
  

 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo identificar as influências 

da implantação da Barragem Norte na formação 

socioespacial em José Boiteux - SC. A abordagem foi 

realizada a partir do olhar sobre uma realidade que permite 

refletir acerca da construção de barragens e seus efeitos 

socioespaciais também em outros lugares do mundo, pois 

indiferentemente de sua localização e proporções, elas 

influenciam as comunidades que atingem, provocam 

alterações no espaço e interferem na dinâmica da vida local 

e regional. A obra foi construída no último quartel do século 

XX e integra o complexo de barragens de contenção de 

enchentes que compõe o conjunto de medidas estruturais 

destinado a amenizar o problema das cheias no Vale do 

Itajaí, em Santa Catarina, no Sul do Brasil. O processo de 

pesquisa permitiu compreender que as influências da 

Barragem Norte incidiram principalmente no modo de 

organização das comunidades atingidas, com efeitos 

imediatos sobre todas as suas estruturas. Efeitos que não se 

restringem ao quadro geográfico e ao tempo mais próximo 

da implantação da obra, mas persistem e refletem em todas 

as dimensões da vida local, principalmente na geração e 

intensificação dos conflitos interétnicos que reacendem a 

cada momento que a obra se presta à finalidade para a qual 

foi construída.   
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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar as influências da implantação da Barragem Norte 

na formação socioespacial em José Boiteux - SC. A abordagem foi realizada a partir do olhar 

sobre uma realidade que permite refletir acerca da construção de barragens e seus efeitos 

socioespaciais também em outros lugares do mundo, pois indiferentemente de sua localização 

e proporções, elas influenciam as comunidades que atingem, provocam alterações no espaço e 

interferem na dinâmica da vida local e regional. Esta obra foi construída no último quartel do 

século XX e integra o complexo de barragens de contenção de enchentes que compõe o 

conjunto de medidas estruturais destinado a amenizar o problema das cheias no Vale do Itajaí, 

em Santa Catarina, Sul do Brasil. A abordagem do tema deu-se a partir do conceito de fato 

social total (Mauss)com apoio na perspectiva geográfica da formação socioespacial(Santos). 

Inclui-se no campo das pesquisas sociais, realizada com base na metodologia qualitativa, 

mediante o uso de fontes documentais e busca de dados empíricos através de entrevistas, 

tomada e registro de depoimentos em diário de campo. O universo de pesquisa compreende o 

município. Teve como foco as Comunidades da Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ, a 

Comunidade de Barra do Rio Dollmann, sede da obra e a Comunidade Cafuza, antes 

localizada na Terra Indígena e atualmente relocalizada no Alto Rio Laeisz, no próprio 

município. O recorte temporal compreende em especial o período entre 1972 a 2016. A 

amostragem populacional foi selecionada intencionalmente com o objetivo de obter dados que 

pudessem contribuir para explicar como a implantação da barragem interferiu e interfere no 

modo de pensar e viver em José Boiteux, o que esse processo causou e causa no lugar, como 

influenciou as comunidades no modo de produzir, reorganizar o espaço, a economia e a 

política local e no seu entorno. O processo de pesquisa permitiu compreender que as 

influências da Barragem Norte incidiram principalmente no modo de organização das 

comunidades atingidas, com efeitos imediatos sobre todas as suas estruturas. Efeitos que não 

se restringem ao quadro geográfico e ao tempo mais próximo da implantação da obra, mas 

persistem e refletem em todas as dimensões da vida local, principalmente na geração e 

intensificação dos conflitos interétnicos que reacendem a cada momento que a obra se presta à 

finalidade para a qual foi construída.   

 

Palavras-chave: Barragem Norte. Município de José Boiteux. Formação socioespacial. 

Planejamento territorial. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aimed to identify the influences of the implementation of a water dam, 

Barragem Norte, in the social-spatial formation in José Boiteux - SC. The approach was made 

from the look on a reality that allows reflect on the construction of water dams and their 

social-spatial effects also in other parts of the world, because indifferently of the place where 

the water dams are located and their proportions, they influence communities they reach, they 

cause changes in space and interfere with the dynamics of local and regional life. The water 

dam now discussed was built in the last quarter of the twentieth century and integrates the 

complex flood containment dams that form the set of structural measures designed to alleviate 

the problem of flooding in the Vale do Itajaí, Santa Catarina, in southern Brazil. The theme 

approach was given from the concept of total social fact of Marcel Mauss and leaned against 

the geographical perspective of social-spatial formation of Milton Santos. This research is 

included in the field of social research and the applied methodology was qualitative, 

developed through the use of documentary sources and search for empirical data through 

interviews, making statements and records in field diary. The research universe comprises the 

municipality that is located in the area corresponding to the upper course of the Rio Itajaí do 

Norte. The research focuses on the Indigenous Earth of Xokleng/Laklanõ; the Community of 

Barra do Rio Dollmann as location of the water dam’s work; and the Cafuza Community, that 

before the water dam, it was situated in the Indigenous Area and, nowadays, it is located in 

the Alto Rio Laeisz, within the municipality. The time frame comprises especially the period 

between 1972 a 2016. The sample population was selected in order to obtain data that could 

help to understand and explain how the water dam implementation interfered, and still 

interferes, in the way of thinking and living in José Boiteux, which this process has caused 

and causes in the place, how it influenced the communities in order to produce things, to 

reorganize the space, the economy and local politics and its surroundings. The conclusion of 

the research process is the understanding that the influences of the Barragem Norte focused 

mainly in the organization of the affected communities, with immediate effect on all 

structures of society and economy, which are not restricted to the frame and longer close to 

the project implementation, but persist and reflect in all aspects of the local life, especially in 

the generation and/or intensification of conflicts between ethnic groups that rekindle every 

time that the work lends itself to the purpose for which it was built. 

 

Keywords:Barragem Norte. Municipality of José Boiteux. Social-spatial formation. 

Territorial planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O objetivo desta dissertação é identificar as influências da implantação da Barragem 

Norte na formação socioespacial em José Boiteux - SC, um município de pequeno porte, 

localizado no Alto Vale do Itajaí, espaço que integra a mesorregião do Vale do Itajaí, no 

Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil.  

A Barragem Norte é uma das obras que constitui o conjunto de medidas estruturais 

implantado no Vale do Itajaí, com a finalidade de mitigar os efeitos das enchentes que 

historicamente atingem comunidades as situadas ao longo das margens do Rio Itajaí Açu, em 

especial às que estão localizadas no Médio e Baixo Vale, em áreas propensas a enchentes 

ocasionadas pela combinação de fatores socioambientais que favorecem sua ocorrência.  

Importa dizer, que para garantir proteção de algumas das comunidades instaladas à 

jusante da barragem, aquelas que se encontram à montante passaram a sofrer os impactos 

gerados pela implantação do empreendimento, pois a cada vez que acontecem períodos 

prolongados de chuva, estas ficam em situação de risco e vulnerabilidade.  

A literatura esclarece que desde meados da década de 1970, período convergente com 

o início da construção da obra, essas comunidades arcam com os seus efeitos mais perversos, 

pois este foi um processo que resultou na degradação dos ambientes naturais e no 

deslocamento de comunidades que viviam nas áreas atingidas. Consequentemente provocou a 

desestruturação do modo de organização social, econômica e política desses grupos humanos. 

Com base neste ponto de vista, o presente estudo foi desenvolvido com base no do 

olhar sobre uma realidade específica, que permite refletir sobre outras com características 

semelhantes. Constitui-se como investigação atenta ao contexto da construção de barragens 

que geralmente são implantadas sem que as comunidades por elas atingidas tenham exata 

noção dos seus efeitos globais. 

A abordagem do tema se dá a partir da percepção de que a construção de barragens é 

realizada com diferentes finalidades, mas indiscutivelmente, influenciam as comunidades 

atingidas e causam efeitos socioambientais que alteram profundamente suas relações com 

outras populações do seu entorno e com seu espaço de vida.  

Para que se tenha a noção da localização da Barragem Norte, objeto central do estudo 

em pauta, são apresentados na página subsequente, o mapa que situa geograficamente o 

município de José Boiteux em Santa Catarina, no Brasil e no mundo e o mapa de localização 

do complexo de barragens de contenção de enchentes do Vale do Itajaí. 
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Figura 1 - Localização do Município de José Boiteux 

 
Fonte: Geolab, 2016. Autor: Guilherme Regis. 

 

Figura 2 - Barragem Norte no Vale do Itajaí 

 
Fonte: <https://www.google.com.br>. 

https://www.google.com.br/
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Segundo Fraga (1997), a Barragem Norte é a maior obra de contenção de enchentes 

existente no Brasil. Presta-se à contenção das águas pluviais da área do alto curso da Bacia do 

Itajaí do Norte. Controla uma área de 2.318 km2 (aproximadamente 17% da bacia). Tem 

capacidade para armazenar 357 milhões de m3 d’água. Dependendo do volume de águas 

retidas, alaga estradas, atinge casas e plantações que se encontram as margens do rio e dessa 

forma, causa transtornos que incidem sobre as condições de sobrevivência e produção de bens 

e serviços das comunidades que vivem no lugar.  

A demarcação da área que seria atingida pela obra foi realizada no princípio da década 

de 1970. Sua construção teve início em 1976, período em que José Boiteux ainda integrava o 

município de Ibirama/SC, e foi finalizada em 1992, dois anos após sua emancipação 

(FRAGA, 1997). Por isto, a literatura facilmente trata a Barragem Norte como Barragem de 

Ibirama e a Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ1 como Área Indígena ou Terra Indígena Ibirama. 

Identificado e demarcado como área de expansão da colonização no Vale do Itajaí no 

final do século XIX, o espaço geográfico que deu origem ao município de José Boiteux foi 

denominado inicialmente como “Scharlach”2. Durante quase um século fez parte do 

município de Ibirama (antiga Colônia Hamônia criada a partir da Colônia Blumenau). No 

final da década de 19803, através da Lei n.º 7.580 de 26 de abril de 1989, foi emancipado. 

Habitadoinicialmente por indígenas identificados como Xokleng, foi a partir dos 

primeiros anos do século XX que José Boiteux incorporou novos grupos étnicos incluindo 

indígenas dos grupos Kaingang e Mbyá-guarani; descendentes de colonos4, principalmente de 

cultura alemã, italiana e açoriana; um grupo étnico que se identifica e é identificado como 

Grupo Cafuzo; pessoas que se instalaram no lugar durante a construção da barragem e 

permaneceram, além de outros que incorporaram à população local recentemente.  

O uso dos solos neste espaço deu-se pela instalação de pequenas propriedades 

agrícolas, com uso predominante da mão de obra familiar e produção para subsistência e 

excedentes para comercialização, pela fumicultura e pela atividade madeireira praticada sob a 

justificativa da necessidade de liberação de terras para agricultar. Na Terra Indígena (TI) os 

                                                            
1 Nova denominação da Terra Indígena de Ibirama - SC, decorrente de um processo de resgate histórico das 

origens desse grupo indígena a partir de questionamentos feitos na comunidade (GAKRAN, 2005). 
2 Nome dado ao lugar e a um afluente da margem esquerda do Rio Itajaí do Norte na ocasião do desbravamento 

da área. Em 1934, com o desmembramento da Colônia Hamônia em relação à Blumenau, Scharlach foi 

elevado a categoria de distrito de Ibirama, sob a denominação de José Boiteux.   
3 Sobre a evolução histórica do município de José Boiteux, ver: FRAGA, 1997; CUNHA, 2003 e WIESE, 2007.  
4 Para Seyferth (1993, p.38), esta é uma identificação social que “aparece como indicativa, em algum grau, de 

uma condição camponesa e, neste caso, são valores camponeses que presidem sua definição; ao mesmo tempo 

possui um conteúdo étnico irredutível, que pressupõe uma distintividade cultural e, em certa medida, também 

racial, em relação àqueles brasileiros denominados caboclos”. Neste trabalho, o termo colono, designa a 

condição camponesa do trabalhador rural, que assim estende sua condição e assim se identifica. 
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solos eram apenas espaço de sobrevivência e os recursos naturais utilizados somente para 

suprir necessidades básicas dos povos nativos. 

Nesse contexto encontra-se o recorte espacial que compõe a área atingida pela 

Barragem Norte: a Barra do Rio Dollmann, sede da barragem e a Terra Indígena onde foram 

aldeados os Povos Xokleng e Kaingang no início do século XX, além da Comunidade Cafuza 

e grupo Mbyá-guarani, introduzidos na área décadas mais tarde. 

 

Figura 3 - Localização das Comunidades atingidas pela Barragem Norte em José Boiteux 

 
Fonte: <http://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage>. Adaptado por: Guilherme Regis. 

http://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage
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No entorno desse recorte, situam-se outras comunidades, também ocupadas 

predominantemente por descendentes de colonos que ainda sobrevivem da produção agrícola 

e da pecuária praticadas em pequena escala. Além da fumicultura que, desde a década de 

1930, é fonte de renda para muitas famílias. José Boiteux ainda é um espaço geográfico 

predominantemente rural, mas nas últimas décadas passou por alterações significativas do 

ponto de vista do uso dos solos e atividades econômicas principais. 

O Vale do Itajaí, mesorregião catarinense em que está inserido o município de José 

Boiteux, compõe a Vertente Atlântica em Santa Catarina. Para fins de identificação de 

espaços e estudos, as características geomorfológicas da área permitem sua compartimentação 

em: Baixo Vale, área de maior proximidade com a foz do Rio Itajaí, com predominância de 

atividades urbanas e ocupação humana relativamente alta em comparação às demais áreas, 

compreende entre outras, a cidade de Blumenau, historicamente atingida por enchentes. 

Médio Vale, localizado em área caracterizada por ocupação humana menos intensa em 

relação ao Baixo Vale e com uso dos solos alternado por atividades rurais e urbanas. Alto 

Vale, onde se situa José Boiteux, área de altitudes mais elevadas em relação ao Médio e Baixo 

Vale, apresenta relevo declivoso, solos utilizados basicamente para atividades agrárias e 

menores índices de ocupação humana em relação às áreas anteriormente citadas.  

Sobre a ocorrência de enchentes no Vale, Frank (2003) destaca que, desde a formação 

dos primeiros núcleos de povoamento, estas foram percebidas como um problema que afeta as 

cidades do Médio e Baixo Vale. São fenômenos que decorrem de influências climáticas 

aliadas à geomorfologia regional e seus efeitos, que gradativamente, passaram a ser sentidos 

com maior intensidade devido ao avanço da ocupação populacional nas áreas propensas, sem 

contar que nas últimas décadas já se fazem sentir também em algumas cidades do Alto Vale. 

As medidas estruturais e não estruturais para minimizar os efeitos das enchentes no 

Vale tornaram-se necessidade ainda no início do século XX, mas foi a partir de meados do 

século, sob a pressão das comunidades atingidas, que a execução de medidas mitigadoras foi 

colocada em prática. Entre elas, a construção de barragens de contenção de enchentes e de um 

muro de arrimo na cidade de Blumenau, além de um canal (Blumenau-Belchior) para a 

redução da velocidade de vazão das águas, ambos construídos na segunda metade do século.  

No campo das medidas não estruturais, o controle de uso dos solos era visto como 

alternativa para o uso mais adequado das áreas propensas à inundação, mas esta foi uma 

medida desconsiderada tanto por autoridades quanto pelas populações. 

De início, foi planejada a implantação de cinco barragens, mas na época somente três 

foram construídas: em Ituporanga (Barragem Sul), Taió (Barragem Oeste) e José 
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Boiteux(Barragem Norte). É em relação a esta última barragem que versa o presente trabalho. 

Os demais projetos não foram executados naquele momento. O que se conhece a respeito, é 

que há uma obra em execução na cidade de Botuverá, também projetada com o fim de 

amenizar o problema de enchentes no Vale, porém agregando o potencial para geração de 

energia. Além dessa, outros projetos também estão em fase de estudo ou implantação. 

A motivação pessoal para realizar esta pesquisa deriva de diferentes fatores. Nasci em 

José Boiteux e convivo com pessoas das comunidades atingidas pela Barragem Norte. Minha 

formação em Geografia e atuação profissional docente, além da convivência com episódios 

que expressam as influências dessa obra na vida das pessoas e, a percepção acerca de como 

acontecem as relações entre comunidades que pensam e vivem diferentemente os fatos 

ligados à ela também me instigaram para a pesquisa.  

Destaco que, passadas mais de quatro décadas do início do processo de implantação 

desta obra, a emergência de seus efeitos ainda não cessou. As mudanças provocadas pela sua 

implantação no modo de organização social, econômica e política das comunidades atingidas 

são visíveis. A cada momento geram desafios que as levam a mobilizar-se na tentativa de 

garantir direitos e interesses, quando não as coloca em clima de instabilidade e conflito. Dessa 

forma, o conhecimento acerca dos motivos que levaram à implantação de tamanha obra no 

espaço em que ela se encontra também causa motivação.  

Tudo isto, aliado ao interesse que tenho no sentido de compreender os fatos e seus 

resultados e à possibilidade de gerar informações e/ou conhecimentos que possam se tornar 

úteis às comunidades interessadas me instiga mais ainda para a investigação que proponho. 

Por fim, acredito que a pesquisa realizada no contato aprofundado com a realidade em questão 

permite produzir conhecimentos aplicáveis ao planejamento e à gestão local e regional. 

A relevância social do trabalho surge das contribuições que uma análise das 

transformações socioespaciais que acontecem em um determinado lugar em decorrência de 

intervenções humanas, planejadas ou não, podem fornecer para se conhecer com melhor 

detalhamento esse lugar, bem como para conhecer os resultados desses acontecimentos na 

vida das comunidades residentes e pensar novos modos de organização social e de produção. 

Em âmbito científico, é um estudo que pode contribuir na produção de conhecimentos 

e informações favoráveis à compreensão das particularidades do modo de evolução 

sociocultural, da organização socioespacial, política e econômica dos lugares marcados por 

intervenções que impactam positiva ou negativamente na vida das comunidades.  
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Convém salientar que já foram efetuadas diferentes pesquisas sobre a Barragem Norte 

no espaço geográfico de José Boiteux e sua função no contexto regional. Existem escritos que 

se reportam à evolução sócio-histórica local, sobre a construção da barragem e suas 

consequências para as populações habitam áreas à montante da obra, inclusive sobre as suas 

consequências para a comunidade de Barra do Rio Dollmann, localidade sede da barragem.  

Assim, a produção bibliográfica sobre o tema pode ser reunida nos seguintes eixos 

temáticos: Construção de barragens e seus efeitos socioambientais; Formação socioespacial 

do município de José Boiteux no contexto regional; Relações interétnicas e questões 

territoriais no município; Barragem Norte e suas influências socioespaciais em José Boiteux. 

No primeiro eixo, consta a abordagem sobre a questão das enchentes, da construção de 

barragens e seus efeitos socioambientais.Permite compreender a questão específica das 

enchentes no Vale do Itajaí e do uso de medidas estruturais como medida de mitigação. 

Discorre sobre o planejamento e implantação do complexo de barragens de contenção de 

enchentes nessa mesorregião catarinense. Neste sentido Frank (2003), apresenta dados sobre o 

histórico de enchentes no Baixo e Médio Vale e analisa as medidas de mitigação de 

minimização do problema. Fraga (2005) discute o jogo de forças que se estabelece no meio 

empresarial e político por conta de recursos destinados às obras de contenção e prevenção de 

enchentes no Vale, e o drama das comunidades que tiveram que adaptar-se à novos espaços, 

meios de ocupação e geração de renda. Schubert (2014) investiga o tratamento dado às 

enchentes nos municípios do Vale do Itajaí e explica a relação entre esse tratamento e o nível 

de desenvolvimento dos municípios a partir de um recorte que desloca o foco das áreas 

atingidas por enchentes, para as áreas afetadas por medidas de contenção. Santos (1997) 

aborda o caso específico da Barragem Norte, suas implicações para as populações indígenas e 

investiga a forma como o Estado brasileiro trata os aspectos ligados à implantação de 

hidrelétricas. Vainer (1992) apresenta a noção de grandes projetos de investimentos como os 

que concretizam processos de apropriação de recursos naturais e humanos em certos pontos 

do território, sob a lógica estritamente econômica e como resposta às decisões e definições 

que tomam forma nos espaços próximos ao empreendimento. Reis e Bloemer (2001) discutem 

a questão dos efeitos sociais de hidrelétricas sobre populações locais, visto que esse tipo de 

intervenção nos espaços gera, além de novas infraestruturas, a reestruturação ambiental, 

espacial e territorial dos lugares e seu entorno.  

No segundo eixo, aparece a discussão acerca dos aspectos da formação socioespacial 

do município de José Boiteux no contexto regional. Inclui-se a abordagem relativa às 

influências da Barragem Norte na economia local. Considera-se a percepção de Peluso(1991), 



24 
 

que descreve a forma de ocupação territorial, evolução histórica, social e econômica nas 

diferentes áreas do Estado. Vieira & Pereira (1997) que explicam as diferentes formações 

socioespacias catarinenses e evidenciam a relação entre a inserção do Sul nos planos de 

expansão colonial do Brasil e a ocupação do Vale do Itajaí. Santos (1977), Fraga (1997), 

Goulart; Fraga (2000), Cunha (2003) e Wiese (2007) que abordam a evolução sócio-histórica, 

econômica e política do lugar no Vale do Itajaí do Norte a partir da Colônia Blumenau. 

Na sequência, encontra-se um eixo de discussão sobre a diversidade étnica, cultural e 

de identidades presente no lugar, constam aspectos sobre os índios e a civilização no Sul do 

Brasil e dados sobre os povos indígenas do Vale do Itajaí e seu contato com os imigrantes. 

Sobre busca-se respaldo em Ribeiro (1970) e Santos (1970; 1973; 1987; 1997) que  descreve 

e analisa a trajetória dos povos indígenas locais e seu contato com a sociedade regional e 

discute as implicações da Barragem Norte para as relações interétnicas locais. Martins (1995), 

em abordagem etnográfica, descreve e analisa a trajetória do Povo Cafuzo de José Boiteux 

desde sua retirada da região do Movimento do Contestado, sua inserção na Terra Indígena na 

década de 1940 e o drama vivido por esse povo a partir da construção da barragem até o seu 

assentamento em local próprio no início da década de 1990.  

O quarto eixo trata sobre a Barragem Norte e suas influências socioespaciais em José 

Boiteux. Nesta parte, encontram-se estudos sobre as mudanças de ordem natural e social 

causadas pela obra no lugar. São discutidas as suas implicações na geração de conflitos 

interétnicos. Com base em Müller (1987) e Santos (1997), são analisadas as mudanças da 

paisagem local nos períodos anterior e posterior à construção da obra. Martins (1995) se 

reporta às consequências da construção da barragem para a Comunidade Cafuza. Fraga (1996; 

2005), Goulart; Fraga (2000) e Cunha (2003) discutem seus efeitos na vida dos descendentes 

de colonos na área que se tornou canteiro de obras e na vida das comunidades indígenas 

locais.  Patté (2015) e Ndili (2015) buscam identificar e analisar consequências socioculturais, 

políticas e ambientais da obra para a comunidade na percepção do Povo Xokleng/Laklanõ. 

Através da aproximação entre o referencial teórico temático existente e o conjunto de 

dados empíricos coletados buscou-se ir além da literatura já produzida a fim de analisar as 

influências socioespaciais da Barragem Norte em José Boiteux SC. Supõe-se que muitos 

acontecimentos que tiveram lugar no município, por de interesses exógenos em detrimento 

dos interesses das comunidades locais, geraram desafios ao desenvolvimento socioambiental.  

Cabe mencionar, que os efeitos da Barragem Norte para as comunidades de José 

Boiteux são objeto de estudo desde a década de 1980, pois é uma obra observada e analisada 

em diferentes perspectivas, mas com limitações quando observam seus efeitos sobre um ou 
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outro grupo social. A realidade perceptível no lugar em meados da década de 2010 a 2020 

instiga a investigação sobre as suas influências na formação socioespacial local percebendo-a 

como obra e acontecimento que de toda forma influenciou a vida das comunidades locais e 

como obra e acontecimento que influenciou diferentes comunidades em âmbito regional. 

A questão-problema para o desenvolvimento deste estudo constitui-se pela indagação: 

Quais foram às influências da presença da Barragem Norte na formação socioespacial do 

Município de José Boiteux? 

Para dar resposta a esta indagação foram apresentadas as seguintes perguntas de 

partida: 1- Como se deu o processo de implantação da Barragem Norte no Vale do Itajaí? 2 - 

De que maneira a implantação da Barragem Norte influenciou a economia local? 3 - Quais as 

consequências da implantação da Barragem Norte para os grupos étnicos presentes no 

município de José Boiteux? 4 - Qual a influência da implantação da Barragem Norte na 

geração e intensificação de conflitos em José Boiteux?  

Com a intenção de responder estas questões foi formulado o objetivo geral que 

consiste em identificar as influências da implantação da Barragem Norte na formação 

socioespacial em José Boiteux/SC. Por sua vez, este deu origem aos objetivos específicos que 

estão assim definidos: descrever o processo de implantação da Barragem Norte no Vale do 

Itajaí; compreender de que maneira a implantação da Barragem Norte influenciou a economia 

local; inventariar as consequências da implantação da Barragem Norte para os diferentes 

grupos étnicos do município de José Boiteux; investigar a influência da implantação da 

Barragem Norte na geração e intensificação de conflitos em José Boiteux. 

As categorias e/ou conceitos essenciais elencados para a consolidação do estudo, 

foram pensados a partir do objetivo geral e representam-se pelas noções de: formação 

socioespacial (SANTOS, 1994; 2008); território (SANTOS, 2006) e (HAESBAERT, 2007); 

cultura (LARAIA, 2009); identidade (CASTELLS, 1999); fato social total (MAUUS, 1974), 

(MARTINS, 2005).  

O conceito de formação socioespacial, pauta-se na percepção de que “o espaço tem 

papel privilegiado, uma vez que cristaliza os momentos anteriores e é o lugar de encontro 

entre passado e o futuro, mediante as relações sociais do presente que nele se realizam” 

(SANTOS, 1994, p. 122). Assim, é concebida como categoria marxista, “que diz respeito à 

evolução diferencial das sociedades, no seu quadro próprio e em relação com as forças 

externas de onde mais frequentemente lhes provém o impulso” (SANTOS, 2008, p. 27).  

O território é compreendido “como espaço vivido, transformado e reorganizado a cada 

momento” (SANTOS, 2006, p. 14), compreendido então como território usado que se 



26 
 

representa pelo chão mais a identidade, e a identidade é, na visão do autor, o sentimento de 

pertencer aquilo que nos pertence. Semelhantemente, o território é visto na sua dimensão 

simbólica/sígnica-cultural, em que é considerado como “o produto da valorização simbólica 

de um grupo em relação ao seu espaço vivido” (HAESBAERT, 2007, p. 40).  

O conceito de cultura respalda-se na concepção de que “o homem é resultado do meio 

cultural em que foi socializado [...] herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 

conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam” 

(LARAIA, 2009, p.48). Portanto, a cultura é aqui compreendida na sua dinamicidade. Ligada 

a este conceito, encontra-se a noção de identidade, a qual surge da percepção de que 

“indivíduos, grupos e sociedades utilizam-se de elementos cotidianos e reorganizam seu 

significado em razão de tendências e projetos culturais ligados à sua estrutura social e visão 

de tempo e espaço” (CASTELLS, 1999, p.23).  

O conceito de fato social total é definido a partir de Martins (2005), que o aborda com 

base na Teoria da Dádiva, elaborada por Mauss (1974), o qual afirma que o fato social total 

combina a totalidade dos elementos de certa realidade socioespacial, envolvendo tanto a sua 

dimensão sociológica quanto sua dimensão histórica que, por sua vez, não podem ser 

percebidas fora da sua dimensão espacial. 

Também se considera a relevância do conceito de grupo étnico, que segundo Barth 

(1998), representa-se por uma população que se perpetua por meios biológicos; partilha de 

valores culturais fundamentais; compõe um campo de comunicação e interação; tem um 

grupo de membros que se identifica e é identificado por outro, como categoria que se 

distingue das demais que são da mesma ordem.  

