referidos no Relatório GT incluem-se também nestas condições. O
Cemitério é um conjunto de sepulturas, lugar onde se enterram os mortos. O cemitério
citado está localizado portanto fora da área da localidade de Serra da Abelha. O Rio
Gabiroba está totalmente fora da localidade de Serra da Abelha, inclusive não faz parte da
micro bacia nem do Rio Deneke ou Rio da Prata. O depoimento de Lino Darolt, deixa bem
claro que a morte ocorreu embaixo da serra do Deneke, portanto na área pertencente aos
índios até 1952. Note-se que a Serra do Deneke é a serra que vai para localidade de Serra
da Abelha:
"...eles contam o caso que o chefe deles não sei o nome ... ele morreu embaixo da
Serra do Deneke, lá eles queimaram e enterraram a cinza dele, porque onde eles
queimam fazem um buraco e enterram a cinza. Quem falou issofoi um tal de Aipão
Maneta. Não sei afurna que enterraram. Porque se enterraram na furna da Paca é
dentro da Reserva,, se enterraram na furna do Cedro então é fora" (fita nº 5)
Edmundo Brüning descreve nunca Ter visto qualquer vestígio de cemitério na Serra da
Abelha ou que algum índio tivesse algum dia passado por ali para algum tipo de culto aos
mortos:
"Nunca, nunca foi falado em cemitério de índio aqui. Cemitério que tinha aqui,
outro aqui e outro lá fora, foi que quando nois começamo aqui não existia igreja
nem cemitério, então morria as criança e o cemitério era na Serrinha ou senão no
Rio da Prata, muito longe pra se desloca. O pessoal começara, veio os missionários
naquela época, fizera as missões aqui, então ponharo uma santa cruz, cada
missão eles deixo uma cruz. E aí começaram a enterra criança e depois a gente
adulta. Depois foi colonizado, entrando gente hoje. É o que tá hoje. Tinha um
cemitériozinho ali dentro e outro lá mas era da nossa gente de empregado recém
nascido.
deles né."
Estes dois depoimentos deixam bem claro que o cemitério não se localizava na localidade
de Serra da Abelha, mas na parte de baixo desta serra.
Pela proposta de ampliação GT FUNAI, a comunidade de Serra da Abelha será
dividida ao meio com a proposta de ampliação. As duas igrejas ficarão inclusas na Reserva,
enquanto as escolas ficarão excluídas,
O motivo disto é que a linha a linha divisória da futura Reserva é a estrada que corta a
comunidade. Com este tipo de divisa a comunidade vai desestruturar-se por completo. É
comum verem-se propriedades cortadas pela estrada. Assim em muitos casos a casa do

isolada do restante da propriedade. e comum os colonos dizerem que
preferem que toda a comunidade seja indenizada e não só a metade.
É notório pelos depoimentos que os índios possuíam algum tipo de integração com
os regionais. Ora trabalhavam em empreitada para os regionais, ora arrendavam terras
dentro da Reserva para os regionais.
Os índios além de suas viagens para outras localidade bem distantes da Reserva,
transitavam pelas comunidades do entorno da Reserva, recebendo hospedagem, comida e
também mantendo alguns laços de amizade. Isso não caracteriza como uma ocupação, pois
se olharmos por este ângulo toda a re~ão que servia para coleta de pinhões e suas andanças
deveria estar incluída na ampliação. E comum encontrarmos objetos líticos em toda região
do Alto Vale. Cemitérios de índios são citados em muitos lugares da região. Assim como
Verônica Jarosz descreveu um na localidade de Rio da Prata, lugar bem distante de Serra
da Abelha, encontramos outra descrição de cemitério indígena no Rio do Bispo e Costa
Carvalho lugares muito mais distantes, bem próximos de Itaiópolis. Na localidade de
Atalanta, no Vale do Itajaí do Sul existem relatos semelhantes.
colono ficaria

BARRADA PRATA
A Barra da Prata, conforme já relatamos, surgiu em função da ocupação das terras
pertencentes a Reserva Indígenas. Em 1952 o governo do estado de Santa Catarina, fez
acordo o SPI e subtraiu 6.000 hectares naquilo que hoje é Rio Deneke I e II, Barra do Rio
Deneke, Rio da Frutas e Rio Bruno. Nossos entrevistados deixam bem claro serem
sabedores desta situação. Antônio Martins morador de Bom Sucesso deu o seguinte relato:
" Sabe os índio tem uma razão. Barra da Prata antigamente era Reserva dos
índios. Até na Barra da Prata por lado do rio Itajai; antigamente era Reserva dos
índios pra lá. Vamo dizê, entrou o pessoal invadiu até no Denecke, daí lá tem uma
razão porque lá era dos índios mesmo. Eu me lembro a gente ia caça anta lá, eu
dizia vamo robá anta dos índios lá é reserva deles o povo entra. Mas aqui do lado
do Itajai, da margem esquerda, aqui, nunca os índio tinham nada. "
Luiz Backes também confirma em seu depoimento:
"... tinha uma parte quefoi desmembrado que diz que pertencia ao Posto Indígena
do Rio Deneke uma faixa beirando o Rio Hercilio, até enconsta no Rio da Prata
que desemboca no Rio Itajai que é o rio Hercilio. Então aquela parte foi
desmembrada e colonizada pelo próprio Estado pelo próprio governo. Os
documentos que o pessoal tem ali constam que são títulos definitivos recebidos
pelo próprio governo direto. "
Pelo que podemos deduzir pelo depoimento de Edésio, morador da área pertencente
até 1952 a Reserva Indígena, Hoerhan incentivou a ocupação desta área mesmo antes de
efetivado o acordo com o estado:
" O Eduardinho só fez que ele entregou pro Estado essa área e mando náis entra
mas não vendeu, mas não pediu nada, ele mando meu sogro entra e aquele tempo
parava na casa do meu sogro disse: Olha vocês não tem terra pode invadi, vocês
não tem terra vocês querem terra pode invadi aí, arruma umas 20, 30 pessoas que
eu vou entrega pro Estado. Porque os índios não aumenta, não adianta tanta

terra, os índios já tem a terra deles em dia, Então vou
entra. Entremo até hoje temo lá".