Pela validade que têm no caso em tela, destaca-se ainda, a noção de atingidos, que diz 

respeito ao reconhecimento de direitos, sendo necessário compreender que, ao afirmar que um 

grupo ou indivíduo é, ou foi atingido por um determinado empreendimento, significa 

reconhecer como legítimo e, em alguns casos, como legal, o direito de ressarcimento ou 

indenização, reabilitação ou reparação não pecuniária, por perdas materiais e imateriais 

decorrentes dele. Ao aplicar o conceito ao campo dos projetos de construção de hidrelétricas o 

autor esclarece que “Sendo essencialmente uma categoria social em disputa, a noção de 

atingido varia no tempo e no espaço, conforme os contextos políticos e culturais” (VAINER, 

2007, p. 40). É um conceito que passa por duas concepções semelhantes, a territorial 

patrimonialista e a hídrica, que não percebem o atingido para além de inundado ou realocado. 

Concepções estas que somente podem ser superadas ao se compreender a natureza do 
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processo social (econômico, político, cultural e ambiental) que é desencadeado pela 

implantação de um empreendimento.  

O percurso metodológico escolhido para dar tratamento à questão central e aos 

objetivos estabelecidos permite enquadrá-la no campo das pesquisas sociais. A metodologia 

utilizada foi a qualitativa, que “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

processos e fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis” 

(MINAYO, 2001, p. 22). Esse é um método que consegue dar suporte à realização dos 

estudos que visam identificar e compreender o significado das ações e relações humanas entre 

si e com seu próprio ambiente de vida. Aplica-se à compreensão de fenômenos sociais.  

Para a coleta de dados foram usadas técnicas voltadas para a compreensão dos 

múltiplos aspectos que caracterizam e levam a entender situações, condições e relações das 

comunidades locais entre si e com seu meio de vida. Dessa forma, entrevistas, observações e 

registros de situações em diário de campo, imagens e a busca em portais de notícias e 

reportagens, foram procedimentos e recursos complementares no sentido de dar maior 

consistência ao trabalho. Sua interpretação e análise teve como base a técnica de análise de 

conteúdos. Foi efetuada a aproximação entre dados empíricos e conteúdos documentais a fim 

de analisar o dito e o escrito sobre as situações vividas pelas comunidades em foco, para 

posteriormente expor o que a totalidade do conjunto revela. 

O Universo de pesquisa compreende o município de José Boiteux e o recorte do objeto 

se faz pelo olhar específico sobre as comunidades diretamente atingidas pela Barragem Norte. 

Para situá-las em relação ao núcleo urbano municipal, fez-se no mapa que segue a marcação 

correspondente ao perímetro urbano do município e das referidas comunidades, sendo elas: 

Comunidade de Barra do Rio Dollmann, Comunidade Cafuza e Comunidades da TI Xokleng/ 

Lãklanõ localizadas na esfera de alcance do lago da barragem dentro dos limites do 

município, sem desconsiderar que a obra influenciou também outros espaços.  

A aproximação com as comunidades pesquisadas e respectivos colaboradores ocorreu 

através de visitas e mediante comunicação verbal com esclarecimentos sobre os fins do 

trabalho. A seleção dos colaboradores priorizou as possíveis contribuições que pudessem 

oferecer em decorrência do convívio com o processo de implantação da barragem em 

diferentes momentos. Foram entrevistadas pessoas de diferentes faixas etárias nos diferentes 

grupos étnicos e/ou comunidades, além de outras pessoas do município, que as conhecem do 

ponto de vista da organização social, política, econômica e cultural. A identificação desses 

colaboradores ficou definida por gênero (homem ou mulher), condição étnica e idade. No 
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caso das falas (depoimentos ou declarações) que constituíram epígrafes e, sempre que o 

entrevistado expressou ser favorável a declaração do nome no trabalho, assim foi feito. 

A coleta de dados aconteceu principalmente através de entrevistas semiestruturadas. 

Também houve a busca e registro de depoimentos; questionamentos através de comunicação 

eletrônica previamente combinada; observações e registros escritos de situações cotidianas e 

falas; além de imagens fotográficas. O mecanismo de registro mais utilizado foi o gravador de 

voz, mas também foi feito u uso de diário de campo (caderno de anotações). Ao todo, 

quarenta e dois colaboradores prestaram informações: dezesseis membros da Comunidade 

Xokleng/Laklãnõ, dez homens e seis mulheres; dez membros da Comunidade Cafuza, seis 

homens e quatro mulheres; dez membros da Comunidade de Barra do Rio Dolmann, seis 

mulheres e quatro homens. Houve também a participação de colaboradores de outras 

comunidades, que por seu conhecimento da história e participação na vida econômica e 

política local, tiveram como contribuir através de respostas a indagações e/ou prestando seus 

depoimentos, entre eles: três homens e três mulheres. As imagens fotográficas foram obtidas 

em arquivos públicos e através da colaboração de um estudante de História. 

Com o objetivo de descrever o processo de implantação da Barragem Norte no Vale 

do Itajaí, buscou-se identificar e compreender quais as razões que levaram governos e 

sociedades a decidir pela implantação da barragem naquele espaço geográfico, bem como se 

fez a tentativa de levantar informações referentes à previsão das áreas propensas à inundação, 

comunidades e número de atingidos. Também se levou em conta os registros referentes ao 

estudo de viabilidade, planejamento e execução do empreendimento, relatórios e notícias ou 

textos publicados durante o período de duração das obras. 

Para compreender de que maneira a implantação da Barragem Norte influenciou a 

economia local, fez-se o estudo para identificar e caracterizar as atividades econômicas 

praticadas em José Boiteux desde a fase inicial de ocupação do território pelos colonos. 

Observou-se em especial se houve e quais foram às mudanças ocasionadas pela implantação 

da obra no lugar. O levantamento de dados pautou-se nos estudos de Santos (1973; 1997), 

Müller (1997) e Martins (1995), que se reportam principalmente à questão da exploração 

madeireira no interior da Área Indígena nos diferentes momentos da história. Também se 

investigou como as comunidades atingidas pela obra se organizavam do ponto de vista 

econômico, quais atividades realizavam e quais foram as alternativas encontradas pelos seus 

membros no período posterior à construção da barragem. Sobre as mudanças nos campos da 

produção agrícolas, fez-se o levantamento a partir das bases de dados do Serviço Brasileiro de 
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), além da busca de dados mediante 

entrevistas com moradores das diversas comunidades e junto aos órgãos públicos locais.  

Com a intenção de inventariar as consequências da implantação da Barragem Norte 

para os diferentes grupos étnicos do município, fez-se uso dos referenciais bibliográficos e 

fontes documentais já referenciados no trabalho, além da recorrer às entrevistas com pessoas 

dos diferentes grupos formadores da população local. Foram mencionadas as consequências 

de ordem material e imaterial para as Comunidades Indígena, Cafuza e de Barra do Rio 

Dollmann. Também, com o intuito de compreender como as comunidades do entorno da obra 

percebem sua presença no município, foram coletados dados com pessoas dessas áreas. As 

entrevistas e depoimentos trouxeram contribuições significativas sobre seu modo de vida 

antes da construção da barragem: o que mudou e porque mudou; o que sentem as pessoas em 

relação ao lugar; de que modo são percebidas as influências da obra em cada comunidade; 

quais mudanças socioespaciais ocorreram no lugar principalmente após o final do processo.  

Para investigar qual a influência da implantação da Barragem Norte na geração e 

intensificação de conflitos em José Boiteux, foi consultada a literatura produzida, jornais e 

portais eletrônicos, para obter registros sobre a sua ocorrência ao longo dos tempos, em 

especial após a deflagração dos trabalhos de construção da obra. Também foram efetuadas 

entrevistas com pessoas que vivenciaram situações conflituosas no lugar. Com esses 

procedimentos objetivou-se compreender quais são os fatores geradores de instabilidades e 

conflitos interétnicos, de que modo cada grupo reage aos desafios de convivência, e que 

relações existem entre a implantação da barragem e os conflitos locais. 

A realização da pesquisa, desde o momento em que ficou definido o tema e se fez a 

seleção da literatura a ser utilizada, até a coleta de dados e respectiva análise, teve duração 

aproximada de dois anos. A coleta de dados foi iniciada no último bimestre de 2015, com a 

minha apresentação às comunidades como pesquisadora, sendo esta parte, dada por finalizada 

no mês de maio de 2016, mas exigindo retorno ao campo nos meses de junho e início de 

julho, a fim de obter dados complementares.  

Penso que esta foi a etapa mais complexa entre todas. Ser uma cidadã entre outros, ser 

a professora, a observadora, a colega de profissão e a amiga em alguns casos, é muito 

diferente do que ser, por um momento, pesquisadora, pois as pessoas acreditam que o cidadão 

local sabe a resposta do que pergunta. Além disto, não são poucas as vezes que, ao conduzir a 

entrevista, se ouve a fala: “Tu sabe como é aqui”, ou “A senhora nasceu e se criou aqui, 
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conhece nossa história como se fosse da nossa gente”, também, Dona, o problema é que o 

povo de fora vem pesquisar, mas é muito pouco que diz de verdade o que a gente disse 5. 

Diante disto penso que a maior dificuldade enfrentada ao longo do trabalho, foi 

colocar-me apenas como pesquisadora, sendo capaz de manter a atitude de neutralidade e de 

distanciamento com aquilo que eu acreditava conhecer sobre a realidade pesquisada. Também 

foi difícil o exercício de realizar as entrevistas sem que elas tomassem o rumo de uma 

conversa entre conhecidos.  

Acredito que a maior descoberta realizada, foi a de que vivendo naquele ambiente 

durante toda a minha vida, muito pouco conheço dele. A descoberta seguinte, é que pesquisar 

envolve muito mais do que a capacidade de reunir dados. É preciso saber quais dados são 

necessários, como obtê-los e de que modo utilizá-los, como tratá-los com imparcialidade. 

Silenciei quando pensava não dar conta da tarefa, eliminei textos e escrevi outros, 

reclamei a falta das palavras que eu sei, não as ouvi e não poderia dizê-las, já que foram 

contidas, pois muitos cidadãos das comunidades que por um momento tornaram-se meu 

campo de pesquisa preferem não dizer o que sentem, principalmente quando se trata dos 

transtornos causados pela Barragem Norte na vida de suas famílias. Também não pude 

escrever o que algumas pessoas disseram somente depois que havia desligado o gravador, 

assegurando-se: não tais gravando né?6.  

Penso ainda que, as interpretações a respeito do visto, do dito e do escrito para este 

trabalho, expressam apenas uma pequena proporção da realidade visível e vivida no 

município de José Boiteux, mas representa um pouco do que sentem e vivem as comunidades 

desse mundo, que doaram para sempre o seu espaço de vida e tem em mente a percepção de 

que nunca terão como receber em troca o valor da coisa dada. 

Dito isto, acrescento que os resultados obtidos no decorrer de todas as etapas do 

trabalho, são apresentados pela estrutura a seguir: 

A seção I, “Barragens e seus efeitos socioambientais” compreende o referencial 

teórico necessário à aproximação com o tema pesquisado com a discussão acerca das 

influências da Barragem Norte na formação socioespacial do lugar em âmbito regional. Reúne 

subsídios que ajudam a identificar os diferentes territórios construídos localmente, as 

consequências da obra para os grupos étnicos e suas influências na geração e intensificação 

dos conflitos locais. Além de permitir a reflexão em torno da força dessa obra na 

determinação dos rumos da organização espacial, política e econômica local. 

                                                            
5 Registros em diário de campo. 
6 Omissão a pedido. 
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A seção II, “A Barragem Norte e suas influências socioespaciais”, é formulado a partir 

de dados empíricos obtidos através dos procedimentos estabelecidos para o trabalho de campo 

realizado com base na pesquisa documental, entrevistas semi-estruturadas e registros de 

depoimentos e observações feitos em diário de campo.   

A seção III, “A Barragem Norte como Fato Social Total”, consiste na sintetização das 

interpretações e análises efetuadas através da confrontação entre os dados empíricos e o 

referencial teórico-temático apresentado. 

Convém lembrar que a consolidação desse trabalho ocorreu porque em cada 

comunidade encontrei cidadãos que dispensaram atenção e contribuíram para isso. Agradeço 

todos os que colaboraram com depoimentos completos, respostas, frases, simples palavras e 

imagens, pois tudo teve significado. Menciono aqueles que criaram e fazem acontecer o 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental 

do Centro de Ciências Humanas e da Educação. Agradeço-os, pois isso me permitiu cursar 

esse mestrado profissional. Não me abstenho de dizer o nome da sábia professora Isa Oliveira 

Rocha, do atencioso Secretário Christian e do bibliotecário Maurício. Com estes nomes faço 

lembrar todos, desde aqueles que coordenam o curso, todos os professores e demais 

colaboradores de quem sempre tive o sorriso, boa recepção e bom atendimento. Dos colegas 

de turma, preciso chamar a Adriana, que se tornou grande amiga, mas não posso esquecer de 

Haliskarla e Maia, elas sabem por quê. À minha família peço perdão pela ausência e agradeço 

a compreensão quando precisei de recolhimento para me dedicar aos estudos, gratidão aos 

filhos, esposo, pai e irmãos, pessoas que amo, sem muito saber demonstrar. Ao professor e 

orientador Pedro Martins, penso que não há forma suficiente de agradecimento. Mentalmente, 

retomei muitas vezes suas falas. A ele fiquei devendo muito como estudante, mas ele não me 

faltou em momento algum como professor. Sou grata e não posso compartilhar aqui o vídeo 

que versa sobre as três formas da gratidão, então, apenas faço lembrar que, conforme 

explicado por Nóvoa (2014) ela pode ser expressa em três níveis: do reconhecimento, do 

agradecimento e do vínculo que as respeitáveis ações e atitudes estabelecem entre pessoas. 

Então, eu preciso dizer ao meu orientador: Obrigado! Muito obrigado. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 BARRAGENS E SEUS EFEITOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

O espaço é um verdadeiro campo de forças cuja 

formação é desigual. Eis a razão pela qual a evolução 

espacial não se apresenta de igual forma em todos os 

lugares (Milton Santos). 

 

A literatura que se relaciona à temática da construção de barragens e seus efeitos 

socioespaciais, colocam em evidência o fato de que em todos os lugares em que se encontram 

e, independentemente das finalidades para as quais são implantadas, resultam em grandes 

mudanças na organização do espaço, da economia e da política das comunidades que atingem 

e, dependendo de alguns fatores, modificam a dinâmica de toda uma região.  

Nestes termos, o olhar sobre uma realidade específica, representa a possibilidade de 

refletir sobre todas as outras em condições que se assemelham. É claro que para cada 

realidade socioespacial, aparecem peculiaridades.  

No caso das barragens de contenção de enchentes, por exemplo, a formação do lago de 

retenção de águas nem sempre é permanente, Entretanto, não deixam de gerar, pelo menos em 

parte, os mesmos efeitos que são próprios também das hidrelétricas, que por suas dimensões, 

muitas vezes causam danos maiores em proporção de área e número de atingidos. 

O conceito de atingidos, segundo Vainer (2007), diz respeito ao reconhecimento de 

direitos, sendo necessário compreender que, ao afirmar que um grupo ou indivíduo é, ou foi 

atingido por um determinado empreendimento, significa reconhecer como legítimo e, em 

alguns casos, como legal, o direito de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação 

não pecuniária, por perdas materiais e imateriais decorrentes dele.  

Ao aplicar o conceito ao campo dos projetos de construção de hidrelétricas o autor 

esclarece que “Sendo essencialmente uma categoria social em disputa, a noção de atingido 

varia no tempo e no espaço, conforme os contextos políticos e culturais” (VAINER, 2007, p. 

40). Para o autor a noção de atingido é um conceito que passa por duas concepções 

semelhantes, a territorial patrimonialista e a hídrica, que não percebem o atingido para além 

de inundado ou realocado. Em sua percepção, estas somente serão superadas, ao se 

compreender a natureza do processo social (econômico, político, cultural e ambiental) que é 

desencadeado pela implantação de um empreendimento.  

O que se compreende é que, o conceito de atingido, precisa considerar como tal, os 

sujeitos ou famílias removidos de sua rede de segurança econômica, social e cultural, de suas 

relações de vizinhança, dos espaços muito mais físicos, mas também afetivos. O que na 

grande maioria dos casos não acontece. 
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O que ocorre, é que em grande parte os projetos de construção de barragens (como é o 

caso da Barragem Norte, objeto central em discussão neste estudo), elas acabam sendo 

implantadas em áreas territoriais da União, onde estão localizadas comunidades indígenas, 

entre outras, que não detém legalmente o título de propriedade da terra e, por falta de 

informação, permanecem alheias ao direito de discutir e requerer o valor de indenização a 

receber por suas perdas e danos. 

De toda forma, nas discussões que concernem ao problema dos efeitos 

socioambientais resultantes da implantação de barragens, sejam elas parte de projetos de 

grande escala7 ou pequenas obras isoladas, estes são sempre colocados em evidência. Sobre 

esta questão, Reis e Bloemer (2001), destacam: 

 

As consequências socioambientais de processos de tal envergadura não tem sido, 

contudo, nada desprezíveis. Do ponto de vista sociocultural, no caso de populações 

rurais, mais comumente por eles vitimadas, trata-se da destruição e perda do acesso 

às suas áreas de produção e captação de recursos naturais e de postos de trabalho, do 

rompimento do tecido social comunitário, além da mutilação ou total transformação 

de espaços simbolicamente mapeados, compreendendo, entre outros, aspectos 

cognitivos, míticos e afetivos (REIS; BLOEMER, 2001, p. 12). 

 

Ao aproximar a colocação das autoras com a realidade em discussão identificam-se 

essas consequências. A transfiguração e dispersão da comunidade indígena, a perda do espaço 

produtivo por parte dos Cafuzos que faziam uso de solos para produzir alimentos e outros 

produtos agrícolas no interior da TI Xokleng/Laklãnõ, a perda das Terras agrícolas por parte 

dos descendentes de colonos que viviam no espaço sede da Barragem Norte, além da 

dispersão de membros dessas comunidades, são evidências disso.  

Verifica-se assim, que a realização de empreendimentos dessa ordem atinge direta ou 

indiretamente, tanto as comunidades que cedem o espaço para a implantação do aparato de 

base para a execução das obras, quanto aquelas que cedem espaço ao alcance do lago de 

acúmulo de águas ou resíduos. Eventualmente, podem também atingir comunidades em 

decorrência de desastres em sua estrutura. 

No caso em tela, representadas por seus cidadãos, as comunidades atingidas obra são: 

a Comunidade de Barra do Rio Dollmann, formada por colonos (proprietários de terras), 

dispersa pela migração compulsória; a Comunidade Xokleng/Laklãnõ, com garantido direito à 

“organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens” (artigo 231 da Constituição Federal); a Comunidade Cafuza, direta e 

                                                            
7 Sobre projetos de grande escala ver Ribeiro (1987; 1991; 2008). 
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drasticamente atingida pela barragem, submetida aos interesses dos agentes do SPI e FUNAI, 

dos indígenas e da sociedade regional, exceto na situação de apoio recebido no processo que 

culminou com a relocalização do grupo em território seu. 

 

1.1 AS ENCHENTES NO VALE DO ITAJAÍ/SC E AS MEDIDAS ESTRUTURAIS COMO 

ESTRATÉGIA MITIGADORA 

 

O Vale do Itajaí, mesorregião catarinense onde se localiza o município de José 

Boiteux e a Barragem Norte, caracteriza-se por aspectos geomorfológicos e condições 

climáticas que, combinados com a forma de ocupação, apropriação e produção do espaço, 

contribuíram para que os efeitos das enchentes que historicamente afetaram este espaço se 

tornassem mais intensos, principalmente nas áreas correspondentes ao Médio e Baixo Vale. 

No processo de colonização e produção do espaço correspondente, houve a 

preponderância da ocupação das áreas localizadas junto as margens do rio principal e de seus 

afluentes, as quais são facilmente inundadas nos períodos de ocorrência de enchentes na 

bacia. Desse modo, um fenômeno que até então fazia parte da dinâmica natural do rio, tornou-

se um problema socioambiental.  

  Para minimizar os efeitos gerados pelo problema, foram planejadas e implantadas 

estratégias de mitigação baseadas em medidas estruturais, em detrimento das medidas não 

estruturais representadas por mecanismos de prevenção e contenção do avanço da ocupação 

de áreas propensas ao risco de enchentes. 

 

1.1.1 As barragens e o controle de enchentes no Vale do Itajaí/SC 

 

Com o intuito de apresentar esclarecimentos sobre as razões que justificaram a 

necessidade de construção de uma obra do tipo e com as proporções da Barragem Norte no 

lugar onde ela se encontra faz-se, a seguir, uma explanação sobre a problemática das 

enchentes no Vale do Itajaí e da implantação de barragens, como parte de um plano de 

medidas de mitigação do problema.  

A frequência com que sempre aconteceram as enchentes no Vale do Itajaí desde o 

momento da instalação dos primeiros povoados nas cidades localizadas nasáreas 

correspondentes ao seu baixo curso, exigiu dos governos e da sociedade regional a adoção 

medidas de controle dos problemas decorrentes desses eventos naturais.  
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De acordo com Frank (2003), entre as medidas estruturais voltadas para a correção 

e/ou prevenção de enchentes na região, encontram-se as obras que foram instaladas em pontos 

considerados estratégicos do curso dos rios ou de seus afluentes. Já as medidas não 

estruturais, aquelas em que se procura atuar na redução dos danos ou consequências das 

inundações através da introdução de normas, regulamentos e programas que visem, por 

exemplo, o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a implantação de sistemas de alerta e 

a conscientização da população para a manutenção dos dispositivos de drenagem também 

existem, mas são menos disseminadas. 

Em relação às enchentes que acontecem no Vale do Itajaí-SC, Frank (2003), esclarece 

que as populações que se fixaram nas cidades localizadas ao longo do Vale, principalmente no 

Médio e Baixo Vale, sempre tiveram que conviver com esse fenômeno desde o início da 

colonização na região. Os registros reunidos pela autora evidenciam que desde 1852, quando 

foram iniciadas as medições dos níveis alcançados pelas águas nos períodos de pluviosidade 

mais intensa, até o ano de 2003, aconteceram 72 enchentes. Acrescendo-se a este número 

aquelas que aconteceram nos anos seguintes, verifica-se que do início da colonização do Vale 

aos dias atuais se tem um registro aproximadamente de uma centena de enchentes8. 

Frank (2003) acrescenta que, dentre as cidades mais severamente atingidas por este 

fenômeno, encontram-se: Blumenau, Gaspar e Ilhota no Médio e Baixo Valem, e Rio do Sul, 

no Alto vale. Estas são citadas, dado o fato de serem mais densamente habitadas. Mas não se 

desconsideram outras também afetadas com frequência, mesmo que com efeitos menos 

expressivos em termos de número de atingidos quando comparado aos casos destacados. 

A frequência e os danos causados pelas históricas enchentes no Vale exigiram da parte 

das autoridades governamentais, o planejamento e a implantação de medidas solucionadoras 

ou, pelo menos, de atenuação do problema. Assim, da mesma forma que é histórica a questão 

das enchentes, é histórica também a proposição de medidas mitigadoras. Nesse quadro, o 

apontamento de propostas ao poder público nos diferentes entes federados incluía, além de 

medidas estruturais, o controle do uso das áreas propensas a inundações. 

Entre as medidas estruturais houve a proposta inicial de execução de duas obras: a 

construção de um muro de arrimo para proteção das margens que sofriam com a erosão no 

período das enchentes e a construção de um canal (Blumenau-Belchior) com a finalidade de 

reduzir a velocidade de alagamento da cidade. O controle de uso dos solos visava estabelecer 

o zoneamento para um uso mais adequado das áreas inundáveis. A construção de barragens 

                                                            
8Também Goulart e Fraga (2000), ao se referirem ao número de enchentes no Vale do Itajaí desde o início da 

colonização, mencionam a ocorrência de quase uma centena de enchentes.  
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(inclusa no rol das medidas estruturais) até já era cogitada, mas ainda não discutida 

abertamente.  

O avanço do processo de ocupação e desenvolvimento na cidade de Blumenau e de 

outras cidades que foram se estruturando no sentido à montante do Vale do Itajaí intensificou-

se com o passar dos anos. O problema das enchentes agravou-se de modo que a sociedade das 

áreas mais atingidas pelo fenômeno passou a cobrar das autoridades a implantação de medidas 

mais eficientes para solucionar o problema. 

Frank (2003) coloca em evidência que já em 1929, as discussões acerca do problema 

das enchentes apontavam a possibilidade de edificação de barragens e reservatórios de 

contenção contíguos no alto curso de afluentes do Rio Itajaí-Açu. Mas, foi após 1957, com a 

ocorrência de mais uma grande enchente, que a sociedade civil e as autoridades regionais e 

estaduais mobilizaram-se em torno da cobrança de soluções. Segundo a autora, estudos 

realizados resultaram na elaboração de uma proposta inicial de construção de sete barragens 

que estariam distribuídas em pontos estratégicos dos afluentes do Vale do Itajaí. Estes 

sinalizavam que “as soluções clássicas para afastamento de enchentes - alargamento da calha 

do rio endicamento para aumentar as seções de vazão e apressar o escoamento” (FRANK, 

2003, p. 14), não poderiam ser aplicadas no vale devido a forma de ocupação e uso dos solos. 

Das barragens previstas, três foram construídas. Sua execução foi realizada pelo 

DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento) criado na década de 1930 para atuar 

em obras de saneamento e que, a partir de meados da década de 1940, passou a atuar na 

construção de obras hidráulicas para diversos fins no Brasil. As demais obras projetadas 

foram adiadas, mas é válido mencionar que não foram descartadas.  

Neste sentido, há aproximadamente vinte e cinco anos são realizados outros estudos 

em favor da implantação de novas medidas de controle e mitigação dos efeitos das enchentes 

na região, inclusive, com a previsão de construção de novas barragens. Uma é a Barragem de 

Botuverá, que está em processo de implantação, com previsão de conclusão da estrutura até o 

final de 2016. De acordo com os dados do projeto, é uma barragem de médio porte e integra o 

projeto de execução de obras de controle das enchentes na bacia do Rio Itajaí iniciado com o 

estudo da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) em 2009. A obra tem entre 

seus fins contribuir no controle das enchentes do Rio Itajaí Mirim, que automaticamente 

protege Brusque e Itajaí, mas também destina-se ao abastecimento animal e humano. Além 

dessa barragem, outras constam de estudos recentemente apresentados ao Governo do Estado 

de Santa Catarina, o qual prevê as medidas de contenção na bacia do rio Itajaí, reduzindo a 

vazão d’água, além de aumentar o sistema de alerta e prevenção de enchentes. 
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Em relação às obras executadas pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

na segunda metade do século XX, Frank (2003) e Schubert (2014) destacam que na escolha 

dos locais para instalação das referidas obras, os aspectos políticos prevaleceram, sendo posto 

em segundo plano, ou simplesmente anulado, o posicionamento das comunidades dos lugares 

onde foram realizados os empreendimentos. 

Assim, na década de 1960 foi colocada em prática a proposta da construção de 

barragens em diferentes pontos da Bacia do Itajaí. As barragens foram destinadas ao Alto 

Vale, pois se compreendia que a dinâmica das enchentes relacionava-se com os índices 

pluviométricos da região. Foram efetuados três empreendimentos sendo: em Ituporanga 

(Barragem Sul), Taió (Barragem Oeste) e José Boiteux (Barragem Norte).  

As três obras destacadas foram construídas com a mesma finalidade e todas tiveram 

grandes implicações para as comunidades locais. Mas dentre elas, a Barragem Norte, por suas 

proporções (comparada às demais), pelos transtornos e medos que causou e ainda causa a 

sociedade regional no transcurso de sua construção e pelo próprio espaço geográfico, onde se 

encontra situada, oferece razões para que se possa, a partir dela, refletir sobre a validade deste 

tipo de obra enquanto medida de mitigação de enchentes. 

Reitera-se que, em comparação a outros grandes empreendimentos, como é o caso de 

muitas hidrelétricas construídas em todo o Brasil e em outros lugares do mundo, a Barragem 

Norte, pode não ter causado efeitos socioambientais de grandes proporções. Mas há que se 

levar em conta que, justamente o recorte territorial do município de José Boiteux, que outrora 

formava o reduto de encontro de diferenciados grupos étnicos, tornou-se, de repente, espaço 

destinado a sediar uma obra estrutural que supostamente garantiria proteção à determinadas 

sociedades, sem levar em conta os danos materiais e imateriais que poderia causar a outras.  

Segundo Santos (1997), que se reporta ao empreendimento, como um projeto 

executado sem levar em conta a legislação ambiental, tampouco a necessidade de elaboração 

de relatório de impactos ambientais e muito menos se fez sob uma licença de operação, 

“pode-se afirmar que esta obra acabou se tornando um exemplo de como não se deve 

construir uma barragem” (SANTOS, 1997, p. 115). Desta forma a sua implantação, no 

município de José Boiteux, é uma questão que induz a pensar sobre as transformações por ela 

ocasionadas, não somente em nível local, mas em nível regional. 
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1.1.2 A Barragem Norte no município de José Boiteux 

 

Dentro dos limites territoriais de José Boiteux, a Barragem Norte foi construída a 

12km do núcleo urbano do município e cerca de 6km dos limites da Terra Indígena 

Xokleng/Laklãnõ. O maciço de barramento das águas está localizado logo após a confluência 

do Rio Dollmann com o Rio Itajaí do Norte. O lago que forma nas ocasiões em que entra em 

funcionamento, atinge as terras de várzea situadas às margens destes rios. Portanto, conforme 

mencionado na introdução deste trabalho, interfere na organização socioespacial do lugar. 

Com relação a sua estrutura, “é uma barragem de terra tipo zoneado, com núcleos 

centrais impermeáveis, constituídos por material sílico-argiloso, encontra-se “assentada 

completamente sobre fundação rochosa” (FRAGA, 2005, p. 175). Segundo o autor, os dados 

quantitativos permitem classificá-la como a maior barragem de contenção de enchentes do 

Brasil. Foi construída com quatrocentos metros de extensão, duzentos e setenta metros de 

base, dez metros de topo, 60 metros de altura a partir da base rochosa e com capacidade para 

o armazenamento de 387 milhões de metros cúbicos de água. 

A eficiência de sua finalidade já tem sido posta em dúvida. Assunto sobre o qual 

Santos (1997) e Fraga (2005) se posicionam, evidenciando que não existe embasamento 

científico para que se afirme a possível diminuição no nível das enchentes em Blumenau por 

conta da implantação da obra. Por outro lado, verifica-se que por várias vezes, ela cumpre sua 

função. Isto se comprova quando convergem os dados que anunciam o risco de 

transbordamento da calha do rio nas cidades próximas a foz do Rio Itajaí e os dados que 

confirmam o grande volume de água retido no seu lago de contenção.  

Sobre sua construção, importa informar que as obras de infraestrutura para abrigar 

trabalhadores e todo o aparato necessário à definitiva implantação, foram iniciados no ano de 

1972. Os serviços de sondagem geológica datam do inicio de 1974 e a construção da 

barragem propriamente dita teve início em 1976. Entretanto, a entrega da obra às 

comunidades interessadas só aconteceu no ano de 1992 em decorrência de entraves 

burocráticos e dificuldades de ordem natural que impediam a continuidade dos trabalhos.  

Ainda interessa dizer, que no cumprimento de sua função, esta é uma obra que causa 

transtornos de toda sorte às comunidades que cederam espaço para sua implantação, pois do 

momento em que foi projetada, aos dias atuais, a insegurança que gera para as comunidades 

localizadas no seu entorno é fator de degradação da vida. Constitui uma pequena porção 

territorial do Vale do Itajaí do Norte - SC. Situa-se a uma altitude média de 260 metros, a 26° 
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57' 39'' de latitude sul e a 49° 37' 37'' de longitude oeste9. Nesse espaço predominam terrenos 

relativamente declivosos, sendo as áreas planas bastante reduzidas e limitadas às margens dos 

rios e córregos. Seu principal rio é o Itajaí do Norte ou Hercílio, receptor de águas de vários 

afluentes. A cobertura vegetal original constituía-se por espécies da Mata Atlântica, em 

grande parte devastada durante o século XX e sendo substituída parcialmente por plantações, 

pastagens, e reflorestamentos a base de espécies exóticas.  

Do ponto de vista humano, José Boiteux é habitado por grupos étnicos distintos, que 

formam comunidades dotadas de peculiaridades reveladas na forma de uso dos recursos 

naturais e na apropriação e organização espacial, bem como, no modo de agir e reagir às 

influências dos agentes externos que atuam direta ou indiretamente sobre os territórios locais.  

Constam nos dados do IBGE - 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e 

relatórios do SEBRAE - 2013 (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

que em 2010 o município abrigava 4.721 habitantes: os Povos Xokleng, Kaingang e Guarani, 

os descendentes colonos (principalmente de origem italiana, alemã e açoriana) e um grupo 

étnico que se identifica e é identificado como Comunidade Cafuza. 

A localização de José Boiteux e os aspectos da sua formação socioespacial e o período 

em que surge como área favorável à expansão de uma das colônias que se formaram em Santa 

Catarina na segunda metade do século XIX, leva a perceber que a gênese de sua formação 

está vinculada à formação socioespacial do Vale do Itajaí - SC, discutida como um dos 

processos que caracterizou as formações socioespaciais catarinenses. 

Segundo Santos (1973), a necessidade de expansão da produção alimentícia para os 

centros urbanos no Brasil na época, levou os produtores de café do Sudeste a pressionar o 

governo para conceder terras aos imigrantes que chegavam na região. 

Seyferth (1974) explica que na época, muitas áreas do sul brasileiro ainda não estavam 

integradas a economia nacional. Em meio a essa realidade surgiram, em Santa Catarina, as 

possibilidades de expansão da colonização nas áreas até então não exploradas, gerando dessa 

forma uma nova configuração socioespacial.  

Vieira e Pereira (1997) explicam que, no final do século XIX e início do século XX, 

foram se sucedendo várias correntes de imigrantes europeus que incrementaram a colonização 

dos vales e das áreas florestais no Estado, modificando as características naturais e 

promovendo o desenvolvimento econômico em Santa Catarina. 

                                                            
9 SEBRAE/SC. Santa Catarina em Números (2010). 
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Assim, por volta de 1850 foi fundada, no Vale do Itajaí - SC, a Colônia Blumenau que 

estendia domínios por uma área da qual faziam parte várias localidades que, posteriormente, 

originaram novos municípios, inclusive Ibirama de onde foi desmembrado o município de 

José Boiteux através da Lei n.° 7.580, de 26 de abril de 1989.    

De acordo com Santos (1973), foi a partir do final do século XIX, que o Vale do Itajaí 

deixou de ser território dos povos indígenas acostumados ao nomadismo e ao sistema de vida 

para dar lugar ao processo de colonização que provocou profundas transformações 

socioespaciais, as quais de certo modo, contribuíram para definir as funções econômicas e o 

posicionamento dos principais núcleos populacionais e cidades que foram se formando. 

Cidades como Blumenau, por exemplo, passaram a exercer o papel de centro urbano 

concentrador de atividades industriais, comércio e prestação de serviços, enquanto as que 

resultaram da expansão desse processo tiveram menores índices de crescimento mantendo-se 

através de atividades ligadas ao setor primário.  

Segundo Frank e Vibrans (2003), as atividades produtivas desenvolvidas em cada sub-

região do Vale do Itajaí, ajudaram a definir esses papeis. Assim, constituíram-se polos de 

crescimento socioeconômico geradores de desigualdades. Nesse contexto, as áreas que 

apresentam maiores índices de crescimento econômico e maiores concentrações populacionais 

passam a comandar as decisões de ordem política e econômica.   

No outro extremo, permanecem as áreas de menor expressão econômica e força 

política, como é o caso de José Boiteux, que figura como espaço sobre o qual são impostas 

decisões que nem sempre favorecem desenvolvimento socioambiental local. Nestas 

condições, e por outros fatores que justificaram a construção da Barragem Norte no lugar em 

que ela se encontra, o município é também o espaço das comunidades que sofrem os 

resultados perversos desse empreendimento. 

Entende-se que as influências geradas pela implantação da Barragem Norte na vida 

das comunidades atingidas interferiu tão intensamente na organização do espaço local, a 

ponto de causar a rupturas que permitem perceber a trajetória de formação socioespacial do 

lugar sob a ótica da existência de distintos momentos na história do lugar: o antes e o depois 

da implantação da barragem.  

O primeiro momento condiz com o tempo anterior a construção da barragem quando 

as relações socioambientais ainda eram pouco agressivas, as relações entre os diferentes 

grupos étnicos que habitavam o lugar, mesmo que permeadas por estranhamentos, dominação, 

submissão e enfrentamentos, ainda eram relativamente tranquilas. O segundo inicia-se com a 
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construção da barragem e segue até os dias atuais, caracterizando-se por novas situações e 

cenários que surgem a cada momento na vida dessas comunidades. 

Os aspectos e elementos que caracterizam os dois momentos de que se trata aparecem 

na formulação dos textos que seguem, onde se verifica que a implantação da Barragem Norte 

surge como evento que marca e influencia profundamente a vida local. É a partir dela que as 

comunidades atingidas são forçadas a buscar novos espaços, novos meios de sobrevivência e 

capacidade de adaptação frente às mudanças ocasionadas pelo empreendimento. 

 

1.1.3 Comunidades atingidas pela Barragem Norte 

 

Já é fato sabido que pelas circunstâncias em que se deu a formação socioespacial José 

Boiteux representa-se como um reduto multicultural10 onde se encontram diferentes grupos 

étnicos formadores de comunidades distintas.  

Entender como agem esses grupos em seus espaços de vida formando comunidades 

dotadas de especificidades, implica em perceber que estes, no contato e interação com outros, 

modificam seu modo de pensar e agir ao longo dos tempos, pois, na dinâmica da vida, 

assumem novos comportamentos, desenvolvem técnicas, conhecimentos e valores e os 

transmitem de alguma forma para as novas gerações (LARAIA, 2009). 

 Em José Boiteux, os distintos grupos étnicos que formam a população local, convivem 

em espaços próximos, interagem e atuam sobre os territórios construídos a partir de saberes, 

técnicas, valores acumulados durante sua trajetória de vida. Historicamente esses grupos 

viveram momentos de disputas territoriais e conflitos ligados à defesa de direitos.  

A própria história local, seus resultados e a observação de como foram e são 

organizados os espaços ocupados e transformados pelas comunidades, permitem identificar os 

territórios que se fortalecem ou enfraquecem pela existência de conflitos de interesses, 

disputas constantes e um jogo de forças que não se encerra.  

É neste meio que se encontra o território da Comunidade Xokleng/Lãklanõ, por 

exemplo, que de acordo com Santos (1997), se representa como espaço de luta em que as 

comunidades buscam em continuidade o resgate e redefinição de sua identidade e reivindicam 

constantemente a redemarcação dos seus limites, pleiteando a sua ampliação. 

                                                            
10Por reduto multicultural fica entendida a presença e convivência dos diferentes grupos étnicos que convivem 

no lugar, cada um com características culturais e identitárias próprias, mas em constantes interações, seja em 

caráter pacífico ou conflitivo. 
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Há também o território da Comunidade Cafuza que “pela sua condição específica, 

constitui um grupo etnicamente diferenciado” (MARTINS, 1995, p. 294), um grupo que na 

assimilação de elementos culturais de um novo contexto de relacionamento com outro grupo 

étnico construiu sua identificação. 

Além desses, outro território ou “não território” constitui-se pelo espaço esvaziado da 

Comunidade que habitava a Barra do Rio Dollman, dispersada por conta da migração 

compulsória e, segundo Goulart e Fraga (1997), desmantelada para dar lugar à Barragem 

Norte, mas que na força das poucas famílias que permaneceram no lugar, e no retorno 

esporádico daqueles que foram embora, tenta manter resquícios da unidade de outrora. 

Há ainda o(s) território(s) das comunidades indiretamente influenciadas pela 

construção da Barragem Norte, que passaram a conviver com os efeitos imediatos, de médio e 

longo prazo causado por essa obra já que, de um modo geral, interfere na organização de todo 

o seu entorno.  Sobre estas comunidades, não se entra em detalhes específicos, apenas se faz 

menção à sua presença no lugar. 

 

1.1.3.1 Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ: um território para várias comunidades 

 

Reconhecida a discussão sobre os povos indígenas no Sul do Brasil e seu aldeamento 

em reservas a fim de facilitar a fixação e o trabalho dos colonos que se instalaram 

historicamente na região, retoma-se aqui uma breve descrição do processo de demarcação da 

Área Indígena instalada no Vale do Itajaí do Norte/SC no início do século XX, cujo parte das 

terras encontram-se no município de José Boiteux. 

Isto se faz com o objetivo de dar uma idéia sobre esse espaço, enquanto território dos 

Povos Xokleng, Kaingang e Guarani e do Povo Cafuzo que viveu na área no período anterior 

e durante a construção da Barragem Norte.  

Criada em 1910 a partir da ação do Serviço de Proteção ao Índio e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN)11, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura criado 

pelo Governo Federal, a Área Indígena recebeu diferentes denominações ao longo do século 

XX e mais recentemente, através do movimento de resgate da identidade do povo que vive na 

área, passou a denominar-se Terra Indígena Xokleng/Laklanõ. 

                                                            
11 Órgão criado pelo Governo Federal, Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais 

(SPILTN). Visava à pacificação e proteção dos grupos indígenas e o estabelecimento de núcleos de 

colonização com base na mão de obra sertaneja. Em 1918 o órgão passou a ser denominado Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), extinto em 1967 quando foi criada da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

(SANTOS, 1970). 
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Sobre a sua criação como posta de atração de índios, Santos (1970), esclarece que, em 

Santa Catarina, através da intervenção do Inspetor Raul Abbot, que atuava no SPILTN, a 

diretoria da Colônia Hansa, fundada em 1897 pela Sociedade Colonizadora Hanseática, 

concedeu a área aproximada de 36 mil hectares situados no Alto Vale do Itajaí, para aldear os 

indígenas que seriam pacificados viabilizando assim a instalação de um posto de atração. 

Entre os objetivos da criação do SPILTN, um era a instalação dos postos de atração de 

indígenas, os quais visavam assegurar ao índio, mediante a lei, “a proteção em seu próprio 

território, o direito de serem eles próprios, de professar suas crenças, de viver segundo o único 

modo que sabiam fazê-lo: aquele que haviam aprendido com seus antepassados e que só 

lentamente poderia mudar” (RIBEIRO, 1979, p. 138). Entretanto, longe de cumprir com os 

princípios para o qual foi criado, tornou-se um mecanismo facilitador do controle dos 

selvícolas vistos como entrave ao trabalho de demarcação das áreas de colonização e 

instalação de colonos que recebiam por concessão ou adquiriam suas terras. 

Santos (1970), ao tratar sobre a situação vivida pelos grupos Xokleng e Kaingang, 

respectivamente aldeados em Duque de Caxias e Selistre de Campos (Postos Indígenas 

criados pelo SPI em Santa Catarina) descreve: 

 

Localizados no Duque de Caxias, no estreito Vale do Itajaí do Norte, os Xokleng 

foram submetidos a técnica do contato controlado. A caça e a pesca foram 

substituídas por práticas agrícolas e a dieta do grupo nômade caçador, foi alterada. 

Em seguida o grupo foi sucessivamente sofrendo mudanças em sua organização 

social, e no conjunto de crenças e valores que explicavam e validavam seu mundo 

tribal (SANTOS, 1970, p. 115). 
 

Com o aldeamento, os indígenas passaram a viver em espaço reduzido. Além disso, a 

área demarcada em 1926 com aproximadamente 36 mil hectares, não teve seus limites 

respeitados, sem contar que deixou de ser território restrito aos indígenas para abrigar os 

outros grupos étnicos: brancos, que atuavam como funcionários na atração de índios e 

manutenção do Posto, parte deles permaneceu na área mesmo após a pacificação, e integrando 

definitivamente tal população. A Comunidade Cafuza passou a viver na área, além do grupo 

de Mbyá-Guarani lá instalado em 1953. 

O que se entende é que ao longo do século XX, foram muitas as intervenções que 

influenciaram o modo de vida e a organização dos grupos étnicos lá reunidos. Segundo Santos 

(1973), já nas primeiras décadas do século os indígenas viram-se envolvidos e atingidos por 

um sistema nada compatível com a sua cultura, passaram a adotar hábitos que comprometiam 

negativamente seu ambiente e modo de vida como um todo.  O autor argumenta que com a 

facilitação do acesso entre a Terra Indígena e os centros locais vizinhos e incentivos dos 
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comerciantes, os indígenas embrenharam-se na extração de palmito juçara (Euterpe Edulis 

Mart)para comercializá-lo a fim de adquirir alimentos e outros produtos industrializados não 

comuns aos seus hábitos. Assim, gradativamente tornaram-se contribuintes do processo de 

exploração madeireira, realizado sob o comando de madeireiros de toda a região. Observa 

ainda que, foi a partir da abertura da primeira estrada de ligação entre o município de Ibirama 

e as localidades encontradas nos limites da Área Indígena que as transformações 

socioambientais intensificaram-se, sendo que com o desencadeamento das obras da Barragem 

Norte tomou proporções incomparáveis. 

Também Martins(1995), ao discutir sobre as consequências da barragem para as 

comunidades da Área Indígena, esclarece que as intervenções que ocasionaram mudanças na 

Área sempre aconteceram ainda que em ritmos diferenciados. Explica que enquanto Hoerhan 

permaneceu no comando do SPI (até 1954) o modo de sobrevivência dos grupos que viviam 

na área eram comuns mesmo sendo eles de culturas distintas. Destaca que com sua saída da 

área e a cumplicidade entre os novos administradores e empresários regionais e membros do 

poder local, área tornou-se alvo de exploração dos recursos naturais e até mesmo das terras 

que chegaram a ser arrendadas, com a concomitantemente exploração do trabalho de muitos 

dos seus moradores. O autor menciona que as investidas dos empresários, geralmente 

amparados pelo poder político local, foram constantes no território indígena, sendo a razão 

principal, a grande quantidade de madeira existente. Em sua visão: 

 

A extração dessa madeira já vinha ocorrendo desde que Hoerhan foi afastado do 

Posto, mas acontecia em ritmo lento, em virtude da ausência de estradas de acesso à 

floresta, não chegando a comprometer o equilíbrio ecológico da área. As árvores 

retiradas eram cortadas a machado e transportadas para fora da Área com o auxílio 

de tração animal – o que impedia a devastação. A partir de 1974, com o início da 

construção da Barragem Norte, essa situação começou a mudar (MARTINS, 1995, 

p. 98). 

 

A afirmação de Martins (1995) se explica nas colocações acerca das consequências 

causadas pela formação do lago da Barragem Norte que, mesmo ocorrendo sazonalmente, 

acabou por suprimir a maior parte das terras aráveis da Área Indígena. Também se reitera, nas 

argumentações do autor sobre os resultados da abertura da estrada de contorno das terras 

atingidas, que ocasionou a redução da área ocupada pelas famílias da Comunidade Cafuza.  

A alteração da área de uso do Povo Cafuzo deu-se frente à necessidade de reinstalar os 

equipamentos públicos antes localizados na área desapropriada, para dar lugar às famílias 

Xokleng que carregavam consigo o sentimento do direito sobre as terras que abrigavam os 

Cafuzos, vistos por eles como pessoas de fora, portanto, desprovidos do direito de discutir a 
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suficiência ou insuficiência da quantidade de terras disponibilizadas à sua permanência na AI. 

Esta situação colocou em maior evidência conflitos já existentes entre os dois grupos 

A abertura da estreada de contorno da barragem ocasionou mais um ciclo na 

exploração da madeira na área. Segundo Santos (1997), sob a justificativa de que as 

comunidades indígenas precisavam encontrar alternativas de auto-sustento em razão das 

mudanças que vinham acontecendo, elas eram incentivadas a praticar a atividade em escala 

relativamente ampliada em comparação aos tempos anteriores. 

Em pesquisas mais recentes sobre a Terra Indígena e as consequências geradas pela 

Barragem Norte, aparecem os estudos de Ndili e Patté, ambos finalizados em 2015, sendo 

estes voltados para o tratamento das consequências socioambientais da barragem para as 

comunidades da Terra Indígena Xokleng/Laklanõ. 

Do ponto de vista da organização do espaço, Patté (2015) esclarece que a Terra 

Indígena que outrora constituía apenas uma grande aldeia, a partir de 1978, passou por 

sucessivas subdivisões. Atualmente está dividida politicamente em oito (8) aldeias 

determinadas pelos caciques regionais que são responsáveis pelo desmembramento de aldeias, 

conforme prevê o Regimento Interno Laklanõ, o qual consiste na lei que regulamenta a 

política e a organização da liderança interna do povo. Segundo a autora, todas essas aldeias 

são independentes, mas mantém a unidade através da ação integradora coordenada pelo 

Cacique Presidente (Cacique Geral) que, entre suas funções, exerce também o papel de 

representação de todas as comunidades da Terra Indígena perante as instituições e órgãos com 

os quais a TI Xokleng/Laklãnõ mantém relações políticas. 

 Também Ndili (2015) trata sobre o modo de organização das comunidades indígenas 

no processo de estruturação das aldeias que surgiram a partir das mudanças ocasionadas pela 

primeira grande enchente causada pela barragem em 1978. O autor discute as mudanças 

socioambientais causadas pela construção da obra a partir da voz do seu povo. Esclarece que 

os agrupamentos étnicos existentes na área gradativamente se engajaram no movimento em 

favor da redemarcação da Área indígena12. Sobre a criação das novas aldeias, argumenta que 

desde sempre havia uma divisão dos povos presentes na área em decorrência de suas origens, 

mas foi após a enchente de 1978, que a divisão se tornou necessária aos povos locais.  

Assim, no final da década de 1980, a população indígena já se encontrava dividida em quatro 

aldeias. Durante a década de 1990 houve outros desdobramentos, de modo que as 

comunidades já se encontravam divididas em sete aldeias e no ano de 2010 em oito aldeias.  

                                                            
12 O processo de redemarcação da Área Indígena, tramita no Supremo Tribunal da Justiça (STJ). 
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A última aldeia de que se trata, encontra-se no lugar onde se situava o canteiro de 

obras da barragem. Um espaço que em tempos anteriores à implantação da obra formava o 

núcleo da comunidade rural de Barra do Rio Dollmann. Durante as obras abrigava os 

trabalhadores que chegavam e saiam conforme as etapas de trabalho. Após o término das 

mesmas deveria ter se transformado em uma área de recuperação ambiental e preservação 

permanente, mas não foi o que aconteceu, pois alguns dos antigos moradores do lugar 

permaneceram e pouco a pouco ouros se instalaram.  

 

1.1.3.2 A Comunidade Cafuza: um grupo étnico e a luta pelo direito à terra  

 

Os argumentos teóricos para fazer referência à Comunidade Cafuza, como grupo 

étnico que forma o conjunto da população de José Boiteux e como uma das comunidades 

atingidas pela Barragem Norte, encontram-se principalmente nos estudos de Martins (1995). 

Outras contribuições sobre essa comunidade existem, mas na maioria tratam de modo mais 

específico, outros aspectos relacionados a ela. É o caso de Schimitt (1998), que se reporta a 

questão do conflito entre o modo de vida camponês e a organização do trabalho coletivo na 

comunidade e Welter (1999) que observa a Comunidade Cafuza do Alto Rio Laeisz em José 

Boiteux tendo como foco as questões de gênero. 

Em relação ao modo de vida e as mudanças estruturais e culturais enfrentadas por esse 

grupo étnico em sua trajetória sócio-histórica, Martins (1995) lança um olhar que vai além das 

dificuldades enfrentadas pelos Cafuzos nesse processo e descreve a forma de organização 

desse povo na luta pelo direito à terra e afirmação de uma identidade própria, mas o faz até o 

momento em que essa comunidade se estabelece definitivamente em seu novo espaço de vida.  

Originária da área do movimento do contestado, a Comunidade de que se trata é 

formada a partir de “um único grupo de parentesco” (MARTINS, 1995, p. 14) descende de 

um casal formado por um negro e uma indígena. Segundo o autor: 

 

Os antepassados dos Cafuzos desceram a Serra Geral em busca de refúgio ao 

término da Guerra do Contestado (1912-1916) - onde haviam sido derrotados na 

condição de rebeldes - e durante muitos anos ocuparam terras devolutas na Serra do 

Mirador, a meio caminho entre o Planalto e o Vale do Itajaí; até que em 1947 o SPI 

os removeu para o interior da AI(MARTINS, 1995, p. 14). 

 

O deslocamento dos Cafuzos para dentro da Área Indígena se deu em meio a um 

conjugado de interesses. Segundo Martins, (1995), o território em que estavam localizados 

configurava como objeto de interesse de agentes que se utilizavam dos meios mais ilícitos 

para apropriar-se de terras que oferecessem qualquer possibilidade de exploração de recursos 
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ou simplesmente permitisse converter-se em reserva de valor. Por outro lado, havia o interesse 

de Eduardo Hoerhan em recrutar a mão de obra dos Cafuzos, já que a manutenção do Posto 

indígena era dificultada pela falta de recursos e pelo fato de que os propósitos do SPI, de fazer 

com que as comunidades indígenas se sustentassem e promovessem o sustento da 

administração da Área, não haviam se consolidado. 

Importa entender que o resultado das artimanhas que levaram o grupo Cafuzo a 

ingressar na Área Indígena, não foi nada satisfatório, quando se considera as adversidades a 

que os membros desse grupo social foram submetidos. Nessa área os Cafuzos foram 

localizados no chamado Vale do Rio Platê, local relativamente distante e isolado em relação à 

área da margem direita do Rio Itajaí do Norte, onde havia a estrada principal de acesso ao 

comércio e outros serviços. 

Durante boa parte da permanência do grupo naquele lugar, as relações entre indígenas 

e cafuzos se mantiveram relativamente harmoniosas. Foi um período em que cada grupo vivia 

em lugares separados, sem disputas por espaço, além de que a presença dos Cafuzos na área 

proporcionava vantagens para os indígenas, para os agentes do SPI (Substituído pela FUNAI 

em 1967) e para os empresários e particulares que lá atuavam em seu próprio benefício.  

Instalados na Área, logo de início o grupo Cafuzo enfrentou dificuldades devido à 

carência de alimentos e outros recursos, obrigando-se a trabalhar na produção de alimentos 

para a própria subsistência e concomitantemente, sendo forçados ao deslocamento em busca 

de trabalho que lhe rendesse o sustento mínimo das famílias. Além disto, sem muita demora 

os Cafuzos passaram a ser requisitados para produzir em favor do sustento das comunidades 

indígenas e suprir a necessidade de recursos de manutenção da administração da Área. 

As situações que expressam a submissão dos membros dessa comunidade aos 

interesses dessas pessoas poderiam ser exemplificadas por muitos acontecimentos que 

envolveram Cafuzos, índios e brancos ao longo de todo o tempo em que permaneceram na AI, 

mas o momento mais crítico converge com o período de implantação da Barragem Norte. 

A barragem foi construída fora da Terra Indígena LaklanõXokleng, mas a área exigida 

pelo lago de contenção de águas atinge “870 hectares das terras aráveis da AI” (MARTINS, 

1995, p. 99). Nesse espaço situava-se a maior aldeia Xokleng e a maioria das famílias 

Cafuzas. A insegurança causada pelo constante risco de alagamento exigiu o deslocamento 

das famílias Xokleng para lugares seguros. Com isso as famílias Cafuzas também tiveram 

redução das proporções territoriais que ocupavam, sendo forçadas a se concentrar em um 

espaço extremamente reduzido. 
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Esta condição gerou, principalmente para a Comunidade Cafuza, uma série de 

instabilidades e indefinições quanto à possibilidade de manter condições de sobrevivência no 

espaço que havia lhe restado na Área indígena, advindo da necessidade de buscar um novo 

espaço para morar e produzir para o próprio sustento.  

Do exposto, se entende que as condições do grupo no interior da Área Indígena não 

favoreceram sua organização social, política e econômica, tampouco as relações entre eles e 

os indígenas com quem conviveram durante tanto tempo.  