entrega pro Estado pode

Artur Bona, morador da Barra da Prata também foi um dos que acreditou na
veracidade do acordo do governo: ARTHUR BONNA
" Moro 30 anos neste local fui o terceiro comprador dessa área desse terreno,
terceiro dono. Sabia disso eles comentavam que era uma área indígena. Pertencia
a Reserva Indígena, a gente comprou porque foi uma escritura que passou
legalmente pelo fórum, registro de imóveis e a gente pagou, comprou tudo pronto
era uma coisa legal e a gente nunca esperava que isso aqui podia acontece e
aconteceu o que tá acontecendo. Tenho escritura de 30 anos registrado pago meu
INCRA, tudo em dia. Também já era uma escritura legítima. Foi em 1953, 52,
53."
Sobre as divisas anteriores ao acordo comenta ainda:
"Pegava aqui duma cascalheira que tinha na Pratinha e saía na Barra Dollmann.
Hoje não tem mais, mais antigamente tinha uma linha aberta bem larga, tinha um
travessão, era muito usada pelos caçadores, na Pratinha pegava na Pratinha até a
Barra Dolmann, Salto Dolmann ".
Sobre a verdade de estar incluso Serra da Abelha no acordo:
"A Serra da Abelha, não era, já desde a época eles falavam que não, era só esses
6. 000 hectares aqui que tava. "
Eduardo de Carli, morador da Barra do Deneke, dono de uma atafona comenta:
"1957 vim morar. Isso quando saiu, isso tava cheio de posseiro aqui e eu ia
compra terra na Serra da Abelha, o patrão disse não, vamo no Deneke, pertencia
pros índios, mas já é do Estado, vamo arruma pra você também. Ai fui a
Blumenau, Dr.Giba naquela época, sabe ele me apresentou. Oh, tá aqui o
despacho veio do governo federal pro estado da Vargem até Barra da Prata já é
do estado e dali pra baixo são deles, dos índios. Isso continua pros índios. Daí foi
medido aqui e nós entremos tudo. Paguei pro governo do estado a vista. Quando
saiu, que encheram de posseiro isso aqui os índios vinham na Barra do Deneke
Quantos posseiro foram embora com medo dos indios. Tinha um tal de Lúcio de
Almeida, que era um índio, morava aí , tirou posse pro lado de cá também, os
índios vieram aí, tocaram ele embora de espingarda, tu é puxa-saco dos brancos.
Tocaram , ele foi embora. Então veio a medição em 1957, levou 7 anos pra vim o
título definitivo, fui buscar em Blumenau. Tai o titulo quem quise ve, tá ali,
compremo, paguemo. Até me dou muito bem com os índios, me dou muito, eles
vem aqui na tafona toda vida, são muito colega meu, me dou muito com os índios.
Arrendavam pro colono, e pagavam a renda , o chefe aquela época o chefe lá era
o tal de Duda. O primeiro que amanssou os índios Eduardo de Lima o segundo foi
um tal de Antão, e o terceiro era o Duda. O Duda que daí lutou, lutou então
defendeu o lado de lá ainda. Como eu falei os índios não aumentavam, o governo
mesmo resolveu a medição veio no despacho naquela vez no nome do chefe, do
Eduardo de Lima, tudo combinado até a própria FUNAI tava a par disso, foi tudo
combinado tavam tudo de acordo com eles tudo de acordo.
Sobre os limites do acordo comenta:

"Tenho, amostro o rumo. Vem de Barra Dolmam ali, passa aqui na Serrinha até
Prata do Meio que é o Rio da Prata. Aí existia outra linha daqui do Rio da Fruta,
tem um cascalheiro ali pra dentro, perto da escola da Prata do Meio, ali, cai o
rumo. "

Fica claro por todos estes depoimentos e documentos anexos que Serra da Abelha,
nunca fez parte da área do acordo de 1952, e que a linha passava na escola da Pratinha do
Meio, localidade próxima a Barra da Prata, cuja foto anexamos no presente relatório.
Assim analisando as situações percebemos que:
1 - a Reserva Indígena sempre teve seus limites respeitados pelos colonos do entorno;
2 - os índios tiveram também um tratamento cordial por parte dos regionais que lhes davam
hospedagem, trabalho e comida;
3 - a coleta dos pinhões, enquanto os pinhais existiram sempre foram permitidas e aceitas
pelos regionais;
4 - a Serra da Abelha é área distinta da Barra da Prata;
5 - os cemitérios citados não fazem parte da localidade de Serra da Abelha;
6 - os índios não ocupavam a Serra da Abelha após o seu aldeamento em 1914;
7 - os índios transitavam com alguma freqüência, pela região da V araneira, vindos das
Reserva e indo para a região de Itaiópolis, principalmente para visitar o padre João
Komenik.
Considerações finais acerca do Laudo Antropológico
Percebe-se claramente que os limites apontados pelo GT pendem para as regiões de
remanescentes florestais e reflorestamentos. Os critérios para ampliação são tendenciosos.
Na região de Bom Sucesso, o limite cruza a SC 477, para tomar uma parte da Reserva
Biológica do Sassafrás, criando futuros problemas tanto para a unidade de conservação
como para a Reserva Indígena.
Na Serra da Abelha os critérios dos limites mudam. Nesse caso a estrada é usada
como limite, pois percebe-se que a ARIE, neste caso localiza-se apenas de um lado da
estrada. Ali a comunidade será dividida, com graves problemas sociais. As duas igrejas
ficam de um lado e as escolas de outro.
O mapa plotado pela equipe do GT, não faz nenhuma menção as comunidades como
Barra da Prata, Bom Sucesso e outras, criando a impressão de que esses são lugares
desabitados.
Por outro lado, também não é feita menção aos problemas causados, com a
proposta de alteração dos limites, às comunidades de entorno. Foram totalmente esquecidos
os conflitos recentes, ocorridos com as invasões, pelos índios, de propriedades em Bom
Sucesso.
Em nenhum momento o relatório explica as razões pelas quais é necessário a
ampliação da área indígena.
Portanto, entende-se que a ampliação da Reserva irá criar maiores problemas sociais
que os existentes hoje. A ampliação não irá resolver os problemas dos índios, haja visto o
seu problema não ser falta de terra, mas o mau uso das áreas que possuem. Com a extensão
da Reserva sobre as unidades de conservação ter-se-á danos irreversíveis ao meio ambiente,
pois é clara a intenção de explorar a madeira nestes locais.