 

No discurso dos Cafuzos mais velhos quase sempre aparece a descrição da sua 

relação com os indígenas como sendo muito boa. [...] Mas, deve-se atentar para o 

fato de que as boas relações coincidem com o isolamento geográfico e a consequente 

ausência de conflitos de interesses, ao passo que as más relações são precedidas da 

quebra do isolamento geográfico que dá origem à disputa pelos recursos existentes 

(MARTINS, 1995, p. 82). 

 

Na visão do autor a deflagração do processo de construção da Barragem Norte e a 

consequente redução territorial foi o fator principal para o afloramento de conflitos 

decorrentes de disputas territoriais. No caso, os Xokleng ocupavam a posição de proprietários 

da área e, desse modo, seu direito sobre a terra prevalecia. 

Para melhor compreender o que se afirma se observada a própria forma como foi 

conduzida a inserção do grupo Cafuzo no território que os indígenas tinham como seu por 

direito, a condição de isolamento em que foram colocados e o próprio modo como eram vistos 

e tratados pelos indígenas que os marginalizavam por serem “de fora”, estas situações por si 

só, foram motivos para que as relações entre os dois grupos não fossem de reciprocidade. 

Tudo isso levou o grupo Cafuzo ao risco de desagregação. Sobre isto, Martins (1995) 

afirma que “muitas mudanças ocorreram no grupo Cafuzo após o início das obras da 

Barragem Norte. Essas mudanças afetaram seriamente a integridade física do grupo gerando 

uma séria ameaça de desagregação” (MARTINS, 1995, p. 202). Dentre elas o autor menciona 

que a própria “pressão geográfica em virtude do reassentamento dos Xokleng criou uma 

situação de exiguidade espacial, onde os cafuzos já não podiam permanecer juntos” 

(MARTINS, 1995, p. 202). 

Todos os acontecimentos envolvendo os Cafuzos, indígenas e brancos na AI 

favoreciam a desestruturação do grupo, exceto a persistência de seus membros movidos pela 

determinação que os orientava na organização e luta em favor da conquista de um território 

que assegurasse aos seus membros o direito do uso de recursos, o direito de produzir os bens 

necessários ao seu bem estar e manutenção de hábitos culturais que fazem parte do conjunto 

de crenças, valores e conhecimentos comuns ao grupo. Essa persistência e o “apoio de 
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instituições da sociedade civil” (MARTINS, 1995, p. 287) levaram os Cafuzos a pressionar o 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para encontrar uma área que 

viesse a atender as necessidades do grupo (MARTINS, 1995, p. 287).  

Assim, no enfrentamento de percalços e através de um curto processo, se comparado 

ao período de penúria vivido pela Comunidade desde meados da década de 1910 até o final 

dos anos de 1980, em novembro de 1992 o grupo ocupou a propriedade que, em maio de 

1993, através da assinatura de compra do imóvel pelo INCRA, tornou-se Assentamento da 

Comunidade Cafuza de José Boiteux, um território que permanece à seu dispor.  

 

1.1.3.3 A Comunidade da Barra do Rio Dollmann 

 

 A localidade de Barra do Rio Dollmann, localizada nas proximidades da foz do Rio 

Dollmann, nas proximidades da Terra Indígena Laklanõ, distanciada 12 km do núcleo urbano 

do Município de José Boiteux, abrigava, até os primeiros anos da década de 1970, uma 

comunidade formada por colonos que se dedicavam à pecuária e ao cultivo de alimentos para 

subsistência e produção de excedentes para comercialização em pequenas proporções.  

Segundo Cunha (2003), ao lado dessas atividades, que tradicionalmente faziam parte 

do modo de vida da comunidade, a fonte alternativa de geração de recursos financeiros da 

maioria dos colonos era a fumicultura. A atividade começou a ser praticada no lugar em fins 

da década de 1930 e início de 1940, com base na produção de fumo em folha.  

Para algumas famílias a atividade se constituía como renda complementar e para 

outras como fonte de recursos destinados à compra de veículos, maquinários e equipamentos 

aplicados à ampliação da produção ou, mesmo, para a compra de novos imóveis (terrenos 

agrícolas), geralmente em benefício dos filhos que pretendiam continuar no campo. Em 

alguns casos era apenas a geração de renda para garantir uma “aposentadoria melhorada”13.  

Segundo Goulart; Fraga (2000), as demais atividades econômicas praticadas no lugar, 

caracterizavam-se pelo comércio de gêneros alimentícios, em certos casos produzidos lá 

mesmo, pois na localidade havia pequenas manufaturas de alimentos, como o melado de cana, 

doce de frutas, fubá de milho, queijo e embutidos defumados. Todas essas atividades eram 

mantidas tradicionalmente pelas famílias, mas com o início do processo de implantação da 

Barragem Norte e o consequente esvaziamento das propriedades agrícolas em decorrência da 

sua transformação em área propensa aos alagamentos e diante do desalojamento de muitas das 

                                                            
13 Expressão comum da parte dos colonos do lugar, que trabalham com a finalidade de produzir para a 

sobrevivência e para acumular excedentes como forma de garantir o bem estar futuro.  
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famílias que moravam na área que se tornou canteiro de obras, parte dessas atividades 

desapareceram ou foram substituídas por outras ligadas ao comércio necessário para o 

atendimento das necessidades das levas de trabalhadores que lá se instalavam 

temporariamente para trabalhar na construção da barragem. 

Sobre essa realidade, Goulart e Fraga (2000) se expressam afirmando que tanto as 

práticas econômicas ligadas ao trabalho no campo quanto àquelas ligadas aos setores de 

produção, serviços e comércio deixaram de existir nos moldes em que eram praticadas, exceto 

a atividade madeireira. Ao tratar sobre o que de fato aconteceu na comunidade a partir do 

momento em que se deu a implantação da Barragem Norte, os autores declaram que algumas 

atividades, juntamente com a comunidade, simplesmente deixaram de existir: 

 

Tudo isso [...], perdeu-se no tempo. Da antiga Barra do Rio Dollmann, anterior ao 

processo de construção da barragem, sobrou apenas a igreja. Primeiramente porque a 

sede da vila encontrava-se na planície de inundação que fica submersa pelo lago da 

barragem todas as vezes em que esta precisa ser fechada [...] Além disso, a maioria 

das propriedades agrícolas foi indenizada, pois encontravam-se na “área de 

segurança da barragem”; a maior parcela da população da antiga vila foi embora, 

principalmente os jovens, que buscaram em outros lugares do Vale do Itajaí novas 

perspectivas de vida, trabalho e moradia (GOULART; FRAGA, 2000, p. 87). 

 

Em relação à permanência da atividade madeireira (mesmo que temporária), convém 

lembrar que se manteve movida pelo desenfreado processo de devastação dos recursos 

florestais no interior da reserva indígena que, sob as mais diversas justificativas, era realizada 

em grandes proporções.  

Na Barra do Rio Dollmann, dados a proximidade e a facilidade de acesso e circulação 

na AI, a atividade era realizada pelas chamadas serrarias que geralmente se constituíam como 

prestadoras de serviço de empresas madeireiras maiores situadas nas localidades próximas, 

principalmente na sede do município de Ibirama, além de algumas localizadas em outros 

municípios da região. “Na época a indústria madeireira dominava a economia local. Para se 

ter uma ideia da economia ibiramense, no início da década de 1980, existiam mais de 80 

serrarias no município” (GOULART; FRAGA, 2000, p. 86).  

Seguramente, a maior parte da matéria prima de base para essa indústria, era a madeira 

explorada principalmente no interior da Área Indígena, mas cabe destacar que essa exploração 

já era praticada tanto na localidade de Barra do Rio Dollmann quanto no interior da área, 

desde o início da colonização sob a justificativa de limpar áreas para pastagens e plantações.  

Acontece que, com o evento de abertura da estrada de ligação entre Ibirama e 

localidades situadas em seus limites no sentido a jusante do Rio Itajaí do Norte, que ocorreu 



52 
 

logo após a saída de Hoerhan14 do SPI em 1954, a atividade ganhou novo impulso. No 

entanto, conforme descreve Martins (1995), ainda acontecia em ritmo lento se comparado 

com o que aconteceu com os recursos florestais da área após iniciada a construção da 

barragem e principalmente, a partir da abertura da estrada de delimitação do lago de 

inundação. 

Das colocações feitas, importa entender que a atividade madeireira desenvolvida na 

barra do Rio Dollmann persistiu mesmo após a obra estar em andamento. Primeiramente, 

porque a disponibilidade de matéria prima era abundante e, em seguida, porque o custo era 

irrisório dado as artimanhas utilizadas nas negociações realizadas com os nativos. Por fim, 

porque os lucros eram extremamente vantajosos para interessados nesse ramo de atividades. 

Falta destacar que a Barra do Rio Dollmann, como comunidade que historicamente 

havia se estruturado com base em um modelo econômico voltado para a pequena produção 

mercantil, sem desvalorizar práticas tradicionais que a identificavam com sua origem, já não 

existe. Diante disto, resta tentar compreender qual sentimento que as pessoas removidas de lá 

têm em relação ao lugar; para onde se dirigiram; que alternativas de sobrevivência 

encontraram no lugar de destino; como essas pessoas reorganizaram suas vidas.  Aquelas que 

por alguma razão, permaneceram no local, o que sentem; o que fizeram de suas vidas; que 

alternativas encontraram para manter a sobrevivência; quais suas perspectivas na atualidade.  

 

1.2 ABORDAGENS SOBRE AS IMPLICAÇÕES DA BARRAGEM NORTE PARA AS 

COMUNIDADES DE JOSÉ BOITEUX 

 

Sobre as implicações da Barragem Norte para as comunidades locais, diferentes 

autores se posicionam no o intuito de elaborar respostas para questionamentos que, ainda 

atualmente, quatro décadas após o início de todo o processo de sua implantação, permanecem 

como incógnita. Neste sentido, os estudos de Müller (1987), Santos (1987; 1997) e as 

contribuições de Martins (1995), Goulart e Fraga (2000) e Fraga (2005), se tornam base para 

pensar o presente vivido pelas comunidades por ela atingidas, ajudam a perceber que os 

efeitos dessa barragem ainda não cessaram e que alguns ainda não foram sentidos. 

Além desses referenciais, atualmente há trabalhos realizados por cidadãos locais que 

atuam na constante busca de estratégias de superação para os problemas vivenciados 

principalmente na comunidade indígena, uma das mais diretamente afetadas pela obra. Talvez 

                                                            
14Eduardo de Lima e Silva Hoerhan atuou a serviço do Governo Federal no processo de pacificação indígena, 

através no Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais entre 1914 e 1954. 
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estes não possam ser vistos como argumento imparcial sobre a realidade local, mas oferecem 

subsídios que ajudam a conhecê-la melhor.   

Considerada a totalidade dos elementos que expressam as situações vividas pelas 

comunidades atingidas através da implantação dessa obra, vislumbra-se a possibilidade de 

interpretá-la como um fato social total que, para além do fato social, na forma como é 

entendido por Durkein, combina todos os elementos de uma determinada realidade 

socioespacial, envolvendo tanto a sua dimensão sociológica quanto sua dimensão histórica 

que, por sua vez, não podem ser percebidas fora da dimensão espacial, portanto, geográfica.  

A concepção dada está baseada na elaboração de Martins (2004), desenvolvida com 

respaldo em Mauss, que definiu fato social total mediante a análise das diferentes 

modalidades de trocas nas sociedades antigas e da percepção do fato de que essas práticas de 

troca não são apenas coisas do passado.  

Sobre essas trocas, Martins (2004) explica que, para Mauss: 

 

Semelhantes modalidades de trocas aparecem, para ele, como um fato social total 

que se revela a partir de duas compreensões do total: totalidade no sentido de que a 

sociedade inclui todos os fenômenos humanos de natureza econômica, cultural, 

política, religiosa, entre outros, sem haver nenhuma hierarquia prévia que justifique 

uma economia natural que precederia os demais fenômenos sociais. Totalidade, 

também, no sentido de que a natureza desses bens produzidos pelos membros das 

comunidades não é apenas material, mas também e, sobretudo simbólica 

(MARTINS, 2004, p. 11). 

 

Da citação acima posta, compreende-se que na concepção de Mauss interpretada por 

Martins (2004) “o valor das coisas não pode ser superior ao valor da relação e que o 

simbolismo é fundamental para a vida social” (MARTINS, 2004, p. 11). 

A Barragem Norte, Segundo Santos (1993), quando observada sob o ponto de vista 

que considera o grande conjunto de mudanças que gerou, pode também ser compreendida 

como fato de fundamental importância na restruturação do ambiente social de cada uma das 

comunidades atingidas, pois interferiu decisivamente no ambiente local, modo de organização 

social e na produção de bens. O autor salienta que essa foi uma obra que causou perdas 

irreparáveis para as comunidades locais. 

 Bem observado, verifica-se que para dar proteção a uma comunidade e aos interesses 

políticos e empresariais, se colocou outra comunidade em situação semelhante ou pior. O 

projeto de construção da barragem não levou em conta os impactos sociais e ambientais que  

causaria, “não houve nenhuma avaliação concreta sobre o ponto de vista social e muito menos 

as implicações da destruição das florestas”15. Tampouco, levou em conta os prejuízos e o 

                                                            
15 Entrevista concedida por Silvio Coelho Santos. Disponível em vídeo datado no ano de 1994. 
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sentimento de perda das populações que cederam seu espaço de sobrevivência para a 

implantação da Barragem Norte, gerando com isso um permanente dever do Estado e da 

sociedade em geral com as comunidades que passaram a sofrer os danos anteriormente 

sofridos pelas comunidades desprotegidas por conta das enchentes. 

De acordo com Santos (1987), as perdas materiais ocasionadas por essa obra foram as 

mais imediatas, “logo que aconteceram as primeiras enchentes, os índios de Ibirama tiveram 

prejuízos concretos. Roças foram inundadas; casas destruídas; currais e depósitos carregados 

pelas águas; animais mortos” (SANTOS, 1987, p. 44).  

Em relação às perdas imateriais, Santos (1987) destaca que:  

 

A desorganização social é intensa. A miscigenação entre brancos e índios, ou entre 

índios e “mestiços”, é rotina. [...]. O individualismo manifesta-se de maneira 

exacerbada e totalmente alheio às tradições tribais. Comete-se, assim, em Ibirama, 

com a conivência clara e objetiva da FUNAI, o etnocídio (SANTOS, 1987, p. 45). 

 

Müller (1987) também se reporta ao assunto e argumenta sobre os acontecimentos que 

incidiram de forma mais imediata na vida das comunidades indígenas locais. Explica que “a 

exploração dos recursos florestais disponíveis na AI foi uma consequência imediata” 

(MÜLLER, 1987, p. 60). 

Em complemento acrescenta-se o entendimento formulado por Santos (1997) quando 

busca sintetizar os impactos socioambientais gerados pela obra sob a declaração de que:  

 

Os problemas causados pela implantação da barragem acentuaram a depauperação 

física e cultural dos índios. Os recursos da reserva foram explorados até sua 

exaustão, o faccionalismo interno se acentuou. Disputas internas envolvendo índios 

como um todo e um segmento não indígena, denominado ‘Cafuzo’, que por sua 

extrema pobreza e trágica história vivia no interior da reserva, se acentuaram. Cisões 

familiais devido à necessidade de relocalizar casas e aldeias se tornaram comuns. 

Nesse contexto, muitos índios migraram para áreas urbanas (SANTOS, 1997, p. 

114). 

 

Na forma como se expressa, o autor expõe os múltiplos aspectos da Barragem Norte 

que atuou não somente na mudança do quadro físico da área atingida, mas principalmente nos 

aspectos da cultura dos grupos sociais envolvidos. 

Fraga e Goulart (2000) discutem as mudanças sociais e ambientais incluindo no 

contexto a comunidade de Barra do Rio Dollmann. Na visão dos autores, essa barragem 

modificou profundamente o modo de vida das comunidades da Área Indígena e de Barra do 

Rio Dollmann. Sobre a totalidade dos efeitos da barragem, destacam que, direta e 

indiretamente “A obra causou um enorme desgaste econômico, político, ambiental e social, 

inserindo a comunidade indígena num alto contexto de tensões, que passou pelos anos de 

1980, 1990, 2000 e continuarão” (FRAGA; GOULART, 2000, p. 15).  
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Para Goulart; Fraga (2000), entre os aspectos que chamam atenção em relação aos desgastes e 

tensões provocadas pela barragem estão os conflitos interétnicos que se revelam e se propagam com 

maior intensidade como efeito da barragem nas comunidades. 

 Batista (2010) reitera o entendimento de que a barragem significou também a 

desagregação do povo indígena enquanto comunidade que, anteriormente à construção da 

barragem, vivia em uma única aldeia e posteriormente, dividiu-se em várias. 

Esta subdivisão do grupo contribuiu para a intensificação das disputas internas e 

dificultou a continuidade de algumas práticas tradicionais, além de dificultar práticas que 

vinham garantindo alternativas de sobrevivência criadas pelo grupo após seu aldeamento no 

limiar do século XX. 

Patté (2015) ao tratar sobre a Barragem Norte e suas consequências, seus impactos 

socioambientais e sociais na visão do Povo Xokleng/Laklãnõ, também destaca que as 

consequências da obra para seu povo implicaram em grandes perdas de ordem material e 

imaterial. Dos impactos ambientais destaca que “as enchentes acabaram com todo solo fértil e 

a mata ciliar, além de muitas espécies de peixes e outros animais que habitavam as regiões 

alagadas” (PATTÉ, 2015, p. 11). 

 Em relação aos impactos sociais, explica que: 

 

Houve a divisão espacial de um povo que vivia em um grupo só e depois da 

barragem teve que sair de suas casas que se situavam às margens do rio para irem a 

lugares mais altos da terra indígena para escapar da enchente, dividindo essa única 

aldeia, até essa construção, em vários grupos, desestabilizando a coletividade, a 

organização social e política tradicional do povo (PATTÉ, 2015, p. 11). 

 

A respeito da divisão política que acontece entre o povo Xokleng/Laklãnõ no interior 

da Terra Indígena, a autora supracitada vai além das explicações dadas por Batista (2010) e 

afirma que:  

Atualmente a Terra dos Laklãnõ (Xokleng) se encontra dividida politicamente em 

oito (8) aldeias por linhas imaginárias determinadas pelos caciques regionais que são 

responsáveis pelo desmembramento de aldeias, conforme prevê o Regimento Interno 

Laklãnõ que é a lei interna que regula a política e a organização da liderança interna 

do povo. Todas as aldeias são independentes entre si, mantendo unidade através do 

Cacique Presidente (Geral) que representa toda a Terra Indígena perante as 

instituições e órgãos com os quais mantém relações políticas (PATTÉ, 2015, p. 14). 

 

 As citações destacadas colocam em evidência os efeitos da barragem na modificação 

do modo de organização social e política do grupo, que acabou por desenvolver uma política 

interna de organização social que revela rupturas na grande comunidade, bem como a 

ascensão de disputas internas.  
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No tocante aos efeitos dessa obra sobre a Comunidade Cafuza, os quais de certo modo 

já foram tratados em item específico, Martins (1995) coloca em evidência as mudanças 

acarretadas pela barragem na vida desse grupo social que, no final da década de 1980, havia 

perdido a capacidade de manter a sobrevivência e a coesão do próprio grupo dado a forma 

brutal com que essa comunidade foi afetada pela implantação da obra.  

Frente à percepção de que não haveria condições de permanecer como comunidade, 

este foi um grupo que encontrou na reação conjunta dos seus membros e no apoio 

institucional, as condições de reorganizar-se, manter-se e fortalecer-se no âmbito da 

reestruturação e preservação de uma identidade cultural que o orienta em todos os sentidos, na 

sua organização social, econômica e política. 

As argumentações que se pode elaborar em torno dos efeitos socioespaciais da 

Barragem Norte em José Boiteux, não se esgotam nas interpretações feitas até o momento. As 

novas situações geradas por esse empreendimento são uma constante. Ações e reações das 

comunidades que foram destacadas ao longo das revisões literárias realizadas revelam que a 

emergência desses efeitos pode perdurar e/ou renovar-se.  

Também originam e reiteram indagações que buscam respostas no sentido de 

compreender: que tipos de sentimentos a barragem causa em relação ao lugar? Como essa 

obra influencia as comunidades locais no modo de pensar o lugar, reorganizar o espaço e 

produzir? Que tipo de mudanças ela produziu e produz na economia e na organização política 

local e do seu entorno? Ou, ainda, como os resultados de todo esse processo influenciam os 

modos viver em José Boiteux?  

Compreender, refletir e escrever sobre isso pode ser somente um exercício para se 

pensar sobre a construção de barragens e seus efeitos em qualquer lugar do mundo, mas pode 

também resultar em um novo modo de pensar e agir em relação à eficiência de obras 

estruturais como medidas de mitigação dos problemas causados por enchentes, para então 

pensar outras formas de evitar que os danos causados por esses fenômenos se tornem maiores 

a cada novo evento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 A BARRAGEM NORTE E SUAS INFLUÊNCIAS SOCIOESPACIAIS 
 

A grande verdade é que nós ficamos com os danos, os 

prejuízos, a insegurança. Com uma obra que até hoje só 

trouxe transtornos16. 

 

O presente capítulo apresenta o conjunto dos dados coletados no trabalho de campo.  

Através da articulação entre estes dados e os objetivos específicos traçados na introdução à 

pesquisa, busca-se ao final, identificar as influências da Barragem Norte na formação 

socioespacial em José Boiteux, percebendo o lugar como espaço geográfico redesenhado pela 

implantação da obra.  

As localidades de Barra do Rio Dollmann e a TI Xokleng/Laklãnõ são destacadas 

como cenário de localização das comunidades atingidas pela barragem e a localidade de Alto 

Rio Laeisz é identificada como espaço de relocalização da Comunidade Cafuza (antes situada 

no Vale do Rio Platê, na Terra Indígena).  

 A descrição do processo de implantação da Barragem Norte pauta-se na percepção de 

pessoas das comunidades atingidas pela obra e no olhar de pessoas que observam de fora as 

perdas de ordem material que sofreram.  

A identificação das influências da barragem na economia local considera as mudanças 

que ocorreram no uso dos solos e na produção de recursos, sendo o registro de dados e 

observações que colocam em evidência essa realidade a base para sua identificação.  

O inventário das consequências da implantação da barragem para os grupos étnicos do 

município é elaborado a partir de relatos, notícias, reportagens e posicionamentos pessoais 

sobre o processo de desterritorialização ocorrido na Barra do Rio Dollmann; sobre as 

influências da obra na quase desintegração da Comunidade Cafuza e sua posterior 

relocalização em área própria; e sobre a desestruturação do modo de organização social e 

política dos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani.  

A investigação das influências da barragem na geração e intensificação de conflitos 

entre grupos étnicos apoia-se em notícias, reportagens, publicações veiculadas e 

pronunciamentos de pessoas que constantemente vivenciam os recorrentes conflitos no lugar. 

 Pela estreita relação entre todas as proposições acima elencadas, o registro e 

tratamento aos dados coletados são feito sem a separação que os objetivos do trabalho 

sugerem. Compreendo que tudo está interligado e que nos procedimentos de coleta dos dados, 

uma indagação levava à outra, as respostas e depoimentos obtidos se complementam e 

                                                            
16José Francisco Loffaghen. Entrevista realizada em 20 de março de 2016. 
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permitem a interpretação do todo, de modo que se torna incoerente a compartimentação da 

abordagem na tentativa de alcançar o objetivo central traçado para a pesquisa. 

 

2.1 JOSÉ BOITEUX: UM ESPAÇO REDESENHADO PELO PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM NORTE  

 

 Levantamentos realizados a partir de dados do IBGE (2010) com o intuito de 

caracterizar o município de José Boiteux após a emancipação política e administrativa do 

lugar em relação ao município de Ibirama e após a implantação da Barragem Norte como 

processo que se estendeu desde meados da década de 1970 até início da década de 1990, 

mostram que o município ainda se caracteriza pela predominância da população rural sobre a 

população urbana. 

Os dados estatísticos do IBGE do ano de 2010 revelam que a população do município 

é de 4.721 habitantes, com densidade demográfica de 11,64 habitantes por km2. Há um 

percentual de 66% da população localizada no espaço rural e 34% no espaço urbano17. Porém, 

é importante destacar que tanto nas áreas rurais quanto urbanas não se observa a rígida 

caracterização desses espaços pelas atividades que são próprias à eles. Em José Boiteux, é 

comum encontrar propriedades identificadas como pertencentes ao perímetro urbano onde são 

praticadas atividades de cultivo da terra e criação de animais, como também é comum 

encontrar no espaço rural atividades próprias do meio urbano. 

No campo das atividades econômicas, as observações e registros de dados obtidos em 

campo, revelam mudanças em várias localidades do município, principalmente nas 

comunidades atingidas pela Barragem Norte. Nessas áreas, a prática da extração madeireira, a 

a produção de alimentos, pecuária e a fumicultura, em grande parte, deram lugar a outras 

atividades, inclusive aquelas próprias do meio urbano. 

Este aspecto caracteriza o que se observa no Brasil desde a década de 1980 em relação 

ao crescimento do número de pessoas ocupadas em atividades consideradas, até então, como 

exclusivamente urbanas no espaço rural e vice-versa, o que segundo Santos (2000), acaba 

indicando a existência de um novo paradigma socioespacial no Brasil. 

Em José Boiteux, o que define essa condição é a frequência com que são identificadas 

as propriedades rurais onde são instaladas facções têxteis com aparato tecnológico e número 

de empregados relativamente significativo, sem contar as iniciativas individuais do ramo que 

                                                            
17 Dados do IBGE. Censo de 2010. 
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atuam sem a devida legalização. Barra do Rio Dollmann, local sede da Barragem Norte 

exemplifica bem essa realidade que se repete em várias outras localidades, conforme 

informações obtidas junto ao Setor de Planejamento do município. 

Os dados por setor produtivo no município não são encontrados para o momento atual, 

mas de acordo com os números apresentados pelo Relatório do SEBRAE no ano de 2013, 

verificam-se as informações de que em 2006 as atividades ligadas à agropecuária contribuiam 

com 41,9%, a indústria com 15,3% e os serviços com 42,8% do produto Interno Bruto do 

município de José Boiteux. 

Verifica-se que na base da economia do município prevalecem as atividades ligadas à 

prestação de serviços e atividades rurais ligadas à agropecuária. Neste quadro, a prestação de 

serviços, representa-se basicamente pelos serviços públicos municipais, comércio e serviços 

bancários, facções têxteis, mecânica para equipamentos e automóveis entre outros18.  

Um ramo que se expande é a prestação do serviço de facção têxtil do qual não se 

obteve dados consistentes. Entre as várias microempresas devidamente registradas, há 

também iniciativas do setor que atuam na clandestinidade e os registros de micro 

empreendedores individuais são poucos, mas a identificação da prática deste tipo de serviços 

foi possível em vários momentos desta pesquisa. 

A fumicultura também é atividade geradora de renda para os munícipes, mas os 

relatórios da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente revelam que ela causa 

crescente descapitalização das propriedades rurais, pois exige significativos investimentos em 

insumos e madeira (fonte de energia para as estufas de secagem). Em seguida há o cultivo de 

alimentos e a produção leiteira, atualmente pouco significante, pois a maior parte das terras 

agricultáveis é usada para a fumicultura, ficando em segundo plano a produção de alimentos. 

As atividades industriais são pouco expressivas, caracterizando-se pela presença da 

indústria madeireira que encontra na extração madeireira realizada no próprio município a 

fonte de matéria prima, sendo esta proveniente predominantemente de reflorestamentos feitos 

à base de eucaliptos e em menores proporções, de madeira nativa19. 