Assim, novamente o setor madeireiro, se beneficiará com as medidas de ampliação da
reserva. Esta é a opinião dos próprios entrevistados. Transcreve-se aqui, algumas dessas
declarações:
Antônio Martins, 69 anos, morador de Bom Sucesso:
" Existe os interessado tanto aqui no mato como lá no Federal. Eles apoiam os
índios pois estão ganhando aquele rio de dinheiro. E aqui existe os interessado
na madeira eles atocico os índio e depois eles logro os índios na madeira. "
Alvino de Souza, 79 anos, morador do Rio da Louza:
"O que tão fazendo é a FUNAI, e essas firma grande porque eles ganham essa
madeira e os índio dão por nada essa madeira pois não é deles".
Oneide Medeiros:
"Mas é que os índio é assim eles não querem terra, eles querem o que tá em cima

da terra"

4. CRÍTICA AO RELATÓRIO AMBIENTAL
IDENTIFICAÇÃO DA TERRA INDÍGENA DE IBIRAMA

PARA FINS DE

Da leitura atenta do Relatório Ambiental para Fins de Identificação da T. I.
de Ibirama produzidos pelo GT, há que se mencionar equívocos, erros e dubiedades,
alguns perfeitamente compreensíveis, outros imperdoáveis.
Por exemplo:
a. Quem o lê e não conhece a realidade da região imaginará um lago
permanente de 750 hectares cobrindo as terras férteis da reserva.
Informação falsa, uma vez que o que existe é um pequeno lago que
aumentou a altura do Rio Itajaí do Norte na altura da barragem de no
máximo 1 O metros de altura, pouco alterando o rio na altura da Reserva,
onde uns poucos hectares estão sob efeito do represamento, 8 km a
montante da barragem. O que deve-se mencionar, isto sim, é que a
Reserva tem esta área inundável, o que na prática, do ponto de vista de
perda de terras, quase dá na mesma. No entanto, desde que foi
inaugurada há oito anos, o represamento máximo mal chegou a 1/3 da
altura do vertedor da barragem, o que permitiria aos índios, a exemplo
do que fazem agricultores nas barragens sul e oeste do V ale do Itajaí,
pelo menos, criar gado sob risco controlado na área inundável e até
mesmo arriscar agricultura nas partes menos baixas;
b. A leitura dá a impressão de que a barragem citada pode ficar dentro da
R. I. quando na realidade situa-se 8 km a jusante do limite sul da mesma;
e. O texto aceita normalmente práticas tradicionais indígenas e práticas
adquiridas com os brancos, misturando coleta, caça e outros, com
exploração madeireira. Ora, qualquer um que entenda um mínimo dos
princípios de Ecologia, especialmente de Ecologia de populações

animais, sabe ser absolutamente insustentável a caça, pesca e coleta
indiscriminada, sem rígidas regras de controle e monitoramento, mesmo
considerando-se que na Reserva só os índios é que possam caçar. O que
se observa é que na RI. existem muito menos fauna silvestre do que no
município de Blumenau, o maior do Vale. A destruição de hábitats e a
caça vem ameaçando uma a urna várias espécies outrora muito
abundantes, como a jacutinga, a anta, o queixada, o macuco e várias
outras. O uso de animais de caça como fonte de proteína, sabe-se,
somente é possível em condições primitivas, em vastas extensões de