Convém salientar que a extração madeireira de espécies nativas sempre foi praticada 

no município desde o princípio do processo de colonização, tornando-se intensa, 

principalmente durante as décadas coincidentes com a construção da Barragem Norte, sendo 

em seguida limitada devido ao surgimento de legislação que veio a coibir a prática da 

                                                            
18Relatório disponibilizado pela Secretaria de Administração do município em 16/02/2016. 
19  Nesse caso a justificativa da exploração desse recurso é feita mediante os chamados Planos de Corte que 

autorizam a derrubada de um número de metros cúbicos por propriedade conforme a sua extensão. 
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atividade. Mas cabe destacar que, mesmo em escala reduzida, a atividade continua sendo 

praticada clandestinamente. No setor industrial, há também a industrialização de alimentos 

com destaque para as conservas, que incentiva os agricultores locais a produzir para seu 

abastecimento. Há ainda, a produção e empacotamento da erva-mate, atividade iniciada em 

meados da década de 1990, através da proposta de instalação de uma cooperativa de produção 

e comercialização do produto pela Comunidade Cafuza de José Boiteux. 

O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dado para o ano de 2010 é 

de 0, 694, tendo apresentado uma evolução de 23,5% em relação ao ano de 2000, quando 

IDHM era de 0,564. O dado mais recente coloca José Boiteux no patamar dos municípios 

brasileiros com médio índice de desenvolvimento humano. No entanto, convém observar que 

no ano de 2010 os dados do IBGE revelam um percentual de 6, 27% de analfabetismo e 10,06 

domicílios em situação de pobreza20. Uma realidade que, de acordo com informações obtidas 

junto ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), ligado à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, está concentrada principalmente na AI do município21. 

 

2.1.1 Implantação da Barragem Norte: processo complexo e multidimensional 

 

 Ao escrever sobre a instalação de grandes hidrelétricas e as questões sociais, Santos e 

Nacke (2001) destacam que estes empreendimentos devem ser compreendidos como 

processos sociais, pois resultam de “iniciativas complexas e multidimensionais, que 

compreendem aspectos econômicos, técnicos, políticos, socioculturais e ecológicos, 

relacionados em um intrincado jogo de mútuas interações e condicionamentos” (SANTOS; 

NACKE, 2001, p. 73). 

A implantação de grandes complexos geradores de energia hidrelétrica e de barragens 

de contenção de enchentes diferem em alguns aspectos, mas assemelham-se principalmente 

no que concerne a seus efeitos socioespaciais.  

Segundo Santos e Nacke (2001) cada caso apresenta peculiaridades, mas dependendo 

das dimensões, envolvem a movimentação de grande volume de capital e mão de obra, 

presença de um número significativo de atores sociais, inclusive instituições financeiras 

nacionais e internacionais empresas de consultoria, empresas ou corporação consorciada 

responsável pela execução do empreendimento, populações regional e local e ocupante das 

áreas destinadas à obra. 

                                                            
20 Dados obtidos no site: <http://indicadores.fecam.org.br>. Acesso em: 20/11/2015 
21 Relatório disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social do município em 16/02/2016. 

http://indicadores.fecam.org.br/
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Verifica-se que o espaço necessário para a execução da obra, a área destinada à 

formação do lago de contenção e o seu entorno, que deveria se tornar área de proteção 

ambiental, requer o deslocamento compulsório das populações que o ocupam.  

Esse é um processo que não ocorre sem que as comunidades locais sofram perdas de 

ordem material e imaterial. A elas acaba sendo imposta a necessidade de construção de novos 

territórios ou a adaptação individual de pessoas e famílias dispersas, quando não há para elas 

um projeto de relocalização enquanto comunidade. Também, muitas vezes exige a 

reorganização social, econômica e política e o restabelecimento das condições de manter e/ou 

construir uma nova identidade quando as referências principais se perdem. 

No caso da Barragem Norte, cuja finalidade última é a contenção de águas pluviais 

causadoras de enchentes, os motivos que justificaram a implantação de tamanha e duradoura 

obra, sempre foram discutidos com clareza pela literatura, mas sobre a forma como foi 

conduzido esse processo e as suas influências na vida das comunidades que tiveram e têm que 

conviver com seus resultados, principalmente nos tempos mais recentes, pouco se conhece.  

 Para posicionar-me em relação ao assunto, procuro descrever aspectos do processo de 

implantação da Barragem Norte a partir do ponto de vista de pessoas de diferentes idades e 

comunidades que de alguma forma vivenciaram momentos e situações que envolvem a sua 

construção, quando considerados os diferentes territórios tomados e os tamanhos transtornos 

causados.  

Destaco, inicialmente, a forma como os moradores e ex-moradores da localidade de 

Barra do Rio Dollmann percebem o processo de implantação da obra, que em curto espaço de 

tempo foram informados da construção da barragem no lugar e sem demora foram 

compulsoriamente levados a migrar e consequentemente tendo que se adaptar a novos 

espaços, atividades e ritmos de vida.  

Em seguida faço referência à compreensão da comunidade Xokleng/Laklanõ a respeito 

do assunto. Sendo relevante informar que antes da obra essa era realmente uma grande 

comunidade e formava uma grande aldeia, mas atualmente encontra-se dividida em oito 

pequenas aldeias onde se verifica um grande esforço no sentido de manter unidade em favor 

da garantia e conquista de direitos.  

Por fim, apresento a percepção da Comunidade Cafuza sobre a própria trajetória que 

envolveu sofrimento e luta na conquista de um espaço para reorganizar a vida, após sofrer os 

impactos da construção da barragem, no lugar que esse povo ocupava no interior da TI, sendo 

compulsoriamente levado à dispersão, até se tornar possível a relocalização do grupo na 

localidade de Alto Rio Laeisz, onde permanece até os dias atuais. 
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2.1.1.1 A destorritorialização de algumas comunidades para suposta proteção de outras 

 

A Barragem Norte, justificada pela necessidade de atender aos apelos da população do 

Vale do Itajaí que clamava por soluções para amenizar os efeitos das enchentes periódicas que 

dificultavam o crescimento econômico regional, ironicamente exigiu como primeira ação da 

empresa que desencadeou as atividades de construção o esvaziamento demográfico das áreas 

atingidas pela obra e pelo alcance do lago de contenção.  

Segundo Weber (2007), a chegada do empreendimento acentuou a divisão já existente 

entre os povos que habitavam a Terra Indígena e provocou no interior dos próprios grupos, 

uma nova série de divisões culminando com a fragmentação da grande comunidade em várias 

aldeias, conforme já se mencionou anteriormente.  Além disso, o número de operários que se 

instalaram no lugar e a organização de uma infra-estrutura para sua permanência em área 

muito próxima dos limites da Terra Indígena geraram mudanças nas relações interétnicas.  

É claro que, em comparação com outras realidades similares, a área geográfica e soma 

populacional atingida pela obra é relativamente pequena, mas importa dizer que os transtornos 

causados foram muito significativos. Mais de trinta famílias da localidade de Barra do Rio 

Dollmann e a quase totalidade dos habitantes da Terra indígena somando os Xokleng e 

Kaingang, Cafuzos e os Mbyá-guarani, sofreram os efeitos da obra. Considerados os 

diferentes tempos e movimentos de população ocorridos, tem-se como resultado o impacto de 

uma obra sobre milhares de pessoas. 

Com o intuito de explicar a forma como essas comunidades foram atingidas e o que 

fizeram a partir do momento que passaram a enfrentar os efeitos gerados pela obra buscam 

aproximar o ponto de vista de Vainer e Araújo (1990) quando se referem às estratégias 

aplicadas pelas empresas construtoras para criar os vazios demográficos necessários à 

implantação das barragens de geração de energia, com que dizem as pessoas das comunidades 

citadas a respeito dos seus sentimentos e das suas percepções sobre a implantação da 

Barragem Norte. De acordo com os autores: 

 

Não há população, não há trabalhadores ou moradores, há apenas proprietários. E, 

nestes termos, o deslocamento de população se resume e se resolve, através de uma 

infinidade de ações individualizadas de compra-venda. A estratégia territorial 

patrimonialista desconhece qualquer direito social ou territorial dos não 

proprietários, eximindo as empresas dos custos sociais impostos a esta parcela da 

população transferida (VAINER; ARAÚJO, 1990, p. 21).  

 

Assim também ocorreu no caso da Barragem Norte, em José Boiteux - SC, quando em 

curto espaço de tempo as comunidades que moravam na localidade de Barra do Rio 
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Dollmanne na Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ tiveram que lidar com a situação. 

Pressionados por propostas de negociação dos valores de seus terrenos pouco discutíveis, 

foram forçados deixar o lugar onde haviam construído suas vidas.  

Da Comunidade de Barra do Rio Dollmann, estruturada a partir da organização e 

trabalho dos colonos que lá se instalaram ainda no início do século XX restou pouco. As falas 

que seguem esclarecem que o local constituia uma área de muitas lavouras, principalmente 

nas várzeas. Havia pastagens e as encostas eram cobertas por mata atlântica.  

Na percepção de um cidadão que não se omite a dizer que sente o orgulho de ter sido, 

junto com seus pais, um dos primeiros moradores da localidade, mas que ao mesmo tempo 

tem tristeza grande de ver o lugar se transformar em uma área de conflito, nota-se que aquele 

era um espaço produtivo. Em sua fala:A Barra Dollmann era um lugar forte, as terras 

produziam, o colono era forte. A safra do fumo era a maior do distrito e quase de Ibirama 

mas hoje a gente tem isso aí[...]22. Na Continuidade da conversa, o cidadão tratou de mostrar 

um caderno contendo imagens, reportagens e notícias sobre diferentes momentos vividos na 

localidade após o início da construção da obra e me ofereceu o material para que eu pudesse 

fazer cópias. Recomendou que eu não me esquecesse de devolver o original, dizendo que para 

ele o caderno é um material que vale por um livro de grande valor 23. 

Bem mais jovem, também uma mulher, ao falar do drama de ter visto o pai adoecido 

tentando resistir antes de ir morar em outra cidade afirma meu pai ficou na Barra Dollmann 

até 2005, depois não deu mais, o lugar foi esvaziando, lá o colono tirava da plantação o que 

precisava para sustentar a família, aqui tinha engenho, comércio, supermercado. Hoje não 

sobrou nem a escola para a comunidade que a construiu24. 

Nas explicações tecidas pelas pessoas citadas acima, percebe-se que a localidade era 

um lugar organizado, calmo, de matas densas, muitas plantações e pastagens, mas que com a 

chegada do empreendimento, as atividades praticadas tradicionalmente na localidade deram 

lugar a uma paisagem muito diferente daquela predominante no período anterior à 

implantação da Barragem Norte.  

A imagem que segue, faz entender que muitos dos elementos físicos construídos 

naquele espaço simplesmente desapareceram, a começar pela instalação do canteiro de obras, 

                                                            
22 Homem descendente de colonos - 85 anos. Depoimento obtido em 21/11/2015.  
23 O referido material consiste em um caderno com colagens feitas a partir de reportagens e notícias publicadas 

em jornais locais e regionais, elaborado por uma das filhas do cidadão que o apresentou. 
24 Mulher descendente de colonos - 45 anos. Migrante - núcleo urbano de José Boiteux. Declaração feita durante 

conversa informal. Registro em diário de campo em 21/11/2015. 



64 
 

em seguida pelo abandono das atividades de cultivo do fumo e alimentos realizados no espaço 

de alcance do lago da barragem.  

 

Figura 4 - Área do canteiro de obras da Barragem Norte  

 
Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/91321816>. 

 

Na Terra Xokleng/Laklãnõ, localizada ao longo de uma extensão aproximada de 18 

km do Rio Itajaí do Norte e Rio Platê (afluente da margem esquerda), onde viviam as 

comunidades constituídas pelos grupos indígenas Xokleng e Kaingang, a Comunidade 

Cafuza, atualmente assentada na localidade de Alto Rio Laeisz e o grupo Mbyá-guarani, 

inserido na área no princípio da década de 1950, a Barragem Norte causou mudanças de 

diferentes ordens. 

A imagem fotográfica que segue, consegue dar uma ideia do nível de alcance do lago 

da barragem. A linha onde aparece a vegetação seca é facilmente atingida pela água das 

chuvas, causando o medo e a incerteza para as famílias que tem suas casas nas áreas mais 

baixas. A barragem provocou estrago muito grande na vida do povo indígena. A antes o índio 

vivia organizado na aldeia, vivia da sua plantação e do que tirava da terra. A barragem 

http://www.panoramio.com/photo/91321816
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desorganizou, empurrou o índio para outro tempo, outro tipo de vida25. Em complemento, o 

entrevistado segue com explicações que reiteram o que um rápido olhar e os registros 

fotográficos revelam. Com a construção da barragem, o povo índio foi obrigado a deixar o 

leito e as vargens do rio onde a terra era fértil, onde tinha todo o sustento, desde a plantação, 

a fruta, tudo [...] tudo o que passou a ficar debaixo d’água cada vez que vinha a chuva26. 

 

Figura 5 - Visão parcial da área inundável pela formação do lago da Barragem Norte 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de José Boiteux – setembro de 2011. 

 

Na imagem acima é possível verificar as marcas da vegetação seca e da lama deixada 

pelo rio logo nas áreas de várzea após os momentos de inundação que acontecem com 

frequência no lugar. Isso permite elaborar uma ideia a respeito do depoimento dado sobre a 

perda das áreas de uso comum aos moradores da TIXokleng/Laklanõ.  

É interessante observar que estas fazem referência específica somente aos povos 

indígenas atingidos pela Barragem Norte, mas omitem a existência da Comunidade Cafuza 

que também se encontrava naquele território e que sofreu, além da desterritorialização, a 

miséria e a discriminação por não ser considerada como parte da comunidade nativa da área.  

                                                            
25 Homem Xokleng/Laklãnõ- 63 anos. Entrevista realizada em 23/02/2016. 
26 Idem. 
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O Povo Cafuzo, que ocupava o Vale do Platê dentro da Terra Indígena sofreu, em 

decorrência da implantação da barragem, consequências drásticas em todas as dimensões da 

vida. Os cafuzos, simplesmente, não tiveram a opção de buscar novo espaço para viver dentro 

daquela área, a situação que enfrentaram foi tão severa que culminou com sua relocalização 

em outra localidade dentro do município de José Boiteux, conforme ilustra o mapa a seguir.  

 

Figura 6 - Localização antiga e atual da Comunidade Cafuza 

 
Fonte: Geolab, 2016. Autor: Guilherme Regis. 

 

 



67 
 

Sobre esse assunto, também Santos (1994), ao mencionar trabalho realizado por Pedro 

Martins entre 1987 e 1992, destaca que Os Cafuzos foram vítimas diretas da barragem. O que 

receberam evidentemente não compensa o que perderam27. O trabalho a que se refere o autor 

condiz com o processo envolvendo a intermediação feita entre a comunidade, instituições 

universitárias e órgãos governamentais, culminando com a relocalização da comunidade no 

lugar em que ela se encontra atualmente. 

Sem minimizar os danos materiais e imateriais irreparáveis que esta comunidade 

sofreu ao passar por um momento que levou o grupo étnico a sua quase desintegração, é 

preciso reconhecer que todo esse processo causou a quebra da invisibilidade da Comunidade 

Cafuza28.  

Isto se afirma, porque a condição em que se encontravam os Cafuzos no início da 

segunda metade da década de 1980 e o trabalho de articulação entre membros da comunidade, 

instituições e órgãos governamentais desencadeado na época, levou o grupo a um esforço 

coletivo que teve como resultado maior a sua relocalização do no Alto Rio Laeisz dentro dos 

próprios limites do município de José Boiteux. 

Conforme a declaração que segue: A Comunidade Cafuza estava desmantelada, 

sozinha não teria achado um caminho. Hoje eles podem não ter o melhor, mas eles tem a 

terra e a boa vontade que assegura a tranquilidade e o lugar para morar, plantar e colher 

pelo menos o alimento29. 

A fala destacada ajuda a entender que entre tantos de outros transtornos causados pela 

Barragem Norte a essa população, houve também a possibilidade de fortalecimento dessa 

comunidade, que a partir dos impactos sofridos reverteu uma situação de sofrimento e agruras 

que atingia seus membros com grande intensidade desde o início do século XX. 

 

2.1.1.2 Barra do Rio Dollmann: negócios, acertos, migração e novas estratégias de 

sobrevivência 

 

Barra do Rio Dollmann, o lugar que durante mais ou menos meio século se prestou a 

instalação de uma comunidade formada por colonos, que produziam a partir das práticas 

agrícolas e da exploração das florestas os recursos para a sobrevivência, a partir do início da 

                                                            
27 Fala extraída do documentário “Os Cafuzos de Alto Rio Laeiz”, datado do ano de 1994, produzido em equipe, 

com a participação de Marilda Gonçalves da Silva (FURB).  
28 Entrevista concedida por Nilson Cesar Fraga através de meio eletrônico em 13/6/2016.  
29 Cleto Fusinato – Prefeito do município na época em que a Comunidade Cafuza foi assentada na localidade de 

Alto Rio Laeiz. Entrevista realizada em 20/3/2016. 
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década de 1960 e, em especial, a partir de meados da década de 1970, movida pela 

implantação da Barragem Norte, primeiro passou a conviver com uma nova realidade, depois, 

compulsoriamente deixou para traz o que tinha construído, para encontrar nas cidades 

vizinhas a condição de reorganização da vida. 

O que se pode afirmar é que o quadro geográfico local foi bruscamente redesenhado. 

O núcleo de referência da comunidade constituído pela igreja e salão de festas, pela escola, 

casas de comércio, além de várias propriedades agrícolas, em curto espaço de tempo tornou-se 

um canteiro de obras por onde passaram milhares de trabalhadores quando consideradas as 

diferentes etapas de implantação da obra. 

Na percepção de antigos proprietários de lotes agrícolas situados na Barra do Rio 

Dollmann, o redesenho da paisagem local teve seus primeiros instantes vividos logo no início 

da segunda metade do século XX, quando as enchentes que aconteceram em 1954 e 1957 

deram motivos para que a sociedade civil, empresários e autoridades políticas blumenauenses 

pressionassem o Governo do Estado a buscar soluções para os problemas gerados pelas 

enchentes. Em resposta à situação, O DNOS, órgão do Governo Federal, projetou a 

construção de um conjunto de barragens de contenção na Bacia do Rio Itajaí Açu, inclusive a 

Barragem Norte.  

Ao serem executadas as obras de implantação da barragem, a comunidade teve que dar 

espaço ao empreendimento. Os proprietários dos lotes que foram tomados integralmente pela 

instalação do canteiro de obras e pelo lago, tiveram indenização total pelas perdas, mas quase 

trinta famílias acabaram recebendo indenização parcial das terras, ou seja, a negociação das 

indenizações era feita considerando apenas a área do terreno que ficava nos limites definidos 

como área de alcance do lago da barragem30. 

Sobre esse processo, um descendente de colonos da Barra do Rio Dollmann e ex-

trabalhador da empresa que atuou na demarcação da área atingível pela obra e levantamento 

de proprietários a serem indenizados pela perda de terras e benfeitorias, destacou que: não deu 

muitos anos depois das enchentes do fim dos anos 50 em Blumenau e já foi decidida a 

barragem aqui. A marcação do lugar e a medição da área foram feitos quando ainda era 

começo dos anos 6031. A respeito do levantamento dos proprietários que tiveram direito à 

indenização, esclareceu que o levantamento do pessoal indenizado foi coisa de algum ano 

mais tarde e logo depois veio a firma da barragem. Algum recebia pela propriedade inteira, 

                                                            
30 Homem descendente de colonos - 85 anos. Interpretação elaborada a partir de informações dadas em 

depoimento obtido no dia 21/12/2015. 
31 Homem descendente de colonos - 76 anos. Depoimento obtido em 21/12/2015. 
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outros só receberam uma parte32. Sobre a forma como era efetuado o processo de informação 

e esclarecimento à população sobre a implantação da obra e seus possíveis impactos na vida 

das comunidades, a resposta obtida foi: Quem trabalhava na medição não dizia muita coisa. 

Dava a notícia que ia ser construída a barragem e pronto [...] Teve muita ilusão aqui, a 

conversa era que a barragem que só ia inundar terra na época de muita chuva33. 

Referindo-se as recordações do pai, antigo morador da localidade de Barra do Rio 

Dollmann, uma mulher ao ser interrogada a respeito de como os moradores eram informados 

sobre a construção da barragem no lugar e, sobre a forma como era tratada a indenização nos 

casos de perda da propriedade e benfeitorias, declarou que lembra muito bem dos 

acontecimentos, mas tratou de trazer as falas do pai:Do que a gente sabe não tinha muita 

conversa, a barragem ia sair. Saiu uma em Taió e uma em Ituporanga. Blumenau já era 

cidade formada e dava prejuízo cada enchente que vinha. Eu moro aqui faz mais de trinta 

anos, sei como é. O pai fala que o nono contava da enchente de 1911 e teve outras. A 

barragem tinha que sair. Veio a firma, fez a medição da terra e já tinha indenização 

acertada. Ninguém ia atrás de saber. Era obra do Governo34. 

 Com a intenção de obter informações sobre a forma como foram percebidas as 

influências da barragem na vida das famílias do lugar, a resposta obtida foi:Não tem como dar 

valor de tudo que se perdeu. O pai era colono e era isso que ele sabia fazer [...] Então não foi 

só a terra. Quando fomos embora do Dollmann ele já tava quase na ora de aposentar e não 

de aprender a trabalhar outra vez. A gente se mudou, em pouco tempo os irmãos cada um 

tomava um rumo. Só pra gente pensar, o que é ir pra cidade e pagar até a água, comprar 

tudo que ele sempre plantou. Não tem como dizer o que a barragem fez com as famílias que 

tiveram de morar em cidade. Os mais jovens até se empregaram mais fácil, mas o mais velho 

não35. 

Outra declaração sobre a questão das indenizações, sobre a implantação da barragem 

no lugar e seus efeitos na vida das famílias, também se baseia na fala das pessoas mais 

antigas. Na fala que se apresenta a seguir, mais uma vez a pessoa entrevistada fala com base 

na fala de seu antecedente:O pai contava [...] Quando foi pra vir a barragem, a notícia era 

que o colono ia ser indenizado.Quem que tinha a terra no centro do Dollmann foi 

conversado. Mas quem não tinha instrução pouco ganhou. Acabou que viemos morar pra 

Blumenau. Mas aqui que não era mais pra dar enchente, não foi nem uma nem duas vezes 

                                                            
32 Homem descendente de colonos - 76 anos. Depoimento obtido em 21/12/2015. 
33 Idem.  
34 Mulher descendente de colonos - 53 anos. Migrante - Blumenau. Entrevista em 13/1/2016. 
35 Idem. 
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que pegou agua onde eu moro. [...] Então a barragem foi pra quem? Lá atingiu em tudo, foi 

roça, escola. Hoje ninguém nem consegue saber das roças que tinha naquele baixadão. A 

barragem agora está feita, já segurou muita água, mas aqui até hoje não tem uma certeza 

que a barragem é uma proteção. Isso o pai já falava36. 

Feita indagação semelhante ao filho de um descendente de colonos que atualmente 

mora em localidade vizinha, reitera que todas as famílias que habitavam a área sofreram 

influências. Ao responder sobre isso, desviou um pouco o foco de interesse, mas revelou que 

quem permaneceu na localidade ou redondezas teve que criar alternativas de sobrevivência: A 

barragem desde que começou foi um atrapalho na vida do lugar. Até hoje a gente sente, não 

acabou o problema. Vai ano, entra ano e não escapa de ter conflito. Vamos combinar que 

atingiu a gente de todo jeito. Terra de plantar ficou muito pouca. O que sobrou pra quem está 

aqui foi plantar na terra de morro. A gente tocou até que deu. [...] ainda planta, mas a saída 

foi a facção. Aqui em cima a gente mantém a roça, mas no fim das contas o que ainda dá é a 

facção. Trabalha a família e tem 16 empregados. Então quando é no fim ajuda também o 

outro que precisa do emprego. Claro, se fosse no centro tinha menos custo, mas daí também 

fica difícil com o aluguel. [...] Entre o que eu emprego e aqueles que trabalham com a 

máquina em casa, acaba que dá pra alguma família se manter. O problema maior ainda é o 

transporte, que é o que acaba diminuindo o serviço que vem. Mas malharia ainda é o que dá 

pra gente e para o funcionário. Pode ver que tem alguma mulher com máquina em casa, a 

gente leva e busca o serviço37. 

Outra declaração referente à questão da demarcação da área de segurança da barragem, 

das indenizações e sobre os efeitos da obra para os moradores locais esclarece que:Olha [...] 

isso faz pra mais de cinquenta anos quando veio o pessoal do governo pra fazer o 

levantamento dos lotes que a barragem ia tomar, mas o mapa veio pronto. Em poucos dias 

levantaram o nome de quem tinha terra pra indenizar. Ia ser uma barragem grande. [...] Tu 

olha, pensa o que era isso aqui. [...] O colono aqui era forte. A cidadezinha era aqui não no 

Scharlach. Tinha moinho, açougue, serraria, venda, mercado e tudo o que precisava. Então 

te digo que a barragem atingiu em tudo. Foi para o branco e foi para o índio. Hoje aqui tá 

uma aldeia, porque o índio não quer mais ficar lá dentro. Nem nós não ficávamos se cada vez 

que vem a água tivesse que fica no outro lado do rio38. 

 

                                                            
36 Mulher descendente de colonos - 53 anos. Migrante - Blumenau. Entrevista realizada em 13/01/2016. 
37 Homem descendente de colonos - 42 anos. Entrevista realizada em 21/12/2015. 
38 Homem descendente de colonos - 85 anos. Depoimento obtido no dia 21/12/2015. 
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Ainda confirmando as declarações dos informantes anteriores, outra antiga moradora 

da localidade que migrou para o município de Ibirama, lembrou: Algum ano antes 

indenizaram o pessoal. Pra algum valeu a pena. Eu me casei e vim morar pra cá. Meus dois 

irmãos ficaram pra lá. Um comprou terra, o outro ficou junto com a mãe 39. Indagada sobre o 

modo como os moradores locais tomaram conhecimento da barragem, explicou que: a mãe 

conta que conforme negociavam terra também já se sabia da barragem. Veio operário de 

tudo que foi lado. Isso lá virou numa cidade, mas ninguém tinha ideia como ia ser depois40. 

Em sentido semelhante, ao falar das dificuldades enfrentadas pelos pais, que insistiram 

em adquirir terreno rural nos limites da área demarcada para construção da obra com o intuito 

de permanecer no campo, obteve-se ainda o seguinte depoimento:Quando tivemos notícia a 

barragem já era coisa certa. O governo não ia voltar atrás. Quem veio pra fazer 

levantamento das indenizações já veio com negócio certo pra cada morador. [...] Nessas 

coisas, vou te dizer que ninguém pensa o que mais além da terra tem valor. Eram famílias 

que tinham sua história alí. Não tem dinheiro que pague o que se perdeu. No começo 

ninguém fazia ideia que ia ficar depois [...] O pessoal foi indenizado e de começo isso iludiu 

muita gente. Quem morou lá perdeu não só a terra. Perdeu tudo o que tinha de referência. A 

comunidade não tá mais alí. Você e qualquer pessoa se mudar pra outra cidade, quando 

volta para o lugar de onde saiu encontra os amigos, mas nós vamos ver o que? Pra ter uma 

ideia, a escola não é mais na comunidade, é no centro. Meu pai pra não sair do lugar onde se 

fez, tinha comprado um terreno fora da área indenizada. Ele tinha escritura, então não foi 

justo ele ter que sair. Meu pai quando veio embora de lá, adoeceu. A gente sabe, ele 

trabalhou uma vida inteira. Pagou pela terra. Em 2005 ele teve que mudar de lá a força 

porque aquilo virou uma área de conflito41. 

As informações obtidas em campo colocam em evidência o fato de que os moradores 

da Barra do Rio Dollmann não tiveram como reagir à decisão de implantação da barragem no 

lugar. O modo como foi conduzido o processo de demarcação de terras inundáveis e de 

indenização dos proprietários, não deu margem para que eles se organizassem ou viessem a 

questionar a construção da obra. Isto se confirma também no depoimento de um cidadão de 

fora da comunidade que ao falar sobre o processo argumentou: Nós aqui não tínhamos um 

conhecimento dos efeitos que uma barragem iria causar. As pessoas que tinham a política 

nas mãos em nenhum momento orientaram para uma resistência. Não era interesse desses 

                                                            
39 Mulher descendente de colonos – 56 anos. Migrante - Ibirama. Entrevista realizada em 8/4/2016. 
40 Idem. 
41 Mulher descendente de colonos - 45 anos. Migrante - núcleo urbano de José Boiteux. Registro em diário de 

campo em 21/11/2015. 
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setores que a barragem não fosse construída. Para eles e para os empresários da região a 

construção da barragem era o caminho para explorar a madeira do Posto Indígena que não 

era nada pouca. A população da Barra Dollmann, não se sabe como, aceitou a obra porque 

acreditou que a indenização ia ressarcir muito bem as perdas, mas teve quem saiu no 

prejuízo e não foi pouco42. 

Os depoimentos acima destacados, somados ao argumento do cidadão citado, colocam 

em evidência o modo como foi encaminhado e levado a frente o processo que transformou o 

projeto de construção da Barragem Norte em realidade. Revelam o sentimento de impotência 

das pessoas diante da certeza de que a obra se concretizaria independentemente de qualquer 

que fosse a reação dos moradores do lugar. Também evidenciam o desmantelamento da 

economia local, pois a migração das famílias para as áreas circundantes ou mesmo para as 

cidades vizinhas exigiram a readaptação das pessoas aos novos espaços e o seu ingresso em 

atividades até então desconhecidas para a maioria delas.  

Outro aspecto evidente nas falas das pessoas entrevistadas relaciona-se ao fato de que 

a obra foi implantada sem que a população local tivesse a informação e o tempo necessário 

para reagir e questionar os possíveis efeitos da obra para a comunidade e arredores.  

Torna-se clara então, a aplicação do extrativismo da parte da empresa que colocou em 

prática o projeto de construção da Barragem Norte.Semelhantemente ao que acontece no caso 

dos grandes empreendimentos hidrelétricos que se diferenciam das barragens de contenção de 

enchentes por suas finalidades, mas se tornam comparáveis no que concerne à defesa de 

interesses privados, assistiu-se no caso da Barragem Norte, o que Vainer e Araújo afirmam 

acontecer para que as empresas construtoras possam colocar em prática seus planos.  

Na visão dos autores: 

Nos momentos iniciais, a desinformação assume a forma pura e simples de 

sonegação da informação, de maneira a facilitar o ingresso da empresa na região, à 

conquista de algumas posições no terreno antes que a população se dê conta do que 

vai ocorrer. [...] Nesta etapa, busca-se assegurar que, em caso de vir a surgir alguma 

resistência, a empresa já se encontre ancorada no terreno e a obra já possa aparecer 

como algo irreversível, quase como se fosse um fenômeno natural diante do qual 

não se pode senão sofrer as consequências (VAINER; ARAÚJO, 2007, p. 6). 

 

 Do exposto acima, entende-se que aos moradores de Barra do Rio Dollmann, não foi 

dado o direito de decisão de sediar ou não a obra. Tampouco foi respeitado o direito de 

manifestação em relação ao direito de ressarcimento por perdas e danos. 

O DNOS e as empresas que atuaram na implantação da obra agiram com perspicácia 

no sentido de levar à frente os propósitos políticos e empresariais que encontravam no 

                                                            
42 José Francisco Loffaghen - 69 anos. Entrevista realizada em 20/3/2016. 
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empreendimento, a possibilidade de defender interesses que iam muito além daqueles que 

justificaram a obra perante a sociedade regional: a minimização do problema das enchentes 

nas cidades do Médio e Baixo Vale do Itajaí, principalmente em Blumenau.A barragem para 

os povos da Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ. 

Simultaneamente ao momento em que na localidade de Barra do Rio Dollmann 

ocorriam negociações, acertos, deslocamento de alguns agricultores para fora dos limites do 

contorno da área destinada à implantação da Barragem Norte, na AI, toda a movimentação 

girava em torno da abertura da estrada de contorno da obra. Concomitantemente, acontecia 

também um intenso trabalho de persuasão dos indígenas em relação aos benefícios que 

poderiam ter com a abertura de uma estrada que facilitaria o acesso da população local ao 

comércio e cidades vizinhas.  

Com maior vigor ainda era feito o trabalho de convencimento acerca do dinheiro que a 

venda da madeira renderia para os indígenas, ao invés de se perder debaixo d’água43, disse 

um ex gerente de madeireira. No prolongamento da conversa acrescentou: Tirar a madeira 

tinha que tirar, o índio ia fazer o que, se ninguém comprasse? Pra eles isso ia ser limpeza 

[...] As casas iam ser trazidas ara o morro mesmo44.  

Na verdade,o assuntobarragem não era nem tratado com o índio45. Essa foi a resposta 

dada por um morador da Terra Indígena ao ser indagado a respeito da implantação da 

Barragem Norte e suas influências na vida das comunidades indígenas da Terra 

XoklengLaklãnõ. Para confirmar sua expressão acrescenta:Só o Chefe do Posto é que sabia o 

que vinha para o índio. O que is ser [...] O índio mais antigo não fazia ideia que a barragem 

ia ser isso.  Tinha uma ilusão que o povo ia ter morada, que ia ter uma frente de madeira. Ia 

ter recurso e teve, mas veio também os problemas. A barragem atingiu nossa gente em tudo. 

A cultura a gente tenta manter, é feito muito trabalho pra isso, mas tem coisa que não vai ser 

igual, mudou o jeito de viver e a gente muda junto. A política mudou, a união mudou. Hoje é 

tudo diferente. Se antes era uma aldeia e hoje tem tanta aldeia é por isso. A barragem 

desuniu. Eu já era líder desde muito novo, a gente se envolve, mas o nosso antigo só veio 

saber da barragem quando a água subiu e se foi tudo pelo rio. Então a barragem não contou 

o índio que estava aqui, só contou o povo da cidade. O branco [...] Todos, lá foram 

indenizados. E por que não o nosso povo? Hoje a gente luta pelo direito46. 

                                                            
43 Fala obtida durante uma conversa informal. Registro em diário de campo (nov. 2015) 
44 Idem. 
45 Homem Xokleng/Laklãnõ - 62 anos. Entrevista realizada em 21/3/2016. 
46 Idem. 
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Sobre o modo pelo qual a população Xokleng/Laklãnõ se deu por conta do que 

realmente a barragem representaria para a população local encontra-se também a seguinte 

colocação: Muito pouco do povo daqui sabia o que ia ser a barragem. Quando nossos pais e 

avós viram estava erguida. Era contado como uma coisa boa. O índio ia ter seu benefício e 

olha Dona [...] muita gente já morreu sem ver resultado. A barragem mudou pra sempre a 

vida do índio. Hoje se vamos ver, o índio quer terra, porque perdeu aquela que tinha. Na 

terra do branco ninguém mexeu sem pagar, mas o índio não era ninguém pro governo47. 

Encontra-se a seguir a fala de outro cidadão indígena que busca relacionar a diferença 

de capacidade de assimilação dos problemas que seriam causados pela barragem, quando 

considerada a condição de analfabetismo e ingenuidade do povo indígena na década de 1970 e 

o maior acesso a informação que eles têm na atualidade. Ao fazer referência sobre o que o pai 

dizia a respeito do assunto, declara que:O índio hoje sabe o que se passa aqui.  O índio mais 

velho, não tinha como saber como ia ser no futuro. Meu pai [...] Ele não tinha a ideia do que 

ia ser uma barragem. Ninguém fazia ideia. Saber os problemas que a barragem ia trazer foi 

só depois que o povo começou a sentir na pela. Pra eles naquele tempo, antes da barragem, 

era uma ter estrada, passava ônibus todo dia. Todo mundo via vantagem nisso, ia pra 

“José”, fazer sua compra, mas saber que ia dar nisso não tinha como. Hoje o branco 

reclama e critica o índio, mas a barragem tá aí pra sempre. O índio se teve o tempo que vivia 

da terra, vai viver de que hoje. A gente não sabe quando a água vai chegar outra vez e daí, 

plantar onde?48. 

Outra declaração que coloca em evidência a desinformação das comunidades 

indígenas da época está na fala de um líder indígena, o qual afirma que:O índio sentiu as 

conseqüências da barragem quando teve que enfrentar o problema da enchente. Até ali só 

tinha a ilusão. O branco foi indenizado e sabia do seu direito. O povo indígena se tinha 

direito de alguma coisa não tinha chegado nele 49.Ao argumentar sobre a situação atual das 

comunidades indígenas tratou de enfatizar que afirmou que: O índio ainda hoje está na luta 

pelo direito da terra. O branco critica o índio, diz que a causa dele é a terra, que não 

trabalha. Se fizer o juízo que o indígena não teve como defender seu direito na hora certa, 

ficaria no mesmo lado50. 

                                                            
47 Brasílio Priprá - 57 anos. Diretor do Departamento de Assuntos Indígenas do Município de José Boiteux.  

    Entrevista realizada em 21/3/2016. 
48 Homem Xokleng/Laklãnõ- 42 anos. Entrevista realizada em 21/3/2016. 
49 Homem Xokleng/Laklãnõ- 53 anos. Entrevista realizada em 21/3/2016. 
50 Idem. 
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Em todas as declarações mencionadas fica evidente a desinformação da parte das 

comunidades indígenas em ralação ao processo de implantação da Barragem Norte. Um dado 

que se confirma em estudos que atualmente são feitos por estudantes da própria TI 

Xokleng/Laklãnõ. 

Hoje parte do povo Xokleng sofre e lamenta a construção da barragem. Na época da 

sua construção nenhum indígena foi consultado e não foram realizados estudos 

antropológicos e ambientais. Também não foram previstas medidas de indenização 

ou qualquer projeto de reestruturação da economia indígena, ao contrário, com a 

Barragem Norte intensificou-se o desmatamento de espécies nativas nas encostas e 

na beira do rio Hercílio como cedro, peroba, ipê, canela e sassafrás. A justificativa 

era de que as águas da barragem cobririam todo o solo e melhor seria aproveitar a 

madeira (NDILI, 2015, p. 19). 

 

O que se pode notar nas colocações acima postas é que não houve da parte da 

população indígena, a condição de entender o que se passava. Somente após sofrer os grandes 

impactos causados pela barragem é que passaram a se organizar e requerer o ressarcimento 

das perdas que tiveram. Outro aspecto a observar, refere-se ao fato de que a concretização dos 

propósitos estabelecidos sobre os anseios das comunidades que viam na barragem a solução 

para o problema das enchentes. As empreiteiras responsáveis por cada uma das etapas de 

construção do empreendimento levaram à frente o trabalho sem que as comunidades atingidas 

tivessem como reagir ao que vinha acontecendo. 

Outro fator a considerar foi a longa duração do processo. Por vários momentos a obra 

foi interrompida. A saída de uma empresa e a chegada de outra fazia com que as comunidades 

locais ficassem sem entender o que se passava. Os percalços não foram poucos. O primeiro se 

relaciona ao episódio que ocorreu em 1978, quando, devido à um incidente ocorrido com a 

ensecadeira que havia sido construída para permitir os trabalhos no leito do rio, ocorreu 

uma primeira cheia na AI51. 

Foi naquele momento que os indígenas tiveram uma noção mínima a respeito do que 

poderia acontecer a cada vez que a barragem tivesse que se prestar à sua função. Sobre o 

episódio, um líder indígena esclarece que:foi quando a aldeia ficou debaixo d’agua a 

primeira vez que a nossa gente sentiu o que ia acontecer. Foi ali que o índio começou a lutar 

pela indenização do seu prejuízo, antes disso não podia saber o que ia ser52. 

De acordo com os informantes, na sequência desse acontecimento a população passou 

por vários outros momentos que deram mostra de que a vida na TI sofreria transformações 

                                                            
51 Fala extraída do documentário “Os Cafuzos de Alto Rio Laeiz”, datado do ano de 1994, produzido em equipe, 

com a participação de Marilda Gonçalves da Silva (FURB).  
52 Homem Xokleng/Laklãnõ- idade não informada. Entrevista realizada em 19/4/2016. 
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incalculáveis. A organização das comunidades em favor do ressarcimento de suas perdas 

passou a ser uma exigência. 

 Em dezembro de 1980, após um período de intensa pluviosidade, novamente a TI 

sofreu com os alagamentos durante dias. Segundo Fraga e Goulart (2000), para dar mostra 

maior das consequências que uma obra dessa ordem pode gerar, ocorreu o rompimento da 

ensecadeira que fazia a contenção de um grande volume de águas. Com o acidente, as 

populações de José Boiteux e municípios vizinhos, moradoras à jusante do barramento das 

águas, nas áreas próximas às margens do rio e desemboque de seus afluentes, viveu 

momentos de pânico e perdas matérias significativas. 

Durante toda a década de 1980, outras situações fizeram com que as populações 

indígenas se mobilizassem e formulassem um protocolo de intenções, exigindo do governo 

federal um posicionamento no sentido de dar solução aos problemas que a barragem vinha 

causando em seu território, no seu modo de organização social, política e econômica. 

 De acordo com Ndili, os dados contidos nos relatórios do CIMI (Conselho Indigenista 

Missionário)53do ano de 2010, revelam a série de movimentos e manifestações da população 

indígena Xokleng/Laklãnõ na luta pelo ressarcimento das perdas que teve. Uma luta que 

coloca em desavença as comunidades que se avizinham naquela área. O autor apresenta a 

sequência cronológica de acontecimentos que revelam, pelo menos em parte, os transtornos 

que afetaram a vida local. No ano de 1980 o povo Xokleng iniciou o movimento de cobrança 

dos direitos de indenização pela perda das terras com a construção da Barragem Norte. Em 

1981, membros da comunidade chegam a tornar reféns alguns funcionários da FUNAI 

exigindo indenização pela perda das terras. No mesmo ano, o Governo Federal assumiu 

através do Convênio 029/81 entre DNOS e FUNAI a dívida e a responsabilidade de pagar as 

indenizações por danos causados pela obra à comunidade. No entanto, conforme afirma Ndili 

já se passaram mais de trinta anos e “o convênio nunca foi executado” (NDILI, 2015, p. 40). 

Durante toda a década de 1990 e anos seguintes, os indígenas se mantiveram na luta 

pelo direito de ressarcimento frente às consequências da Barragem Norte. Foram várias as 

manifestações realizadas com o intuito de pressionar o governo a cumprir o Protocolo de 

Intenções. Exemplo disso foi a interdição das estradas e retenção de caminhões que retiravam 

materiais do canteiro de obras no final da construção e entrega da Barragem Norte. Em vários 

outros momentos durante aquela década, representantes da comunidade indígena ocuparam a 

                                                            
53Cimi: organismo vinculado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) que, atua no trabalho da 

igreja católica junto aos povos indígenas Do Brasil.  
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área de segurança da barragem para pressionar o Governo Federal a cumprir com o 

pagamento de indenizações que de acordo com Ndili (2015), ainda não foram pagas. 

Sobre os últimos 15 anos, a busca de dados em portais eletrônicos, permitiu identificar 

notícias veiculadas em rede de televisão e jornais locais e regionais, revelando as situações de 

instabilidade vividas pelas comunidades de José Boiteux. Já os primeiros anos do século XXI, 

deram mostra de que a Barragem Norte não cessaria seus efeitos socioespaciais. A fase de 

manifestações iniciada no ano de 2005, quando os Xokleng voltaram a investir na ocupação 

da área de segurança da obra; o encaminhamento de uma carta de protesto ao Ministério 

Público de Blumenau; ao presidente da FUNAI, aos prefeitos do Alto Vale Do Itajaí, 

imprensa local, autoridades e população em Geral, onde foram expressos o descontentamento 

frente ao descaso, desrespeito e descriminação que os indígenas sofrem constitui exemplo das 

manifestações do povo Xokleng54.  Em 2011, a comunidade viveu um momento de muita 

tensão, quando a linha de águas chegou à 85 centímetros do vertedouro, inundando áreas 

nunca inundadas anteriormente.  Em junho de 2014, depois da ocorrência de mais uma 

enchente os indígenas decidiram novamente acampar na área de segurança da Barragem Norte 

e permanecem lá até os dias atuais. 

A fala que segue esclarece que na visão do indígena ficar no movimento, foi um jeito 

da comunidade mostrar força e capacidade de mobilização. Isso mostra que independente da 

FUNAI ou de qualquer órgão, nossa comunidade tem capacidade de lutar pelos direitos55. 

No seu modo de perceber tudo o que aconteceu no passado, ”não levou em conta a existência 

e o direito do Povo Xokleng”56. 

A comunidade indígena, involuntariamente, cedeu seu espaço de sobrevivência para 

implantação de uma obra que supostamente destinava-se à proteção de outras. Sem o tempo e 

a possibilidade de se organizar para resistir ou exigir ressarcimento de suas perdas, restou-lhe 

embrenhar-se numa batalha que quatro décadas mais tarde ainda não chegou ao fim. 

 

2.1.1.3 A Barragem Norte e a relocalização dos Povos da TI Xokleng/Laklãnõ 

 

 Considerada a necessidade de esvaziamento populacional na área condizente com a 

extensão do alcance do lago da Barragem Norte e levando em conta que na linha de alcance 

do mesmo situa-se também a extensão das terras de várzea onde as comunidades da TI 

                                                            
54 Documento citado por Ndili (2015). Disponível em: <ufsc.br/files/2015/06/TCC-Neuton-Banca.-Pos-

defesa.pdf>. 
55  Homem Xokleng/Laklãnõ - 36 anos. Entrevista realizada em 1/4/2016. 
56Idem. 
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Xokleng/Laklãnõ viviam anteriormente à implantação do empreendimento, a sua 

relocalização foi inevitável. 

A grande questão neste caso relaciona-se ao fato de que essas comunidades não 

detinham o título de propriedade da terra, por isso não foram contabilizadas como famílias 

com direito a indenização. 

Segundo Vainer (2007), a implantação de empreendimentos dessa ordem só considera 

o direito de ressarcimento aos que são proprietários de terra. Percebe-se que, pelo menos à 

princípio, aos habitantes da Terra Xokleng/Laklãnõ não foi garantido o direito a qualquer tipo 

de ressarcimento por perdas e danos decorrentes da obra. 

 Foi ao ter que lidar com os efeitos socioambientais gerados pela implantação da 

barragem que as comunidades indígenas reagiram à presença da obra. Antes disso, sequer 

faziam ideia da proporção dos problemas que enfrentariam com presença de tamanha obra de 

engenharia impedindo a continuidade da normalidade da vida em seu território. 

 As comunidades que até meados do século XX mantinham relações sociais 

relativamente harmoniosas, a partir do momento em que passaram a sentir as influências da 

Barragem Norte tornaram evidente a estranheza de uma em relação à outra.  

Se havia um forma de organização social e do espaço ligada à cultura da vida em 

coletividade, ela deu lugar aos conflitos de interesses e às disputas territoriais, tanto no 

interior da Terra Indígena quanto nas localidades circunvizinhas à ela, pois as comunidades 

indígenas e aquelas que permaneceram no entorno passaram a viver o constante reacender de 

instabilidades e conflitos. 

 

2.1.1.4 A barragem para os grupos Kaingang e Xokleng da TI Xokleng/Laklãnõ 

 

Segundo Santos (1970) os grupos Xokleng e Kaingang são grupos etnicamente 

distintos. Porém, as condições de convivência e enfrentamento de questões similares vividas 

por esses dois grupos no interior da TI Xokleng/Laklãnõ, promoveram entre eles um processo 

de fusão e reconhecimento de que formam um grupo único no tocante ao modo de 

organização social e política.  

O que se pode compreender, é que na esteira dos muitos acontecimentos vivenciados 

por esses povos, o enfrentamento das consequências socioambientais causadas pela Barragem 

Norte à comunidade como um todo, pode ser um dos fatores que contribuiu para a fusão dos 

referidos grupos. 
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Atualmente, eles constituem o Povo Xokleng/Laklãnõ e assim se identificam na 

convivência com outras comunidades, na busca pelo registro civil de nascimento57 e na luta 

pelo direito ao restabelecimento dos limites territoriais que lhe foram concedidos pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina no ano de 1926, com o intuito de salvaguardar o seu 

direito à terra. Este último, um direito que lhe foi suprimido, primeiro nas áreas de contorno 

dos limites da Área e, mais tarde, pela supressão das terras agricultáveis de que dispunham às 

margens do rio, as quais periodicamente ficam submersas, impossibilitando a capacidade de 

sustentação do grupo naquele espaço. 

De acordo com um dos líderes das aldeias da Terra Indígena, o índio vivia na baixada 

do rio. Em 1978, quando teve a primeira enchente e logo depois mais uma, o povo sentiu e 

veio a revolta. Daí pra frente foi uma luta do índio que nunca mais acabou58. Em suas falas, 

ainda menciona que já no ano seguinte, em 1979, os habitantes da Reserva tiveram que migrar 

em busca de novas áreas para morar. Foi nessa época que começou o processo de 

desmembramento das Aldeias.  

A respeito desses desmembramentos, a Aldeia Bugiu, foi formada depois da segunda 

enchente. Não tinha o que esperar. Veio a indenização, mas o povo tinha que abandonar tudo 

e sair pra outro lugar. Foi aí que o índio começou a se organizar59. Em pouco tempo, as 

lideranças indígenas, com apoio da FUNAI, passaram a agir com o intuito de garantir seus 

direitos. O índio foi obrigado a se organizar. Formamos uma comissão pra lutar pelo nosso 

direito. O índio tem o direito de ser pago mensalmente pelo que perdeu60.  

A referida comissão foi criada no mês de junho de 1981 através de um movimento dos 

povos indígenas locais. Segundo Goulart e Fraga (2000), tratava-se de uma “Comissão 

Indígena para lutar pelos seus direitos frente a construção da barragem, sem a participação dos 

cafuzos e guaranis” (FRAGA; GOULART, 2000, p. 201). 

 As afirmações destacadas confirmam o que já se teve como percepção ao descrever 

sobre o processo de implantação da barragem a partir das colocações de pessoas que 

vivenciaram esse mesmo processo na comunidade de Barra do Rio Dollmann, mas permitem 

acrescentar que, diferentemente do que aconteceu naquela comunidade, nas terras indígenas 

as obrigações com as comunidades atingidas só surgiram a partir do momento em que eles 

passaram a exigir respostas dos governos devido aos transtornos e perdas causadas pela obra. 

                                                            
57 Conforme esclarecimento prestado por Maria Conceição Fusinato Amado de Cerqueira, Escrivã de Paz, titular 

do Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Município de José Boiteux, os nascidos nesta Terra 

Indígena são assim identificados no seu Registro Civil de Nascimento.  
58 Homem XoklengLaklãnõ - 76 anos. Entrevista realizada em 20/4/2016. 
59 Homem Xokleng/Laklãnõ - 63 anos. Entrevista realizada em 23/2/2016. 
60 Idem. 



80 
 

Convém observar que a organização das comunidades indígenas mencionada pelos 

entrevistados se restringe aos grupos Xokleng e Kaingang, pois não foram feitas, por eles, 

nenhuma referência ao grupo Guarani, que mora na localidade denominada Toldo, a qual fica 

totalmente isolada nas ocasiões em que a Barragem Norte entra em funcionamento. 

Tampouco é mencionada a Comunidade Cafuza, que também teria sofrido os efeitos 

socioambientais da obra. 

Isso coloca em evidência o fato de que os Povos Guarani e Cafuzo, não são vistos pelo 

grupo que reúne os Xokleng e os Kaingang como pessoas da mesma comunidade formada por 

eles. Esse é um assunto que também já foi tratado por Martins (1995). Afinal, indivíduos dos 

grupos Guarani e Cafuzo, sempre foram vistos pelos Xokleng e Kaingang, como pessoas 

inseridas no território Xokleng, algumas décadas depois da consolidação da Reserva Indígena 

(atualmente: TI Xokleng/Laklãno). Isto, de certo modo, os colocava em situação de 

desvantagem em relação aos grupos Xokleng e Kaingang, que sempre se consideram como 

legítimos donos daquelas terras.  

 

2.1.1.5 A barragem para o Povo Guarani 

 

Nos confins mais distantes, próximos aos limites da Terra Indígena em que os 

Xokleng e Kaingang passaram a reclamar e exigir ressarcimento pelos prejuízos que a 

Barragem Norte impôs às comunidades locais encontra-se também o Povo Guarani, que 

igualmente ao Povo Cafuzo, foi inserido na área décadas mais tarde em relação ao período de 

aldeamento dos grupos mencionados acima. 

De acordo com Martins (2005), o grupo Guarani ocupou uma área remota situada na 

margem esquerda do Rio Itajaí do Norte formando duas aldeias. Uma delas, constituída por 

oito famílias vivia em uma aldeia denominada Itoupava, a outra, formada por onze famílias, 

ainda vive às margens do Rio Toldo, um afluente da margem esquerda do Rio Itajaí do Norte. 

Conforme mencionado anteriormente, parte dos indígenas que formavam a Aldeia 

Itoupava, pressionados pela deterioração das condições de vida no lugar onde viviam, 

migraram para o litoral do Rio de Janeiro em 1989, enquanto as famílias formadoras da 

Aldeia Toldo, ainda encontram-se localizadas no mesmo lugar em que se instalaram.  

Para esse grupo social, a Barragem Norte representou a confirmação da discriminação 

e do isolamento dentro da própria AI. O local é distante e há um rio cuja travessia se faz 

através de uma ponte que fica em altitude inferior ao alcance das águas do lago de contenção. 

Cada vez que a barragem entra em funcionamento, faz com que a comunidade sofra com a 
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impossibilidade de deslocamento dos estudantes que frequentam escola fora da comunidade, 

das pessoas que precisam de atendimento médico hospitalar ou deslocar-se para a aquisição 

de alimentos e outros produtos de primeira necessidade.  

Na percepção de uma moradora da comunidade ninguém que vive fora da Aldeia pode 

saber o que significa ficar até duas semanas sem que os filhos possam frequentar a escola e 

sem ter como chegar a um hospital61. Em complemento explica que isso acontece porque a 

ponte de ligação com outras localidades que dão acesso às escolas, ao centro do município de 

José Boiteux e a Vitor Meireles (município vizinho) fica submersa quando ocorrem os 

períodos com índices elevados de pluviosidade. Ainda acrescenta que: a Aldeia Toldo é pouco 

lembrada quando vem os recursos para suprir as dificuldades enfrentadas pela comunidade 

indígena em geral62. A manutenção das estradas é sempre motivo de atribuição de culpa ao 

poder público de um ou de outro município, já que para chegar até a Aldeia a estrada passa 

por território de três municípios diferentes: José Boiteux, Vitor Meireles e Itaiópolis. 

Além disso, existe certa discriminação e descaso em relação à comunidade enquanto 

grupo étnico que carrega as particularidades de uma cultura que não se envolve na luta pelos 

direitos sociais do mesmo modo que os outros dois grupos étnicos que formam a população 

da TI. Sobre isso, a fala de uma outra cidadã, de idade mais avançada afirma: a comunidade é 

pequena e o Povo guarani é simples, por isso é quase sempre abandonado. [...] o índio 

Xokleng é diferente, quer acompanhar o mundo lá fora. Não vive mais como antes63.  

Essa fala, relacionada à afirmação de Santos (1970), quando afirma que o índio 

Kaingang é mais individualista em relação a outros grupos étnicos indígenas, acrescentando 

que o índio Xokleng, na convivência com o primeiro, internalizou aspectos do seu modo de 

vida. Isso, de certo modo, confirma a diferença de alguns aspectos da cultura dos diferentes 

grupos étnicos que convivem na TI Xokleng/Laklãnõ.  

A própria redefinição da nomenclatura dada ao território indígena como TI 

Xokleng/Laklãnõ desconsidera e minimiza a presença do Povo guarani que se encontra em 

situação de isolamento dentro dos próprios limites territoriais. Além disto, a presença de 

alguns membros desses grupos étnicos na educação escolar e na liderança da Comunidade 

Guarani revela a intenção de controle e submissão dos seus membros.  