terras com muito baixa densidade demográfica, como seria viável para os
Xoklengs no seu território original, que ia de Porto Alegre a Curitiba e
na sua condição original, de nômades. Por outro lado, um exemplo de
que a caça sob rígido e inflexível controle é viável nas condições atuais
nos é dado pela Alemanha, que é o país onde mais se caça em toda a
Europa e ao mesmo tempo é onde a fauna é mais abundante naquele
continente. Por acaso é de se esperar este rígido controle e
monitoramento igual ao alemão aqui no Brasil, por parte da Funai? Não
é o que, infelizmente, toda a sua história, inclusive das instituições que a
precederam, contam.
d. Alegar portanto a necessidade de aumento de área indígena tendo em
vista que os índios disporão de área com melhor qualidade ambiental
para coleta e caça, no mínimo é uma irresponsabilidade, se não pressupor
o rígido controle supra-mencionado.
e. Considerando que a coleta e a caça acima aludidas por si só serão
deletérias e portanto prejudiciais ao ambiente e, conseqüentemente
prejudiciais ao interesse da sustentabilidade da Reserva Indígena e
considerando que, aliado a isto, os índios teriam direito à exploração
madeireira nativa, depreende-se que a Reserva Indígena terá um
potencial destruidor do ambiente superior às propriedades privadas dos
brancos, cada vez sob maior e necessário controle, resultando, a longo
prazo numa irônica imagem de uma Reserva Indígena devastada cercada
de propriedades de brancos mais preservadas por todos os lados. Há que
se refletir sobre isto. Tem razão pois o autor do relatório quando
menciona a necessidade de educação e conscientização dos índios para a
preservação dos recursos naturais. Se isto já foi feito porém, não logrou
bons resultados. E sem que isto seja rigorosamente feito, as terras
somente apresentarão "melhores condições ambientais ... ", até que sejam
usadas pelos índios, que atualmente têm tanto poder de destruição ou
mais que os brancos já que o índio pode fazer o que branco faz, mais
caçar e coletar, principalmente caçar, que o branco não mais pode fazer.
Portanto, afirmar que a "caça, a coleta e a pesca(... ) serão intensificadas
( ... ) pela incorporação de terras com melhores qualidades ambientais ... "
(pág. 38) não tem muito cabimento, urna vez que estas "melhores
condições ambientais" só continuarão a existir enquanto elas assim
permanecerem, sem caça ou outro uso deletério do meio ambiente.
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Quem garante que, de agora em diante, pelo só aumento da Reserva, as
coisas serão diferentes, e o uso dos elementos dos ecossistemas passarão,
como que por milagre, a ser racional, controlado, fiscalizado e
monitorado rigorosamente?
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Como já mencionado, não foi só a barragem Norte a responsável pelo
abandono das práticas agrícolas, como o Relatório afirma. A ganância, a
conivência das autoridades e outros fatores que resultaram na "Farra da
Madeira" também foram fatores importantes;
g. Índios voltarem a utilizar anta (Tapirus terrestris) como fonte das mais
tradicionais de proteína: Quem conhece a triste realidade desta espécie
no Vale do ltajaí jamais afirmará semelhante asneira, uma vez que as
antas tomaram-se raríssimas há várias décadas, encontrando-se hoje
quase extintas na região. Mesmo que condições ideais de controle e
preservação de habitas passem a acontecer, a volta desta prática pelos
índios demoraria no mínimo, várias décadas.
h. Outros equívocos de fauna: O relatório menciona queixadas, quando os
mesmos estão virtualmente extintos na região; menciona mutum (Crax
globulosa) que não tem na região sul sua área de ocorrência e nunca
ocorreram da T. I.; menciona a ocorrência e caça ao jacaré, que não
existe e talvez nunca existiu na reserva e ainda identifica o tucano como
sendo da espécie Ramphastus toco quando na realidade deve tratar-se do
tucano de bico verde, R dicolorus que ainda pode ocorrer na região;
1.
O Relatório menciona e insiste na baixa aptidão agrícola da Reserva.
Concordamos que outras áreas devam ser anexadas para compensar a
perda da área inundável eventualmente pelas águas da barragem Norte.
No entanto, muitas propriedades agrícolas particulares têm o mesmo
problema que se resolve parcialmente com boa orientação e tratos
corretivos e conservacionistas do solo, o que aliás menciona-se
apropriadamente no texto.
J. O Relatório apresenta ainda, uma lista de espécies com uso medicinal
predominantemente de plantas cultivadas (introduzidas por agricultores
não-índios na região) ou por plantas ruderais (que colonizam áreas
próximas às residências humanas).
k. Finalmente a anexação da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás ou
parte da mesma à Terra Indígena de Ibirama não pode ser aceita sob
hipótese nenhuma. Não se resolve o problema de uma Reserva
invadindo-se ou anexando-se outra Reserva e nem tem sentido a
demarcação de limites em linha reta (seca) quando já existe uma estrada
bem definida e em vias de ser asfaltada a médio ou longo prazo e que
dividirá naturalmente a ampliação da T. I. Ibirama da REBIO, que por
sinal, mais que ser anexada às terras indígenas necessita de urgente
ampliação anexando-se à mesma uma fatia de terra fronteiriça à SC477,
próximo à sede da REBIO. Também não podemos aceitar a Anexação da
ARIE Serra da Abelha pelas mesmas razões. Como se observará abaixo,
estas duas Unidades de Conservação poderão ser mais úteis a longo

prazo aos índios como Reservas do que pertencendo à própria T. I. de
Ibirarna.
5. CARACTERIZAÇÃO

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

a) ARIE SERRA DA ABELHA
A AR1E Serra da Abelha foi criada por Decreto Federal em 28.05.96 e está
situada na Serra da Abelha II e Rio da Prata, no município de Vítor Meireles. Abrangendo
uma área aproximada de 4.604 há, possui como objetivo principal a conservação do
fenômeno fitossociológico verificado na Floresta da Serra da Abelha, que consiste na
transição da Floresta Ombrofila Densa para a Floresta Ombrofila Mista.
A geologia da região é composta por rochas pertencentes ao Grupo Guatá
(Formação Rio Bonito: rochas areníticas de quartzos, feldspatos e de folhetos), e ao Grupo
Itararé ( Formação Rio do Sul: sedimentos de origem glacial e associados, facilmente
erodíveis).
A pluviosidade média local encontra-se entre 1.600 a 1.800 mm.
Periodicamente ocorrem picos de pluviosidade que causam, no médio e baixo Vale do
Itajaí, as conhecidas enchentes. A umidade relativa do ar varia entre 75 a 80%.
A hidrografia da área é bastante variada. Inúmeras nascentes abastecem

ribeirões locais como o Rio Deneke (Arroio Abelha II), Rio da Prata, Rio Varaneira, que
desembocam no rio Itajaí do Norte, à montante da barragem de contenção de cheias.
A vegetação que recobre a ARIE é nativa e primária, do tipo Floresta
Ombrófila Mista, ou seja, Floresta de Pinheiros, com subosque de canela sassafrás (Ocotea
odorifera), caracterizados pelos pinheiros (Araucária angustifolia) adultos, ocupando as
chapadas da Serra da Abelha II, nos terrenos pouco ondulados e próximos aos divisores de
água.
A fauna é muito rica, composta, inclusive, por algumas espécies que estão
ameaçadas de extinção como o papagaio de peito roxo (Amazona vinacae), gavião pombo
(Leucoptemis polionota ), tesourinha do mato (Phibarula flavirostris) e o pavó (Pyroderus
scutatus).
A Serra da Abelha reveste-se do maior interesse ecológico por representar o
maior maciço de pinheiros ainda existente dentro da bacia do Itajaí. O Botânico Roberto
Miguel Klein em 1980, já ressaltava a importância desta ilha de pinheiros no interior da
floresta atlântica, isto porque representa uma relíquia ecológica de um processo evolutivo
das comunidades florestais, onde a floresta atlântica está adentrando sob os pinhais. São
zonas de ecótono (de transição) entre uma região fitogeográfica e outra. Não se encontra
em Santa Catarina nenhuma outra floresta de pinheiros em situação ecológica como esta
A disponibilização da Serra da Abelha à comunidade indígena poderá
acelerar a destruição dos seis mil pinheiros e demais espécies de valor econômico, como o
sassafrás (Ocotea odorífera) o cedro (Cedrela fissilis) que ali ainda existem.
b) RESERVABIOLÓGICAESTADUAL DO SASSAFRÁS
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Criada a 4 de fevereiro de 1977, através do Decreto nº 2.211, a Reserva
Biológica Estadual do Sassafrás está localizada nos Municípios de Benedito Novo e Doutor
Pedrinho, achando-se dividida em duas glebas, a maior delas de 3. 707 hectares está situada
na localidade de Alto Forcação, e a menor, de 1.316 hectares, na localidade de Alto São
João.
A Reserva é caracterizada por relevo acentuado, abrigando a espécie em fase
de extinção em nosso Estado, a canela sassafrás (Ocotea odorifera). Espécie valiosa na
produção do óleo safrol de alto valor comercial. Outras espécies de grande importância são
encontradas na Reserva, a canela-preta (Ocotea catharinensis), laranjeira-do-mato (Sloanea
guianensis), palmiteiro (Euterpe edulis), peroba (Aspidosperma olivaceum) e o cedro
(Cedrela fissilis).
6. DO DIREITO
A Constituição Federal promulgada em 1988 assegurou importantes
dispositivos em favor dos povos indígenas. O capítulo que trata "Dos Indios" (arts. 231 e
232), delineou as bases políticas em que se devem efetivar as relações entre os diferentes
povos indígenas e o Estado brasileiro.
O art. 231, da CF, explicitou, pela primeira vez, que "são reconhecidos aos
índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens". Note-se que o verbo ocupar encontra-se no
presente.
De acordo com Silvio Coelho dos Santos (1997:115), "ficou dessa forma
consignado na CF a manifesta intenção dos constituintes de projetar para o campo jurídico
normas e definição das pré-condições para a sua reprodução e continuidade. A reconhecer
os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas, a CF
incorporou a tese da existência de relações jurídicas entre os índios e essas terras anteriores
à formação do Estado brasileiro".
De outra parte, conforme o citado autor, "foi garantido o usufruto exclusivo
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios ( parágrafo 2, art. 231). Ficou também explícito que no caso de aproveitamento
dos recursos hídricos e de exploração mineral em terras indígenas são necessárias a prévia
audiência das comunidades indígenas afetadas e a autorização do Congresso Nacional
(parágrafo 3, art. 231).
A CF assegurou ainda aos povos indígenas o direito à educação,
reconhecendo a utilização das línguas nativas e dos seus próprios processos de
aprendizagem (art. 210, parágrafo 2), e a proteção às suas manifestações culturais (art. 215,
parágrafo 1).
Em princípio, pois, com a CF de 1988 os povos indígenas que vivem no
território controlado pelo Estado brasileiro passaram a ter reconhecidos os seus direitos
fundamentais, enquanto sociedades diferenciadas. Isto foi importante para garantira sua
reprodução biológica e a continuidade de suas línguas e tradições.
A Constituição do Estado de Santa Catarina, promulgada em 1989, por sua
vez, assegura que "O Estado respeitará e fará respeitar, em seu território, os direitos, os

bens matenais, crenças e tradições, e todas as garantias conferidas aos índios na
Constituição Federal" (art. 192). E no parágrafo único desse artigo, fica ainda expresso que
"O Estado assegurará às comunidades indígenas nativas, de seu território, proteção,
assistência social, técnica e de saúde, sem interferir em seus hábitos, crenças e costumes".
Está, portanto, claro, segundo Sílvio Coelho dos Santos (1997:116), "que os
Xokleng têm direitos explícitos que lhes garantem a igualdade com os demais cidadãos do
Brasil e de Santa Catarina. Além disto, eles têm alguns direitos a mais que lhes asseguram a
proteção do Estado por sua condição de integrantes de um povo minoritário. Esta proteção
deve ser simultaneamente exercida pelos governos federal, estadual e municipal".
No entanto, como bem observado por Paulo de Bessa Antunes em sua obra
"Direito Ambiental" (1999:459), "o reconhecimento da autonomia cultural dos povos
indígenas se faz no âmbito do Estado brasileiro e implica, evidentemente, a construção de
direitos e deveres, tanto para a chamada sociedade envolvente quanto para os próprios
povos indígenas que, também eles, possuem obrigações para com os outros setores e etnias
de nossa sociedade multiétnica. O dever de preservação do meio ambiente, tal qual
estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal é imposição feita a todos os brasileiros,
sem qualquer distinção racial ou étnica".
Diz expressamente o artigo225 da Constituição Federal: 'Todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
Ao dizer que todos tem direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, quer-se identificar quais seriam os titulares deste direito. Segundo Celso
Antonio Pacheco Fiorillo e Marcelo Abelha Rodrigues em sua obra "Manual de Direito
Ambiental e Legislação Aplicável"(l996:79),
"recaindo sobre todos esta titularidade,
significa que o direito ao meio ambiente é ao mesmo tempo de cada um e de todos, no
sentido de que o conceito ultrapassa a esfera do indivíduo para repousar-se sobre a
coletividade." Na verdade, temos que o titular do bem ecologicamente equilibrado são
todos (povo) que se encontram sob a custódia do nosso ordenamento jurídico.
Como o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial
a sadia qualidade de vida, não há outro caminho senão entender que a proteção dos valores
ambientais implica na proteção do bem maior vida. Vida não apenas das gerações presentes
mas também, ressalte-se, das gerações futuras.
Esta preocupação traz ínsita a idéia de sustentabilidade. Lester Brown, do
Worldwatch Institute, deu uma definição simples e clara: "Uma sociedade sustentável é
aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras"
(BROWN, 1981). Este, na verdade é o grande desafio do nosso tempo: criar comunidades
sustentáveis - isto é, ambientes sociais e culturais onde podemos satisfazer as nossas