Em relação a outros aspectos da vida na comunidade, nota-se que há uma valorização 

da organização no sentido de manter o regime de vida em coletividade. Sobre o modo de 

                                                            
61 Mulher Xokleng/Laklãnõ falando pela Comunidade Guarani - 60 anos. Entrevista realizada em 19/4/2016.  
62Mulher Xokleng/Laklãnõ falando pela Comunidade Guarani - 60 anos. Entrevista realizada em 19/4/2016. 
63 Mulher Xokleng/Laklãnõ - 38 anos. Declaração feita durante a conversa informal sobre a vida na Comunidade 

Guarani. Registro em diário de campo em 19/4/2016. 
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produzir, nas observações realizadas e nas indagações feitas sobre a existência de pequenas 

roças destinadas ao cultivo de batata e milho, entre outros alimentos, pequenas hortas e 

pomares de frutas espalhados por toda a comunidade verificaram-se o que é para a 

comunidade, um novo modelo de organização coletiva, a existência da cooperativa de 

produção.  

As hortas e as roças de alimentos são cultivadas em cada família, mas havendo a 

doação e troca dos produtos entre elas. A produção das frutas faz parte de um programa em 

que, através do incentivo de uma cooperativa, as famílias da Aldeia cultivam pomares de 

frutas cítricas que são comercializadas em cidades da região.  

Além do cultivo dessas frutas é produzido também o mel silvestre, cujo excedente é 

comercializado e, portanto, gerador de renda complementar para as famílias da comunidade. 

A pesca ainda acontece, mas, de acordo com a informação referente, já não é realizada com a 

frequência dos tempos passados. 

Esses aspectos identificados na área revelam que, diferentemente dos demais grupos 

Kaingang e Xokleng, o grupo guarani buscam assegurar pelo menos em parte a produção de 

recursos destinados à sobrevivência da comunidade. Há um esforço coletivo no sentido de 

manter a cultura de tirar da terra através da coleta e do cultivo, o alimento, além de haver a 

complementação de renda através da comercialização dos produtos da cooperativa.  

 

2.1.1.6 A relocalização da Comunidade Cafuza: terra para produzir e viver melhor 

 

A discussão sobre a relocalização da Comunidade Cafuza através de assentamento 

realizado em 1992 na localidade de Alto Rio Laeisz em José Boiteux, após quase meio século 

de permanência na Terra Indígena Xokleng/Lakãnõ, foi feita em parte, no Capítulo I, mas 

aqui é feito o esforço de ampliar a abordagem do assunto, acrescentando aspectos que surgem 

de percepções emitidas por pessoas da comunidade e por pessoas ligadas a ela.  

A questão das influências da Barragem Norte nas condições de sobrevivência e 

permanência da Comunidade Cafuza na Terra Indígena foi analisada a partir das contribuições 

de Martins (1995 e 2001) que permitem compreender as relações da comunidade com os 

indígenas antes e depois do momento em que a obra provocou a redução drástica do território 

em que os Cafuzos viviam e o consequente conflito de interesses.   

Os estudos de Martins favorecem também a percepção de que a implantação da 

Barragem Norte influenciou diretamente na mobilização da comunidade e no envolvimento 

institucional para que essa comunidade pudesse buscar um novo território a fim de realizar o 
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sonho do direito à terrao desejo de possuir uma terra de uso coletivo. Uma terra sem divisões 

internas. Uma terra comunitária64, sobre a qual se buscará conhecer aspectos mais recentes a 

partir desse tópico da pesquisa. 

Alguns aspectos da vida na comunidade após a efetivação desse processo são tratados 

com propriedade por Schmitt (1998) e Welter (1999), mas o que se pretende agora é tentar 

compreender quais foram às influências da Barragem Norte sobre suas vidas e os seus efeitos 

no que se refere à construção de um novo território, à reorganização social e à reestruturação 

da economia nesse novo momento sócio-histórico, bem como se quer compreender o que 

caracteriza as relações do grupo étnico Cafuzo com os outros que formam a população 

municipal nos tempos recentes. 

É indiscutível que o processo de implantação da Barragem Norte foi fator crucial na 

mobilização da Comunidade Cafuza e das instituições envolvidas em favor da sua 

relocalização, pois tornadas insustentáveis as condições de sobrevivência no interior da TI 

Xokleng/Laklãnõ, a única saída seria a luta por uma terra que desse ao grupo étnico a 

condição de sobrevivência, resgate ou construção de uma identidade através da reestruturação 

do seu modo de organização social e de produção. 

 Assim, para dar conta de compreender e explicar o que se passou na Comunidade 

durante aproximados vinte e cinco anos de vida em um novo território construído, menciona-

se inicialmente que, ao instalarem-se no Alto Rio Laeisz, os Cafuzos tinham como proposta o 

trabalho com erva-mate. O cultivo da erva se apresentava como uma das alternativas viáveis 

para ocupação das terras.  A área possuía ervais nativos e as famílias decidiram pelo plantio 

de novos ervais em 1994 e pela estruturação de uma ervateira no ano de 1996.  

Somente no ano de 2001, com a assessoria de diversas organizações (CEMEAR, CPT 

e INCRA), a comunidade conseguiu estabelecer duas importantes parcerias para a conclusão 

da ervateira: Eletrosul e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Mesmo com certa 

demora e com grandes dificuldades, a Ervateira da Comunidade Cafuza tornou-se realidade, 

contribuindo para a consolidação de avanços da comunidade no seu projeto de vida 

comunitária.  

Para compreender como a própria comunidade percebe sua reorganização e a 

construção do novo território neste início do século XXI, busca-se nos depoimentos das 

pessoas do lugar as informações que ajudam a entender as mudanças que aconteceram em 

                                                            
64 Fala extraída do documentário “Os Cafuzos de Alto Rio Laeiz”, datado do ano de 1994, produzido em equipe, 

com a participação de Marilda Gonçalves da Silva (FURB).  
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suas vidas e no projeto de vida coletiva que tinham como propósito ao inserir-se no projeto de 

construção desse novo território.   

Completa esta discussão, as colaborações recebidas de pessoas que têm sobre a 

Comunidade Cafuza, o olhar capaz de perceber sua trajetória ao longo dos quarenta anos que 

a obrigou a se emprenhar na busca de um novo espaço e a reconstruir a vida após sua 

desterritorialização ocasionada principalmente pela construção da Barragem Norte, através de 

um processo que só veio a reforçar sua condição de “gente de fora” (MARTINS, 1995), 

dentro da Terra Indígena. Uma condição imposta a eles pelos grupos Xokleng e Kaingang, 

sempre que houvesse situações em que os Cafuzos representassem alguma ameaça ou 

empecilho ao alcance dos seus objetivos. 

Assim, apresenta-se a seguir as percepções dos moradores dessa comunidade sobre o 

que viveram a partir do momento em que começaram a sentir as influências da Barragem 

Norte em suas vidas e na vida das coletividades de que faziam parte, bem como, associa-se a 

essas percepções o olhar de quem observa e compreende o que se passou com essas 

comunidades nos diferentes tempos e situações que expressam o que se passou com ela. 

Ao indagar membros da comunidade a respeito da implantação da barragem e das 

influências dessa obra na vida do Povo Cafuzo dentro da Terra Indígena, as respostas obtidas 

colocaram em evidência o sentimento de que foi a partir desse momento que a Comunidade 

Cafuza foi sentir que eles, os Cafuzos, não eram donos da terra.  

Ao discorrer sobre a trajetória da Comunidade Cafuza desde os tempos de luta dentro 

da TI, um membro da comunidade contou com certo detalhamento que quando saíram do 

Faxinal e foram morar no Platê, tinham a certeza de que lá teriam o direito de permanecer, 

trabalhar e produzir, mas não foi bem assim. Com fala calma e pensando entre uma colocação 

e outra reviveu um pouco da história do seu povo desde antes da sua instalação no Platé até o 

assentamento definitivo no Alto Rio Laeisz. Eu me lembro, desde que a gente veio de cima, 

do forno, o Faxinal, o mais velho contava do acerto que ali no Platê a terra era pra ficar 

nossa, mas não... A primeira enchente que veio... Foi nessa que alagou por tudo. Daí o índio 

teve que saí de onde tava e aí fico apertado pra gente. Aí começou, algum ia saindo, o mais 

velho tinha que ficar, mas foi uma luta até o cafuzo sair de lá. [...] Nós não tinha dia, 

plantava era pra nós e era pra eles, mas foi um ponto que fomos ficando sem poder viver. Até 

a indenização do nosso arvoredo foi feito levantamento, mas não sabemos quem ficou. A 

terra ali era do índio. Daí que a liderança se mexeu que era pra ter uma terra nossa. [...] Pra 

comunidade o Pedro, era ele que ajudava na lida com o INCRA, nós precisava ter alguém 

que visse nossa luta [...]. No Laeisz, ali foi bom assim porque cada um está no que é seu. 
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Hoje muito deles já tem transporte. A vida é mais tranquila. A escola tá aí. Só vai pra fora o 

maior. A melhora foi grande. Algum saiu, mas a família tem pra morar, ninguém vai 

atropelar pra sair. Tem a erva mate [...] meus filhos não apostaram muito, só ficou o Erídio, 

eles tão envolvido, pra melhorar a produção, mas pra isso tem que aumentar o investimento, 

e registrar pra poder valorizar assim o produto, ganhar mais, um valor melhor65.  

Outro membro da Comunidade, ao se referir sobre o tempo em que viviam no Platê e o 

deslocamento da comunidade para o Alto Rio Laeisz, coloca em evidência o sentimento de 

que a Barragem Norte foi a razão principal da mobilização comunitária dos cafuzos na busca 

de um novo lugar para viver:  Ao falar do assunto recorda:Eu era gurizão, mas o pai, meu pai 

é o Mário de Jesus, ele contava, quando a barragem fechou a primeira vez, aí que nós fomos 

sendo prensados pelo índio, o mais novo começou a sair de lá, daí é que chegou a ter 

conflito, a gente viu que tava ali emprestado, a terra não era nossa. Daí que a liderança 

tomou providência, alguém tinha que saber que lá não dava [...]. No Laeisz é tocada a erva 

mate, mas muito não teve como ficar, eu não moro lá, mas o povo continua unido. Minhas 

irmãs moram e isso segura a gente. A erva ainda vai dar certo, mas precisa invertimento. É 

que o INCRA um pouco largou, mas agora tá acompanhando outra vez. Tem que aumentar a 

produção aí dá uma renda boa, que incentiva o jovem66. 

Verifica-se que mesmo com residência fixa fora da localidade, as famílias mantém um 

vínculo bastante forte com os demais membros da comunidade. A respeito disso, Welter 

(1999) ao analisar as relações entre gêneros na trajetória e configuração da Comunidade 

Cafuza nos primeiros anos da vida no assentamento já menciona que alguns elementos que 

sempre foram essenciais para a sobrevivência do grupo que se manteve unido e procurou 

manter junto também aqueles que optaram por viver em outros lugares.  

Essa condição de manter a unidade do grupo aparece em diferentes situações, por 

exemplo, na fala, mas o povo continua unido67. Expressão semelhante aparece também na fala 

de uma mulher não cafuza que acompanha a comunidade desde que a sua instalação no Alto 

Rio Laeisz. Ao se reportar às pessoas que por alguma razão se afastam do assentamento e 

passam a morar em outras localidades do município ou mesmo em outras cidades explica que: 

eles saem, moram um tempo fora porque falta o dinheiro, o salário, mas parece que a raiz 

está lá e querem voltar68. Sobre a necessidade de trabalhar fora da comunidade, declarada por 

                                                            
65 Homem Cafuzo - 63 anos. Depoimento obtido em 7/2/2016. 
66 Homem Cafuzo - 50 anos. Entrevista realizada em 12/2/2016. 
67 Idem. 
68 Maria Isabel Deretti. Entrevista realizada em 12/2/2016. 
68 Idem. 
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alguns pais de família, seus filhos e em alguns casos, mulheres, ela afirma que isso acontece 

porque as condições e alternativas de produção e geração de renda na localidade ainda são 

difíceis, em sua percepção muita coisa já vem sendo feita, mas é preciso invertir mais. Afirma 

que no ano de 2015 houve grande avanço no projeto da erva mate. Os jovens pegaram firme, 

ganhavam pelo seu dia, colaboraram. Na verdade eles percebem que estão trabalhando pra 

eles mesmos69.  

Em relação à comunidade, em termos gerais, esclareceu que houve momentos de 

enfraquecimento, teve momentos difíceis, de esperança e desesperança, mas agora a 

comunidade está numa fase de reascenção da organização70.A respeito das entidades e 

instituições que deram apoio na época do assentamento, explica que essas foram se 

desligando, tanto a Universidade quanto as Pastorais. Em relação ao papel do INCRA, 

destacou que este é o órgão que ainda se faz presente, mas de um modo diferente, pois a 

comunidade precisa encontrar formas de desenvolver-se.  

Sobre a presença do INCRA, no acompanhamento aos trabalhos atuais, Maria Isabel 

informa que atualmente a articulação entre a comunidade e o órgão é feita através da liderança 

do CEMEAR (Centro de Motivação Ecológica e Alternativas Rurais), que acompanhou o 

processo de implantação da ervateira da Comunidade Cafuza, concluída e colocada em 

operação em outubro do ano de 2010.  

Ao perguntar o que poderia ter representado para a comunidade a saída do Platê para o 

assentamento no Alto Rio Laeisz, após as mudanças e conquista, a resposta foi de que todo o 

processo vivido representou:O sonho de liberdade [...]. Mesmo que ainda tenha muitas coisas 

precárias eles se sentem livres aqui. Estão numa terra deles. Não existe pressão, tem uma 

educação que é da comunidade, a questão de poder se manifestar, hoje estão aqui, amanhã 

estão lá tomando um chimarrão, entende? Eles fazem o seu dia. Eles agora têm a 

compreensão da liberdade que lá no Platê não sentiam. Hoje eles vivem a vida deles. A 

mulher participa, ajuda a decidir se envolve nas reuniões, fazem parte da liderança71. 

A tímida declaração extraída de um depoimento dado por uma mulher idosa da 

comunidade confirma esse sonho de liberdade.Aqui todo ele é livre. Aqui todo ele planta, tem 

um pedaço. A gente não tem aquela preocupação com as coisas, sabe? Assim de alguma 

coisa acontecer, de alguém atropelar72. 

                                                            
69 Idem. 
70 Maria Isabel Deretti. Entrevista realizada em 12/2/2016.  
71 Idem. 
72 Mulher Cafuza - idade não declarada. Depoimento obtido durante conversa informal. Registro em diário de 

campo em 12/2/2016. 
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Também outra mulher ao responder alguns questionamentos sobre a organização do 

trabalho na comunidade, esclareceu que mesmo sendo difícil tocar em frente o projeto da erva 

mate, ele é uma das alternativas de desenvolvimento da comunidade. Declara sentir que os 

idosos já não podem tocar o trabalho e, diante disto, diz: É na mão dos jovens que as coisas 

podem dar certo, nós hoje não temos mais a disposição que precisa pra trabalhar na erva, 

mas o jovem tem como tocar. No que a gente pode ensinar [...] isso nós fazemos73.  

A percepção de que as pessoas mais idosas já não conseguem manter o ritmo de 

trabalho que realizavam em outros tempos e a confiança de que os jovens podem seguir em 

frente, tanto na organização do trabalho quanto no exercício da liderança da comunidade, 

aparece também na fala de outro cidadão cafuzo. Ao fazer referência ao filho que o 

acompanhou no trabalho até a adolescência, morou fora da comunidade, mas fez retorno 

afirma:A terra para morar, para trabalhar dá uma segurança. Garante que os filhos da gente 

um dia vão ter. A gente vai deixando, mas eles continuam. Até desunião já teve [...] mas o 

povo nunca desanimou. Teve demora quando a gente queria o secador da erva-mate. Mas 

está aí, ficou pronto. Perdemos muito produto antes tempo. Mas a melhora já foi grande. 

Ainda tem muito pra fazer. [...] O projeto da estrada e tanta coisa. Algum de nós não tem a 

mesma força, mas sempre um filho vai pra diante. Se der as melhoras que a gente espera, o 

que precisa é o apoio do INCRA. A gente, quando chegou aqui. plantou a erva que já dava 

aqui. De pouco a pouco foi melhorando a produção. Se antes vendia no caminhão, agora a 

erva já vai empacotada, é vendida bem melhor. Agora se conseguir a marca... O projeto já 

foi feito, foi aprovado. Se for pra frente, vai ter uma marca que é da comunidade74. 

 O que se verifica ao ouvir as pessoas da comunidade, sejam elas as que sempre 

permaneceram na localidade de Alto Rio Laeisz após a consolidação do assentamento, sejam 

aquelas que se afastam temporariamente e voltam com a certeza de ser lá o seu lugar de 

morada e convivência com os familiares, ou mesmo aquelas que decidiram refazer a vida em 

outros lugares levam a perceber que mesmo com dificuldades para conquistar as melhorias 

necessárias ao bem estar da comunidade e mesmo com a dispersão dos membros do grupo, 

existe a certeza da existência de uma terra para morar e produzir.  

É preciso reconhecer que por diferentes fatores, alguns aspectos do modo de vida dos 

cafuzos foram se modificando: Não poderia ser diferente, o fato de terem que se relacionar 

com as pessoas de fora, fez com que eles se acostumassem a cultura do consumismo, 

adquirissem a cultura do possuir, do querer ter, do querer estar, do querer vestir, tudo como 

                                                            
73 Mulher Cafuza - 67 anos. Entrevista realizada em 12/2/2016. 
74 Homem Cafuzo - 55 anos. Entrevista realizada em 19/2/2016. 
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a comunidade não cafuza aqui de fora. Também não poderia ser diferente, até por que lá é 

uma ilha, mas existe um ponto que não muda [...]no retorno deles para a comunidade, eles 

voltam às origens e entram em conflito talvez até com eles mesmos porque a cultura deles é 

outra e lá eles podem praticar isso, viver no jeito deles. O que não dá para negar é que eles 

têm na origem essa coisa de buscar o que é melhor, mais para a comunidade, mais para os 

seus do que para si. Mesmo que nem todos os planos que eles tinham deram certo, eles se 

mantêm firmes no propósitode levar adiante a comunidade. Hoje eles já avançaram muito, a 

erva mate que era comercializada in natura, é processada e vendida com valor agregado. 

Com o apoio do CEMEAR eles levam o produto para a feira, não só a erva, eles já venderam 

o feijão, outras coisas. O INCRA hoje está bem menos presente, mas têm outras instituições 

que continuam, a Comunidade leva adiante seus projetos. Eles entendem que cada conquista 

tem seu tempo75. 

 Esta não é a percepção de uma pessoa da comunidade. É de alguém que observa e 

acompanha os projetos em execução e reconhece a as dificuldades que a comunidade enfrenta 

no sentido de avançar, talvez até mesmo por acreditar que é somente através do apoio das 

instituições que poderão alcançar seus objetivos. Sobre isso afirma: Existe um potencial, mas 

o que é deles é, não transgredir o que é natural, é trabalhar para viver [...] Produzir 

excedente é uma coisa que veio de fora para eles. O que é deles é ter a liberdade de viver 

bem76.  

 A afirmação da entrevistada talvez não se aplique ao pensamento de todos os membros 

da Comunidade, mas o que se percebe no pouco tempo de permanência no lugar e junto as 

pessoas é a valorização de coisas simples como a plantação de frutas ao redor da morada, a 

pequena horta e a parada para tomar o chimarrão em família. Pode-sedizer uma vida tranquila, 

com o bom uso do tempo e sem grandes exigências em relação aos bens materiais.  

 

2.2 INFLUÊNCIAS DA BARRAGEM NORTE PARA A ECONOMIA LOCAL 

 

 Ao ser projetada, a Barragem Norte tinha como propósito expresso dar proteção às 

populações de cidades do Médio e Baixo Vale do Itajaí que historicamente enfrentavam a 

problemática das enchentes. Concomitantemente, contribuiria para minimizar os prejuízos ao 

desenvolvimento dessas cidades. Por outro lado, sua implantação causaria alterações também 

no lugar em que seria construída e em todo o seu entorno e assim aconteceu.  

                                                            
75 Ana Maria Vendrami - 57 anos. Entrevista realizada em 29/5/2016. 
76 Ana Maria Vendrami - 57 anos. Entrevista realizada em 29/5/2016. 
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As alterações provocadas pela obra em nível local abrangem os aspectos de ordem 

social, política e econômica que, dado a sua interdependência, não podem ser tratados em 

separado, mas se faz aqui a tentativa de compreender de que maneira a sua implantação 

influenciou a economia local. 

A primeira mudança percebida no lugar representa-se pela migração compulsória dos 

colonos que moravam no local de instalação do canteiro de obras e em toda a extensão 

propensa às inundações. No fragmento de uma citação apresentada no início desse capítulo, 

entre outras falas e expressões, aparece a evidência de que em pouco tempo o lugar se 

transformou: Barra Dollmannéra um lugar próspero. O colono era forte. A cidadezinha 

estava aqui e não lá no Scharlach. Aqui tinha mercado e tudo o que precisava. [...]Se tinha 

colono unido era aqui. O colono vivia do que plantava e colhia. A safra do fumo era só mais 

uma segurança. De uma hora para outra sem muito saber o que seria a vida na cidade cada 

um foi tendo que sair. Poucos tiveram como ficar77. 

No deslocamento para outros lugares do município ou para cidades vizinhas, os 

moradores da Barra do Rio Dolmann enfrentaram problemas de adaptação profissional. 

Houve aqueles que não conseguiram se inserir no mercado de trabalho próprio do espaço 

urbano. Destaco aqui um exemplo, mas outros poderiam ser citados. Em uma fala referenta ao 

assunto aparece o seguinte dizer: Minha tia, que vivia da costura e da venda de tecidos na 

Barra Dollmann, virou sacoleira em Blumenau78. 

Concomitantemente à saída dos colonos, formou-se na “Barra do Rio Dollmann um 

núcleo populacional constituído por centenas de pessoas que vinham de diferentes lugares do 

Brasil para trabalhar na obra” (GOULART; FRAGA, 2005). Este era um contingente 

populacional que se renovava constantemente, muitas vezes trazendo para as pessoas do lugar 

os transtornos provocados pela estranheza aos costumes dos forasteiros. Ao mesmo tempo 

isso incrementava e movimentava o comércio local e regional.Eram muitas pessoas que 

chegavam aqui, homens solteiros, muitas famílias. Tinham costumes diferentes dos colonos 

[...] era um outro tipo de gente79. 

No meio desse movimento, algumas famílias de colonos permaneceram no lugar 

convertendo-se em mão de obra para as empreiteiras da obra. Outros adquiriram pequenos 

lotes nos limites da área demarcada para a barragem ou em lugarejos vizinhos a fim de 

                                                            
77 Homem descendente de colonos - 85 anos. Depoimento obtido em 21/12/2015. 
78 Mulher descendente de colonos - 45 anos. Migrante - núcleo urbano de José Boiteux. Depoimento obtido em 

conversa informal. Registro em diário de campo em 21/11/2015. 
79 Mulher descendente de colonos - 49 anos. Entrevista realizada em 13/1/2016. 
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permanecer no campo. Mas muitas dessas famílias acabaram tendo que buscar novas 

alternativas de geração de renda.  

Até houve a tentativa de dar continuidade à algumas práticas comuns aos costumes 

locais, mas isso não foi por muito tempo. Nas áreas localizadas às margens do rio, antes 

ocupadas para a produção de fumo em folha, cultivo de produtos alimentícios e pastagens, o 

que se visualiza atualmente, são as marcas de vegetação arbustiva seca em meio aos capinzais 

que se recompõe por força da fertilidade deixada pelas águas entre um alagamento e outro. 

Além disso, são comuns as lagoas que permanecem  devido aos desníveis dos solos e pela 

incapacidade de escoamento das águas que se acumulam durantre os períodos chuvosos, 

tornando comum a proliferação de insetos. Sem contar que em vários pontos as estradas 

frequentemente ficam submersas. 

Na imagem fotografia colocada a seguir visualiza-se claramente o nível alcançado 

pelas águas durante períodos chuvosos mais intensos e duradouros. Isso permite formular uma 

ideia do que se explica no parágrafo anterior. A estrada onde se nota o veículo de transporte 

escolar faz a ligação entre a localidade de Barra do Rio Dollmann e a TI Laklãnõ/Xokleng e 

outras localidades, de onde vários estudantes se deslocam para frequentar escola. A cada vez 

que a estrada fica interditada, esses estudantes ficam impossibilitados de frequentar as aulas.  

 

Figura 7 - Linha de nível do lago da Barragem Norte em setembro de 2011 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação de José Boiteux, 2011. 



91 
 

Outra situação que revela a reorientação das atividades econômicas que passaram a ser 

realizadas no lugar após a deflagração da implantação da barragem, encontra-se na fala de um 

dos descendentes de colonos citado anteriormente, o qual, além de trabalhar na agricultura 

destinada a produção de alimentos para subsistência e na produção do fumo em folha, instalou 

uma microempresa de prestação de serviços de facção têxtil.  

Em relação ao assunto, há ainda a afirmação de uma cidadã da localidade de Barra do 

Rio Dollmann, que ao se pronunciar sobre o desaparecimento da maior parte das atividades 

ligadas ao setor agrícola na localidade, faz questão de dizer que:não fosse a facção que tem 

aqui não teria emprego para a mulherada e todos que não tem como ir para o centro ou para 

outros lugares como Ibirama e Presidente Getúlio. Todo dia sai o ônibus da Reserva 

Indígena levando pessoal para trabalhar em Presidente Getúlio e Ibirama, fora as famílias 

que pagam aluguel no centro para dar conta de garantir o serviço, pois se der tempo de 

chuva ninguém sai da reserva80. 

Convém já nesse momento acrescentar que ao lado das alterações sentidas na 

localidade sede da obra e no mesmo grau de relevância, muitas aconteceram também em toda 

a extensão de localização da comunidade indígena Xokleng/Laklãnõ. De acordo com Santos 

(1997), a barragem exigia a remoção dos indígenas que se localizavam nas várzeas do Rio 

Itajaí do Norte, requerendo sua relocalização em áreas livres do risco de inundação pelo 

barramento das águas em ocasiões chuvosas.  

Com essa finalidade foi aberta a estrada de contorno da obra, que impulsionou 

incomparavelmente o processo de exploração da madeira existente na região. O interesse dos 

empresários regionais pela madeira existente na área (já mencionado anteriormente), leva a 

perceber o grau de intensificação da atividade e de suas influências na economia local e 

regional. Os lucros obtidos com o recurso não trouxeram nenhum retorno para as 

comunidades indígenas que, em pouco tempo, passaram a viver as agruras da miséria e do 

descaso governamental frente aos prejuízos que o processo de implantação da Barragem 

Norte havia provocado. 

Após ter percebido a situação de descaso e abandono, restou ao Povo 

Xokleng/Laklãnõ, o início de um movimento que até hoje não chegou ao fim. A população 

indígena passou a migrar para outras cidades, muitas vezes sendo submetida à extrema 

situação de pobreza. Na declaração a seguir fica expressa a situação de luta e ao mesmo 

tempo de dependência econômica em que mergulhou a comunidade indígena principalmente 

                                                            
80 Mulher descendente de colonos - 55 anos. Entrevista realizada em 22/3/2016. 
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após sentir os efeitos da Barragem Norte sobre sua população:Hoje o povo, o jovem procura 

viver, então uns trabalham fora, o pessoal procura ficar na aldeia mais próximo da cidade 

porque tem mais acesso ao trabalho, porque lá dentro não tem mais a condição de 

sobreviver. Hoje não tem a caça, não tem o peixe. A terra fértil fica, de tempo em tempo fica 

debaixo d’água, então a vida do índio ficou bem mais complicada. Isso é um sentimento que a 

gente tem. A barragem pra nós é uma dívida que o governo tem com nossa gente. Muitos 

índios foram embora para a fome não passar. Por toda a federação o povo foi espalhado. 

Muitos estão trabalhando, mas muitos estão a mendigar. (HK - 63 anos)81. 