necessidades e aspirações sem diminuir as chances das gerações futuras.
Para assegurar a efetividade do direito à vida, e consequentemente da
sustentabilidade, a Constituição Federal em seu art. 225, §§ 1 º a 4° prevê a proteção
imediata de processos e conjuntos constitutivos do meio ambiente e da realidade ecológica.
Dentre estes mecanismos de proteção, tem-se, no §1º, inciso Ill: "definir, em
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção". Ou seja, "o espaço territorial especialmente protegido é um instrumento
jurídico para a implementação do direito constitucional ao meio ambiente sadio e
equilibrado".
Espaços territoriais especialmente protegidos são áreas que, devido às
caracteristicas especiais que apresentam, devam ser conservadas. O grau de conservação é
variável, considerando-se o tipo de proteção legal específico de cada uma das áreas
consideradas individualmente e a classificação juridica que tenha sido estabelecida para
cada uma delas. A proteção pode variar desde a intocabilidade até o uso relativamente
intenso. Estas áreas podem ser denominadas também de unidades de conservação.
Conservação, segundo Eduardo Ramos Rodrigues, em artigo de Revista de
Direito Ambiental n. 1, "é compreendida como a gestão da utilização da biosfera pelo ser
humano, de tal sorte que produza o maior beneficio sustentado para as gerações atuais mas
que mantenha sua potencialidade para satsfazer às necessidades e às aspirações futuras.
Portanto, a conservação é positiva e compreende a preservação, a manutenção, a utilização
sustentada, a restauração e a melhoria do ambiente natural".
A conservação apresenta, de acordo com Eduardo Ramos Rodrigues, neste
mesmo artigo, três finalidades específicas:
1) manter os processos ecológicos e os sistemas vitais essenciais ( como a
regeneração e a proteção dos solos, a reciclagem de nutrientes e a purificação das águas),
dos quais depende a sobrevivência e o desenvolvimento humanos;
2) preservar a diversidade genética (toda a gama de material genético dos
organismos vivos), da qual dependem os programas de cultivo e de cruzamento que
requerem a proteção e a melhoria das plantas cultivadas e dos animais domésticos,
respectivamente, assim como boa parte do progresso científico, da inovação técnica e da
segurança das numerosas indústrias que empregam os recursos vivos;
3) permitir o aproveitamento perene das espécies e dos ecossistemas (em
particular, da fauna silvestre, inclusive a aquática, das matas e das terras para pastagem)
que constituem a base de sustento de milhões de comunidades tradicionais e de importantes
indústrias.
O Direito Brasileiro reconhece diversas modalidades de unidades de
conservação, dentre elas, as Reservas Biológicas e as Áreas de Relevante Interesse
Ecológico.
As Reservas Biológicas são unidades de conservação instituídas pelo artigo
5° da Lei nº4.771/65 (Código Florestal). As Reservas Biológicas têm por objetivo
resguardar os atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora,
da fauna e das belezas naturais com sua utilização para objetivos educacionais, recreativos
e científicos. Estas unidades de conservação foram melhor definidas pelo art. 5°, letra a da
Lei nº 5.197/67 (Lei de Proteção à Fauna), que proibiu que nelas fossem realizadas
atividades de utilização, perseguição, caça, apanha, introdução de espécimes da fauna e
flora silvestres e domésticas, bem como a realização de modificações do meio ambiente a
qualquer título, salvo atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade
competente.
As Reservas Biológicas são áreas que possuem ecossistemas importantes ou
caracteristicos, ou espécies de flora e fauna importantes que pela sua diversidade biológica

são de particular interesse para a conservação de recursos genéticos. Nelas deve-se garantir
que o processo natural desenvolva-se sem interferência direta do homem. Esse processo
pode incluir ações naturais que alterem o sistema ou as formações fisiográficas tais como
lagos naturais, sucessão natural, doenças, etc. O fim educacional da área é servir como
recurso de estudo e obtenção de conhecimentos científicos.
Tendo em vista as restrições de atividades nelas existentes, as Reservas
Biológicas devem ser sempre de domínio público.
Já por sua vez, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE's) foram
definidas no art. 2° do Decreto nº 89.336/84. Assim, são áreas que possuam características
extraordinárias ou abriguem exemplares raros da biota regional, exigindo cuidados
especiais de proteção por parte do Poder Público.
Podem ser instituídas pela União, Estados e Municípios. Tais unidades de
conservação serão preferencialmente declaradas quando, além desses requisitos, tiverem
extensão inferior a cinco mil hectares e não tenham, na época do ato declaratório, nenhuma
ocupação humana.
As ARIE's, na forma do que dispõe o artigo 3° do Decreto 89.336/84, têm
por finalidade "manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular
o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-las com os objetivos da
conservação ambiental".
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, mediante a
Resolução nº 12/89, determinou que: ''Nas áreas de relevante interesse ecológico são
proibidas todas as atividades que possam pôr em risco a conservação dos ecossistemas; a
proteção especial à biota localmente rara e a harmonia da paisagem".
As atividades ecologicamente sadias não estão proibidas nas ARIE's,
inclusive o pastoreio equilibrado e a colheita de produtos naturais, desde que devidamente
controladas pelos órgãos supervisores e fiscalizadores.
Diante do exposto, toma-se importantíssimo ressaltar a utilidade da REBIO
do Sassafrás e da ARIE Serra da Abelha à Reserva Indígena, sem necessidade de sua
anexação total ou parcial à mesma: Estas Reservas, como repositórios naturais de fauna
remanescente, principalmente a REBIO, pelo simples fato de serem vizinhas à T. I.
Ibirama, já fornecerão excedentes de espécies de fauna que se deslocarão naturalmente em
direção à Reserva Indígena, sem necessidade de manejos diretos pelo homem, dentro de
princípios ainda não muito difundidos porém viáveis e recomendáveis de administração
natural dos ecossistemas. Por exemplo, se na REBIO ainda existirem porcos queixada e
catetos e o controle da caça permitir que as populações aumentem, nada impedirá que varas
dos mesmos ocasionalmente cruzem a estrada e passem a repovoar a Reserva Indígena. O
mesmo é válido para a maioria das espécies de Mamíferos e a quase totalidade de espécies
de aves, desde que se deixe entre as Reservas corredores de fauna que facilitem as
migrações. Processos complicados de captura e manejo implicam despesas que podem
muito melhor serem aplicadas em outros setores. Igualmente, se por um lado não se pode
alterar as características naturais de uma Reserva Biológica nada impede que se faça nas
mesmas alguma coleta racional de sementes com as quais pode-se repovoar a R. I. de
Ibirama. Evidentemente que, com a migração da fauna, dentro do manejo ou administração
natural acima aludido, a dispersão de sementes com o conseqüentemente enriquecimento
das florestas naturais indígenas acontecerá também em grande parte naturalmente. Assim,
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se a racionalidade e a ciência predominares, os índios serão os primeiros interessados em
ter como vizinhos reservas intocáveis tanto pelos brancos como pelos índios. Quanto à
Árie Serra da Abelha, somente a coleta de sementes de boa qualidade visando
reflorestamento com Araucária na Reserva Indígena, já bastará para justificar sua
manutenção e até transformação em Unidade de Conservação mais protegida, além da
utilidade já mencionada para a REBIO.
7. RECOMENDAÇÕES PARA A AUTO-SUSTENTABILIDADE
COMUNIDADE INDÍGENA DE IBIRAMA

DA

Muitas das sugestões apresentadas aqui não são novidade, no entanto podem
tomar-se um meio importante na construção da sustentabilidade da comunidade indígena de
Ibirama. O aumento de área a ser explorada, momentaneamente pode resolver os problemas
financeiros da comunidade, mas a médio prazo somente, trarão maiores problemas para
todos, indígenas ou não. O que se espera é que esta comunidade prospere do ponto de vista
social, cultural e também econômico e que estabeleça raízes fortes para galgar o futuro. A
aculturação já é uma realidade) mas pode tornar-se menos sofrida, se as comunidades
puderem se estruturar e também viver no possível espaço disponível.
a)Pedágio
A cobrança de pedágio, com valor estipulado pela FUNAI, para transitar por
rodovias que cortam a Reserva Indígena Duque de Caxias.
Resultaria em renda permanente que poderá reverter diretamente à
comunidade indígena propiciando cobrir despesas com alimentação, vestuário, saúde, lazer
entre outros. Se hoje para adentrar a um parque nacional há cobranças de ingressos, uma
reserva indígena, também pode usufruir deste tributo para sua manutenção
b) Piscicultura em lagoas
A psicultura hoje se reveste de uma atividade lucrativa e produtiva, podendo
fornecer proteína em abundância para a comunidade indígena, e seu excedente pode ser
comercializado, além do estabelecimento de núcleos de pesque-pague, nos quais a
comunidade vizinha pode vir pescar, pagando pelo quilo do peixe.
Pode-se selecionar peixes que exijam baixa tecnologia para a cnaçao e
produção. Com certeza, uma assessoria técnica especializada conseguiria que inúmeras
lagoas fossem formadas, propiciando uma nova fonte alimentar e de renda aos indígenas.
e) Agricultura de subsistência
Resgatar o valor da agricultura junto à comunidade indígena, favorecendo a
produção de uma grande variedade de culturas, destinadas especialmente à subsistência
familiar ou comunitária. Incentivar o uso de cultivares mais resistentes à pragas, que
suportem um menor índice de manejo do solo, com capacidade e competir com ervas
invasoras. Isto garantiria a produção mesmo sem a necessidade de muitos agroquímicos e
mão de obra.

d) Pecuária de leite ( com risco)
Manejo de gado leiteiro, como fonte de proteína: leite, carne. Estímulo para
que os núcleos familiares criem vacas para a produção do leite e derivados, uma vez que as
propriedades em breve serão dotadas de energia elétrica. Pode-se
também obter
autorização para ocupar parte do lago de retenção de água da barragem de contenção de
cheias, a exemplo do que ocorre nas outras barragens da bacia do Itajaí.
e) Criação de aves
Criação de galinhas caiprras para alimentação familiar, animais com
resistência à doenças, robustos. Técnicas de criação de aves devem ser desenvolvidas junto
à comunidade, fortalecendo a capacidade de auto sustentação. Controle de zoonoses devem
constar dos ensinamentos.

f) Criação de suínos
A criação familiar de suínos poderá reverter em proteína de boa qualidade e
também fertilizantes para utilizar na agricultura. Técnicas de manejo e controle das
zoonoses devem ser enfatizadas, bem como do armazenamento dos produtos destes
anrmais.

g) Organização de pomares
Os pomares são importantes fontes de alimentos ricos em vitaminas, que
propiciam uma variabilidade no cardápio do núcleo familiar e comunitário. Podem ser
coletivos ou familiares. Deve-se empregar variedades de fruteiras robustas, com resistência
à pragas, que não exijam manejo com muita tecnologia. Devem ser compostos de várias
espécies, que produzam em diferentes épocas do ano. Ex.: tangerina, laranja, limão, pêra,
abacate, mamão, quiwi, maçã, pêssego, uva, lima, banana, jaboticaba, butiá, coqueiro
gerivá, coqueiro indaiá, ameixa amarela, caqui, gabiroba, goiaba, bacopari, uvaia, araçá,
entre outras.
h) Organização de hortas
As hortas são importantes fontes de alimento de rápido crescimento. Deve-se
estimular as hortas com variedades robustas, resistentes à pragas e com exigência pouco
manejo do solo e da cultura. Exigem pouca área de cultivo, fornecem alimento na entre
safra das culturas agrícolas. Técnicas de como plantar, cuidar, colher e armazenar devem
ser fornecidas à comunidade, e prever acompanhamento por longo prazo.
Importante será cultivar espécies que produzam nas diferentes estações do
ano e estimular o consumo deste tipo de produto agrícola.
i) Organização de hortas de plantas medicinais
Estas hortas podem ser comunitárias ou familiares, com ênfase na
variabilidade de espécies e principalmente que se cultivem aquelas nativas que
tradicionalmente servem de medicamentos. Valorizar o conhecimento e uso das plantas
medicinais e o repasse desta cultura para as próximas gerações. Muitas das plantas
medicinais existentes na floresta podem ser cultivadas nas margens da floresta que
margeiam as residências, facilitando o acesso nos momentos de doença.

j) Estímulo ao artesanato

Técnicas de artesanato autóctone devem ser estimuladas, com apoio
financeiro e também de estímulo ao comércio em outras cidades. Tecelagem, cerâmica,
cestos, adornos são de grande aceitabilidade nas cidades. Estímulo ao aperfeiçoamento das
técnicas, bem como a melhoria na qualidade do produto podem auxiliar na obtenção de
renda familiar e comunitária.

1) Estímulo à manifestações culturais e uso da língua
Estimular lideranças comunitárias a fortalecer a cultura autóctone, em
especial o uso da língua nativa. O conto das histórias. O artesanato, as danças, os rituais de
cura, afastamento dos espíritos, as divindades e outras.
m) Estímulo a educação formal
A alfabetização nas letras e números são importantes na interface
comunidade indígena com comunidade branca, visando entendimento dos valores
monetários, dos textos de legislação, de contratos de compra e venda, de prestação de
serviço e melhoria das relações entre a comunidade indígena e o poder público municipal,
estadual e federal.
No entanto a escolarização não deve se limitar ao ensino fundamental, mas a
todos os níveis. Com a existência de escolas no interior da reserva, até o nível que for
possível ser mantido, nos demais integração dos indígenas com a comunidade branca
regional.
Quando for disponível, que se utilizem professores oriundos da própria
comunidade indígena ou aqueles que tenham certa familiaridade e bom convívio com os
indígenas.
n) Manejo florestal
Implantação do manejo florestal como principal modo de obter produtos
florestais de interesse. Através de convênios com as universidades do estado de Santa
Catarina, FUNAI, IBAMA, FATMA, comunidade indígena e organizações não
governamentais ecologistas e étnicas, obter recursos financeiros e técnicos para
implantação dos planos de manejo visando produtos florestais como o palmito (Euterpe
edulis), lenha, estacas para construção civil e madeira, pinhão (Araucaria angustifolia).
Metodologia de abertura de estradas de acesso para escoamento da produção. Busca de
mercados para os produtos e valoração dos mesmos.
Apoiamos a proposiçãodo autor do Relatório Ambiental de incremento do
palmiteiro (Euterpe edulis) em todas as matas da Reserva, tendo em vista sua
adaptabilidade ao Ecossistema local, principalmente Floresta Ombrófila Densa, ao fato de
ser espécie nativa e de manejo NATIJRAL já sobejamente estudado pelo Dr. Ademir Reis,
Maurício Reis e outros professores da UFSC, permitindo um seguro e fácil manejo,
implicando, devido ao seu alto valor econômico em renda garantida e permanente aos
índios. De quebra as sementes do palmiteiro representam um dos principais alimentos da

fauna que deverá ser conservada pelos índios pois é ela que garantirá a disperão eficiente
das sementes do palmiteiro.
Que se repense à luz dos mais atuais conhecimentos a divisão das florestas
da Reserva em cerca de 50 glebas madeireiras para exploração de uma gleba por ano,
garantindo-se assim a minimização de erros de exploração, haja vista que os conhecimentos
acumulados até o momento em florestas tropicais não garante, em todo o mundo uma
adequada sustentabilidade do seu uso direto como um todo

o) Venda de sementes de espécies nativas
A venda de sementes de espécies nativas pode ser uma boa fonte de renda
para a comunidade indígena, desde que estabelecidas as matrizes e o volume de sementes e
árvores que podem ser alvo de coleta. Isto seria um estímulo à conservação e manejo dos
recursos florestais existentes na reserva. O mercado comprador seriam viveiros de mudas
da região, com ênfase em espécies nativas, importantes para o enriquecimento de florestas e
recuperação de áreas degradadas.
p) Criação de capivaras no reservatório da barragem de contenção de cheias
doDNOS.
A reintrodução de capivaras, caso ela não exista mais, ao longo do rio que
forma a bacia de retenção de água da barragem de Ibirama, com fins de possibilitar o abate
destes animais para alimentação da população indígena local.
q) Parque temático histórico-cultural do modo de vida da comunidade
indígena
Organização de um conjunto de atrativos ao turismo ecológico-cultural no
interior da Reserva Indígena de Ibirama. Um dos atrativos principais poderia ser o modus
vivendi da comunidade, tradições, cultura, música, danças, alimentos, artesanatos, plantas
medicinais nativas, rituais de cura, língua, entre tantos outros. Pode-se aliar aos aspectos
culturais, trilhas ecológicas, belezas cênicas, turismo rural, ecoturismo, canoagem, etc,
como fonte alternativa de renda, pois o Rio Itajaí do Norte apresenta ótimos trechos
potenciais para isto, sem contar as inúmeras e belas cachoeiras de seus vários afluentes,
dentro da Reserva. Isto pode atrair turistas e consequentemente recursos financeiros. Além
de manter na comunidade todos os segmentos etários em atividade.

r) Apicultura
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Incentivar o desenvolvimento da apicultura, como forma de se obter recursos
da mata sem destruir a mata.
s) Cultivo de Fungos
Incentivar a produção de cogumelos comestíveis sob a sombra da floresta.

8. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se:
1) A impugnação da ampliação da Terra Indígena de Ibirama nos termos
propostos pelo GT;
2) A restituição dos 6.000 hectares subtraídas pelo Poder Público em 1952;
3) A indenização aos índios pela madeira retirada da área subtraída;
4) A restituição da área original de 1926 deve ser efetuada em locais de
menor adensamento populacional e externa aos limites das Unidades de
Conservação existentes;
5) A realização de programas visando a sustentabilidade da comunidade
indígena e a conservação ambiental, financiados pela FUNAI em
parceria com Universidades e ONG's.
Nestes Termos,
Pedem Deferimento.
Blumenau, 01 de março de 2000.

ELIAS JOÃO DE MELO
Biólogo
ACAPRENA

LÚCIA SEVEGNANI
Bióloga- CRBIO 0783
APREMAVI

LEOCARLOS SIEVES
Cientista Social
ACAPRENA/APREMA VI

NOEMIABOHN
Advogada - OAB/SC 5070
ACAPRENA/ APREMAVI

LAURO EDUARDO BACCA
Ecólogo
ACAPRENA/ APREMA VI
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