Reiterando a declaração acima destacada, acrescento o depoimento do Diretor de 

Departamento da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas do Municípiode José Boiteux. Ao 

falar do assunto informa que a Comunidade Indígena, desde a década de 1970, vem sofrendo 

as consequências geradas pela Barragem Norte, pois de início havia sido tratado entre o 

Governo Federal e o Povo Xokleng/Laklãnõ a implantação de um Programa de 

Sustentabilidade, mas o referido programa nunca foi efetivamente implantado e atualmente a 

maioria da população indígena precisa se empregar no centro do município e nas cidades 

vizinhas. Em depoimento informa que atualmente o indígena recorre ao emprego ofertado no 

centro do município de José Boiteux e nas cidades vizinhas, mas ainda há uma parcela 

significativa de desempregados esperando pela oferta de emprego82. Em sua percepção, as 

condições de sobrevivência das comunidades indígenas se deterioraram muito quando se 

verifica que nos dias de hoje uma das grandes dificuldades da comunidade é a redução do 

espaço de terras que permitem produzir83. 

Entende-se então que se antes da implantação da barragem havia condições de 

sustento da comunidade, hoje a supressão das terras produtivas pelo lago da Barragem Norte 

inviabiliza as tentativas de trabalho da comunidade nos moldes tradicionais. 

A saída encontrada por grande parte das famílias indígenas foi a tentativa de ingresso 

no mercado de trabalho. Ao indagar um jovem com o intuito de saber quais são as alternativas 

de geração de renda das famílias indígenas na atualidade, a resposta obtida foi de que 

atualmente há muitos indígenas empregados, são professores, trabalhadores do Setor de 

Saúde, motoristas, operários que trabalham no setor madeireiro, diaristas que trabalham na 

agricultura e em vários outros setores de atividades. Para as atividades exercidas por 

indígenas fora de Terra Laklãnõ: O transporte de muito trabalhador é feito no ônibus das 

                                                            
81 Homem Xokleng/Laklãnõ - 63 anos. Entrevista realizada em 23/2/2016. 
82 Homem Xokleng/Laklanõ - 57 anos. Diretor do Departamento de Assuntos Indígenas do Município de José 

Boiteux. Entrevista realizada em 21/3/2016. 
83 Idem. 
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empresas mesmo. As empresas, elas mesmo vem buscar o trabalhador, cada um tem que fazer 

pela vida84. 

A respeito da saída dos indígenas da das aldeias em busca de oportunidades de 

emprego, cabe acrescentar a declaração: A gente trabalha, tem que produzir. Ir atrás do 

dinheiro. Ou o patrão vem buscar ou a gente se junta e vai. Mas não é sempre que tem 

serviço. A senhora sabe, empresa que contrata tem, dá transporte e tudo, mas se começar a 

faltar uma vez, duas, cai na peneira85. 

Ao se referir às dificuldades enfrentadas para ir ao trabalho nas ocasiões chuvosas em 

que as comunidades indígenas ficaram isoladas por conta do nível das águas sobre a estrada 

de acesso às aldeias, um professor afirma:As perspectivas da Comunidade Indígena hoje vão 

ser boas se o governo resolver o impasse que tem. O Povo Xokleng não tem como 

desenvolver e produzir se ficar isolado toda vez que interrompe o trânsito por causa da água 

da barragem. Vamos dizer que a coisa está mais fácil. Hoje a gente estuda, tem 

esclarecimento. A espera é conquistar a terra que é do nosso direito e fazer cumprir os outros 

processos que estão abertos faz tempo. Então o caminho é firmar o povo aqui que é terra 

federal. Se é na Aldeia barragem que fica mais fácil de viver, tem que lutar definir isso86. 

Em todas as falas selecionadas aparece o entendimento de que existe um direito de 

ressarcimento dos povos indígenas frente às perdas que a Barragem Norte lhe causou. Não 

tem nada que vai diminuir a responsabilidade do governo com nosso povo, não tem valor de 

troca que paga o que o índio perdeu87, disse uma estudante indígena quando lhe perguntei o 

que a leva a mobilizar-se e envolver-se tanto com as questões da luta pelo direito da 

redemarcação dos limites da Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ. 

A certeza de que não há valor que pague a doação do território que deu lugar à 

Barragem Norte, tolhendo o direito de um povo de continuar vivendo sua cultura, parece ser 

também a certeza de que o valor da dádiva recebida tem que ser muito mais valiosa do que a 

dádiva ofertada. Ainda mais nas circunstâncias em que ocorreu a cedência da área de terras 

tomadas pela obra, que segundo Santos (1997) ao ser construída com o fim último de dar 

proteção às comunidades do Vale do Itajaí contra as enchentes, não levou em conta as 

populações localizadas à sua montante, tampouco, os impactos ambientais que causaria. 

Ainda se deve considerar, que para as comunidades locais, as perspectivas de um 

futuro melhor naquele espaço de vida, são quase nulas. A condição de isolamento em que as 

                                                            
84 Homem Xokleng/Laklãnõ - 42 anos. Entrevista concedida em 21/3/2016. 
85 Homem Xokleng/Laklãnõ - 28 anos. Entrevista concedida em 24/3/2016. 
86 Homem Xokleng/Laklãnõ - 36 anos entrevista realizada em 21/3/2016. 
87 Mulher Xokleng - 23 anos - Registro em diário de campo - maio de 2015. 



94 
 

famílias do Povo Xokleng/Laklãnõ permanecem nas ocasiões de alagamento das áreas de 

passagem e deslocamento em direção ao centro urbano do município determina essa situação. 

As dificuldades econômicas que enfrentam por conta da supressão das terras 

cultiváveis, a redução dos recursos madeireiros que durante algumas décadas garantiam 

algum sustento e a própria dificuldade de se inserir e manter no mercado de trabalho, são 

mostra de efeitos perversos da barragem sobre a qualidade de vida desse povo.  

 Diante disso, a batalha mais intensa dos últimos anos, tem sido a implantação de uma 

nova aldeia, a Aldeia Barragem ou “Aldeia Plipatol” que já pode ser vista como realidade na 

área correspondente ao antigo canteiro de obras da Barragem Norte, onde desde o final das 

obras de construção da barragem instalou-se o clima de disputas pela terra entre índios que se 

deslocaram dos limites de suas terras e colonos, que permaneceram na área externa da linha 

demarcatória da área de segurança da barragem, mas fazem uso de terras da área de segurança 

da barragem, as quais são requeridas pelo Povo Xokleng/Laklãnõ.  

Em relação ao assunto, faz-se a discussão pertinente no item a seguir, que trata da 

questão relativa à relocalização das famílias Xokleng/Laklãnõ, tanto dentro dos limites das 

terras indígenas, quanto na direção das localidades vizinhas em que muitas famílias 

Xokleng/Laklãnõ vem se instalando principalmente a partir do ano de 2005. 

As falas e situações expostas nos parágrafos anteriores, expressam as alterações 

econômicas que se processaram no lugar da barragem e em todo e seu entorno, sendo que a 

compreensão desse quadro pode ser ampliada com a busca de respostas para questões que 

emergem de situações vivenciadas no lugar com o passar do tempo. 

Um pouco diferente se pode afirmar que é a situação da Comunidade Cafuza que, se 

com as influências da Barragem chegou ao risco de total dispersão, encontrou na 

concretização do assentamento na localidade de Alto Rio Laeisz, as condições de reorganizar 

a economia com base em uma proposta de trabalho que procura associar o conhecimento 

cotidiano às condições naturais de produção da erva-mate que faz parte do ecossistema local. 

Sem nenhuma utopia e reconhecendo todas as dificuldades enfrentadas por essa 

comunidade desde sua instalação definitiva no lugar no ano de 1992, verifica-se que a passos 

lentos, o Povo Cafuzo encontrou no propósito da valorização do trabalho coletivo, as 

condições de reestruturação econômica. 

Ao se referir a vida na Comunidade Cafuza, após sua relocalização no Alto Rio 

Laeisz, uma mulher não cafuza que convive com a comunidade, mas consegue observá-la 

com o olhar de fora e compreender sua evolução nos aproximados 25 anos de trabalho na 

construção de um novo território no Alto Rio Laeisz, descreve sua percepção. Avalia a luta do 
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Povo Cafuzo para aproximar o seu saber cotidiano com as exigências que esse novo espaço e 

a convivência com a comunidade capitalista lhe apresentaram. Diante disso afirma: A 

comunidade avançou, na organização do trabalho, na mentalidade política e religiosa. 

Tiveram muita luta e dificuldade, mas também tiveram conquistas. É claro que é uma 

caminhada lenta, mas o envolvimento dos jovens está trazendo um dinamismo maior para 

eles mesmos. Existe a preocupação, porque o jovem quer um retorno mais imediato, mas 

também entende que a vida mais tranquila tem seu valor.Na questão da consciência 

ambiental, por exemplo, já houve momentos em que algumas famílias decidiram que o plantio 

do eucalipto teria retorno mais rápido, mas nos trabalhos comunitários é trabalhada a ideia 

de que existem outros cultivos que são mais favoráveis, os pomares de frutas por exemplo, as 

lagoas de peixe e a horta que hoje estão lá. Quer dizer, não é atividade que traz retorno 

financeiro, mas traz mais qualidade, uma vida melhor. É claro, muitos querem sair, 

trabalhar, ganhar seu dinheiro, mas sabem que a liberdade que eles têm lá dentro da 

comunidade também é boa88. 

A confirmação dessa mentalidade aparece na fala de um adolescente quando, ao ser 

indagado sobre como é viver na comunidade, responde: fácil assim não é, porque é longe do 

centro, da escola e tem que ir, mas lá eu sei que trabalho pra mim, pra família, o que produz, 

pouco ou bastante é da gente89. 

Semelhantemente uma mulher afirma: Já morei no centro pra trabalhar, porque a 

família precisa, mas no Laeisz é outro jeito, mais tranquilo, a gente faz o dia da gente, faz a 

hora e não é atropelado para serviço. O serviço da erva que é da comunidade dá pouco, mas 

cada um tem seu pedaço a sua horta90. 

 Vale considerar que recentemente, o processo de eleição da nova liderança na 

comunidade, reacendeu a motivação do grupo para a concretização de propósitos que fazem 

parte das expectativas comunitárias. Jovens e mulheres fazem parte da composição da 

Diretoria da Associação Comunitária Cafuza. No entanto o papel dos mais idosos não foi 

subestimado. Há entre eles o entendimento de que o saber dessas pessoas tem imensa 

contribuição na valorização da cultura e no fortalecimento da identidade do grupo. 

 Considerados os dados que permitem perceber, pelo menos em parte quais foram as 

influências da Barragem Norte sobre s atividades econômicas dessas comunidades, acredita-se 

                                                            
88 Maria Isabel Deretti. Entrevista concedida em 12/2/2016. 
89 Adolescente - 17 anos. Registro em diário de campo em 11/3/2016. 
90 Mulher Cafuza - 27 anos. Registro em diário de campo em 11/3/2016. 
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poder afirmar que as influências dessa obra incidiram nos rumos da economia do município 

como um todo.  

Se por um lado foram criadas alternativas de geração de renda por alguns dos 

moradores que permaneceram no município e se houve uma condição de estabilidade para a 

Comunidade Cafuza, estas em hipótese alguma foram ressarcidas de todas as perdas que a 

Barragem Norte lhe causou. Também, não foram poucos os agricultores descendentes de 

colonos que deixaram a vida do campo para trabalhar como assalariados, pois no lugar do 

trabalho na terra, restou-lhe a possibilidade, mas não a certeza do trabalho na fábrica.  

Outros sequer conseguiram colocação no mercado de trabalho, consequentemente 

retornaram para a vida no campo, na tentativa de sobreviver nas pequenas proporções da 

propriedade não indenizada e tentando aproveitar pequenas áreas de terra que estão 

constantemente em risco de inundação, pois no lugar das terras para produzir encontram-se 

agora as terras para inundar.A vida das comunidades indígenas foi deteriorada e hoje se 

encontram em constante instabilidade obrigam ao constante embate e conflito de interesses 

com as comunidades vizinhas. 

 

2.3 CONSEQUÊNCIAS DA BARRAGEMPARA OS GRUPOS ÉTNICOS QUE FORMAM 

A POPULAÇÃO LOCAL 

 

A identificação das consequências da Barragem Norte para as comunidades atingidas 

foi ponto de discussão em vários momentos desta pesquisa, bem como a presença dos 

diferentes grupos étnicos formadores da população local. Cada um desses grupos constitui, 

em suas origens, uma comunidade diferenciada do ponto de vista da trajetória histórica, da 

identidade construída e representada no seu modo de organização socioeconômica e política. 

Desta forma, inventariar as consequências da implantação da Barragem Norte para 

cada um dos grupos identificados implica no reconhecimento de que as consequências da obra 

podem ser semelhantes em todas as situações, mas afetaram esses grupos de diferentes modos, 

causando perdas materiais e imateriais sentidas de modo desigual. 

Levados em conta os aspectos de valorização da terra como bem adquirido e como 

garantia de estabilidade para uma determinada família, perceber-se-á que a perda maior é o 

valor capital da terra. Levando em conta a construção de uma identidade ligada às referências 

dadas por um determinado lugar ao morador que nasceu e cresceu nesse lugar, a perda maior 

será a própria identidade enquanto ser que se construiu com base naquelas referências.  
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Dito isto, entende-se que para cada grupo étnico existe algo diferente a ser 

considerado. Isto depende dos valores e referências patrimoniais construídos no lugar em que 

viviam antes de ter sofrido os efeitos da obra bem como do modo como são percebidos esses 

valores e referências para os demais grupos com quem se encontram em relação. 

 

2.3.1 Grupos étnicos diferentes, perdas, resistência e lutas semelhantes 

 

 Sempre partindo do ponto que se produziram e reproduziram e a partir do qual se 

acredita que foram sentidos os efeitos causados pela Barragem Norte, trata-se a seguir sobre 

as consequências da obra para as comunidades de Barra do Rio Dollmann e da Terra Indígena 

Xokleng/Laklanõ, sem desconsiderar as demais que indiretamente também foram atingidas. 

A Barra do Rio Dollmann, na visão dos antigos moradores, antes da construção da 

Barragem Norte, era um lugar próspero e organizado. As pessoas que lá residiam nos tempos 

passados, reconhecem que a comunidade já não existe, o que existe é o lugar e a presença de 

muito poucos dos seus antigos moradores que insistem em se manter, mas não conseguem 

nem mesmo acreditar na reorganização do espaço local. Na declaração do agricultor, nota-se o 

convencimento de que não há muito que fazer, se não aceitar as mudanças.Sabe, ficou no 

lugar quem teve coragem. Mas a Barra Dollmann hoje virou uma terra sem lei. As famílias 

que ainda moram aqui lutaram para manter pelo menos a escola e a igreja, mas nem isso 

ficou. Nossos filhos estão estudando no centro. Nossa compra é feita lá. Produzir a gente 

produz, mas a área da terra fértil se foi e no peral a gente planta, mas colhe muito pouco91.  

A fala que se apresenta em seguida reforça colocações que já aparecem em 

depoimentos anteriores a respeito da organização da condição de desenvolvimento local, era 

um lugar tranquilo. De gente unida. Indio e Branco já trabalhava junto. Agora se 

transformou em área de conflito. Difícil levar para frente. Já tem dois anos que isso é conflito 

e mais conflito. O índio não vai recuar. Pra ele a terra federal é do índio92. 

Por outro lado, um membro do Povo Xokleng/Laklãnõ declarou: O branco é contra a 

causa do índio. Se estivesse no lugar do Povo Xokleng, ia entender que a nossa causa não é 

sem valor. O branco teve a indenização. Teve um ganho. Agora quer ficar na terra. Não vai 

ter [...] A nossa causa é uma questão de tempo, o governo vai ter que dar uma solução93. 

 

                                                            
91  Homem descendente de colonos - 54 anos. Entrevista relizada em 11 de janeiro de 2016. 
92  Homem descendente de colonos - 76 anos. Depoimento obtido em 21 de dezembro de 2015. 
93  Homem Xokleng/Laklãnõ - 57 anos. Diretor do Departamento de Assuntos Indígenas do Município de José 

Boiteux. Entrevista concedida em 21 de março de 2016. 
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O discurso contrário entre os membros de uma e outra comunidade é também o 

discurso contrário entre membros de grupos étnicos diferentes. Parece haver sempre a certeza 

de que o direito do outro grupo não é legítimo. Daí passa a valer a colocação.A barragem 

causou desunião, acabou com a coletividade entre o povo índio e isso no passado era muito 

forte94.  

Com o mesmo teor aparece outra fala: uma comunidade se faz com os seus costumes, 

com suas referências, não importa onde estão às pessoas, ela continua viva se as referências 

não se perdem, mas aqui já não há o que refazer. Nossa última referência mudou de 

endereço, aqui a referência é a discriminação95. Esta foi a expressão de uma professora que 

declarou ter nascido e vivido sua história na Barra do Rio Dollmann. Começou, mas não 

encerrou sua carreira na escola do lugar, pois seus alunos formam transferidos para outra 

Unidade Escolar que fica na área urbana do município.  

Do ponto de vista econômico, a comunidade teve que encontrar alternativas. A 

instalação de facções têxteis parece contribuir para a geração de emprego. Resta saber se esses 

empreendimentos vão resistir ao tempo e aos conflitos que reacendem a cada momento de 

instabilidade do tempo e das comunidades que convivem no lugar, já que o antigo Canteiro de 

Obras da barragem agora abriga a mais recente Aldeia Indígena formada. Conhecida no lugar 

e redondezas como a oitava aldeia do Povo Xokleng/Laklãnõ, ou ainda nominada por aqueles 

que a habitam, como “Aldeia Barragem ou Aldeia Piplatol”96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
94 Idem. 
95 Mulher descendente de colonos - 55 anos. Entrevista realizada em 22 de maio de 2016. 
96 Denominação dada pelos indígenas à aldeia instalada na área correspondente ao espaço em que se encontrava  

instalado o canteiro de obras da Barragem Norte, onde vivem atualmente mais de 50 famílias. 
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Figura 8 - Mudança da paisagem existente na Barra do Rio Dollmann antes da barragem 

 
Fonte: Composição de imagens. Acervo de George Carlos Weidmann, 2016. 

 

O que se verifica nas imagens acima é a construção de um novo território que surgiu 

como efeito da perda do espaço físico e da consequente desterritorialização da comunidade 

indígena no interior da TI. De toda forma, entende-se que as consequências negativas sobre as 

comunidades que ainda se encontram à montante da barragem e aquelas que se encontram no 

entorno mais próximo atingido por seus efeitos, são muitas.  

Tanto a literatura, quanto as declarações apresentadas ao longo dos textos, confirmam 

que a maior parte dos efeitos socioambientais da obra afetam os Xokleng e Kaingang, que 

atualmente se definem como grupo único. Incluem-se neste rol: a perda das áreas cultiváveis; 

a dispersão e subdivisão da grande aldeia; a desorganização social e política; a devastação das 

coberturas florestais na totalidade do território indígena; a consequente erosão dos solos, os 

escorregamentos de terrenos e o assoreamento do rio; o desaparecimento de espécies animais 

(caça e pesca); a desestruturação da cultura e identidade dos grupos; a deterioração das 

condições de vida e a consequente perda da capacidade de sustentação no seu espaço de vida.  
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Todos esses fatores levam os indígenas a uma constante situação de instabilidade e aos 

consequentes conflitos com os colonos agricultores que se encontram situados nas áreas do 

entorno da barragem que eles, os indígenas consideram suas por direito. Eles têm em comum 

com o branco o sentimento de perda, mas disputam com eles o direito sobre a terra. 

Para o Grupo Guarani, as consequências maiores foram o isolamento e a 

discriminação no tocante ao direito de recursos para suprir suas perdas sempre que enfrentam 

os prejuízos das enchentes e submersão das áreas de ligação com os lugares que lhe garantem 

o acesso e o direito do atendimento médico-hospitalar, da frequência à escola e até mesmo do 

acesso aos produtos de primeira necessidade.  

 Na tentativa de valorização da pequena comunidade surgiu a fala: Somos uma 

comunidade pequena, mas é no trabalho de todos que se garante o sustento do grupo, o que 

se planta e o que se colhe é de todos, não pode que se um colhe menos que o vizinho ele deixa 

de ter direito igual das coisas97. Talvez seja este aspecto de respeito ao outro o aspecto 

particular que lhe garante a condição de comunidade resiliente e ao mesmo tempo resistente 

às influências culturais externas ao grupo. 

 As fortes influências da obra sobre o Povo Cafuzo, mais do que para as demais 

comunidades, causou efeitos que colocaram à prova sua capacidade de se manter vivo 

enquanto grupo étnico que já havia vivido toda a sorte de agruras que um grupo humano pode 

enfrentar. Na visão de Sílvio Coelho Santos: Os cafuzos nunca tiveram a atenção aos seus 

direitos. Mesmo que relocalizados, eles teriam o direito a uma indenização do período que 

sofreram, sejam agressões por parte dos índios, sejam violências por parte da sociedade 

dominante que não deu nenhuma atenção para eles. Eles foram vítimas diretas da barragem. 

[...] em termos gerais a barragem em si, causou a eles consequências perversas e suas 

vítimas, os cafuzos, no meu modo de ver, do mesmo modo que os índios têm seus direitos que 

precisam ser ressarcidos98 

De acordo com Martins (1995), para os Cafuzos, os efeitos da Barragem Norte se 

constitui inicialmente pela perda do direito de permanência na área que seria deles desde o 

momento em que foram trazidos para dentro da Terra Indígena; a destruição quase total do 

seu habitat pela devastação das florestas por parte de madeireiros regionais, a redução do 

espaço físico a uma proporção que inviabilizava a sobrevivência do grupo; a quase total 

dispersão de seus membros; a fome e a miséria, a desterritorialização extrema.  

                                                            
97 Mulher Xokleng/Laklãnõ falando pela Comunidade Guarani - 60 anos. Entrevista realizada em 19/4/2016. 
98 Fala extraída do documentário “Os Cafuzos de Alto Rio Laeiz”, datado do ano de 1994, produzido em equipe, 

com a participação de Marilda Gonçalves da Silva (FURB).  
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Há que se reconhecer: foi nessas condições que o Povo Cafuzo se viu à frente do risco 

de total desintegração do grupo, mas encontrou no apoio institucional e de entidades a 

possibilidade de reunir o grupo e as forças para a retomada da vida em comunidade. A 

Barragem Norte, como elemento físico/concreto sobre o território de José Boiteux, foi e 

ainda é causador de influências, que notadamente, não são tão positivas [...], é um 

monumento de terra e concreto sobre o mundo social municipal que traz mais ônus do que 

bonus para os munícipes e para os poderes públicos. Contudo, há um fato interessante nisso 

tudo pois foi a partir das obras de construção da Barragem Norte e da desagregação do 

modo de Vida na Barra do Rio Dollmann, que os catarinenses e brasileiros passaram a 

conhecer a epopeica trajetória dos Cafuzos de Alto Rio Laeisz – seu mundo, sua cultura e sua 

herança da Guerra do Contestado, foram desvelados, assim como o silêncio imposto a eles 

no início do século XX na Serra Acima. Em suma, dentre os fatores marcantes da construção 

da Barragem Norte, a invisibilidade Cafuza foi rompida e eles restabeleceram a unidade do 

grupo. Mas, claro, isto não redime o Estado da sua culpa, de ter lançado sobre o mundo 

social regional uma obra que destruiu seu território99. 

 Longe de acreditar que a relocalização do grupo e a consequente concretização do 

sonho do acesso a uma terra para morar e produzir é o bastante no sentido de permitir a 

reconstrução do mundo social desse grupo étnico, não se dispensa o reconhecimento de que a 

Comunidade, mesmo dispersa no tocante à presença de seus elementos, permanece unida e vê 

na sua história a possibilidade de seguir em frente sem deixar se perder a identidade Cafuza. 

Partes dos membros desse grupo étnico encontram-se dispersos, moram com suas famílias em 

cidades vizinhas, mas não deixam de declarar sua identidade, com frequência retornam à 

comunidade e se mantém ligados aos seus.  

 

2.4 A BARRAGEM NORTE E A GERAÇÃO DE CONFLITOS INTERÉTNICOS EM JOSÉ 

BOITEUX 

Se a gente não trabalha é porque é malandro, se quer 

emprego [...] índio tem mais é que viver na oca100 

 

E o meu direito, onde fica? Eu também sou brasileira, 

eu nasci aqui! Eu sou tão dona do Brasil quanto o Índio! 

Então eu também quero minha parte101. 

 

Preto não! Cafuzo!102 

                                                            
99Entrevista concedida por Nilson Cesar Fraga através de meio eletrônico em 13/6/2016. 
100Sidney Uvanheccu TschãYa-ói. Registro em diário de campo. Sem data.  

 
101MarileiKalbusch. Entrevista realizada em 22 de maio de 2016. 
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A pluralidade humana e cultural que transforma o município de José Boiteux em um 

reduto multicultural riquíssimo é também fator de motivação de muitas estranhezas e conflitos 

entre os grupos étnicos que convivem nesse espaço.  Para entender a formação dessa 

multiculturalidade, resgata-se alguns dos aspectos da sua estruturação.  

O primeiro fator a ser levado em conta é o desejo da Companhia Colonizadora 

Hanseática. Para levar em frente os propósitos de colonizar a região do Vale do Itajaí, agiu 

com o intuito de “acabar com o perigo que o indígena representava aos seus objetivos” 

(SANTOS, 1970, p. 41). Para isto, fez doação de uma área de terras para que nela fosse 

instalada uma colônia nacional, nas partes mais distantes da colônia, para manter afastados os 

indígenas que poderiam causar impedimentos aos interesses da colonização. 

Outro fator contribuinte para a formação desse caldeirão multicultural foi o posterior 

trabalho de expansão das áreas de colonização. Nesse processo, passaram a conviver com 

proximidade, os índios e os colonos de várias origens, que se instalaram nas áreas limítrofes 

da área de terras destinadas à Reserva Indígena. Sem muito tardar, foram aldeados os índios 

Xokleng, Kaingang e mais tarde também Guarani, além de ser introduzido no mesmo espaço 

o Povo Cafuzo. 

   Associa-se a estes fatores, a redução da área destinada ao aldeamento indígena. 

Santos (1987) explica que, com a substituição de Eduardo de Lima e Silva Hoeram por volta 

de meados da década de 1950, as terras da reserva passaram a ser arrendadas para colonos, 

além de terem sido efetuados acordos entre o SPI e empresários regionais para a exploração 

madeireira.  

Neste sentido há até mesmo a comprovação de que o próprio Sr. Eduardo, “buscando 

assegurar para si a propriedade de uma área de terras, usou de meios ilícitos para isto, 

retirando da parte reservada pelo Estado aos indígenas), uma área de 275 hectares e 

encaminhando o registro em seu próprio nome” (PEREIRA, 1998, p. 63). 

 O uso das terras indígenas por parte dos colonos era justificado pelo entendimento de 

que os colonos queriam e necessitavam de terras para trabalhar, ao passo que os indígenas, na 

visão dos colonos, não necessitavam de toda a reserva disponível. Sobre esse período as 

informações que se tem é de que, entre 1955 e 1970, a atividade madeireira acontecia, mas 

era nada comparada ao tempo seguinte de quando foi demarcado o limite da estrada de 

                                                                                                                                                                                          
102Erídio de Jesus. Expressão utilizada para identificar-se etnicamente, em uma ocasião em que foi questionado 

sobre sua origem. 
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contorno da barragem. Também se pode dizer que até ali, os conflitos entre brancos e índios 

eram mais brandos103. 

 É pertinente lembrar que os conflitos interétnicos existiram desde o primeiro contato 

entre indígenas e não indígenas no início do século XX. No entanto, tinham um outro sentido, 

o da estranheza entre grupos étnicos culturalmente diferenciados, bem diferente do que vem 

acontecendo entre esses povos desde que os efeitos socioambientais da Barragem Norte 

passaram a ser sentidos. 

Conforme disse um morador de Barra do Rio Dollmann ao se referir à época em que 

os colonos se encontravam instalados na AI o colono e o índio trabalham juntos, fazia 

pixurum, a barragem é que trouxe a discórdia que tem hoje104.Esta talvez seja a forma 

encontrada por muitos para a relativização dos conflitos entre indígenas e não indígenas, até 

porque, ao se tratar do assunto, as pessoas que lá convivem parecem ter a necessidade de 

minimizar os conflitos que ocorrem entre as comunidades.  

Por outro lado, os próprios acontecimentos revelam que os conflitos interétnicos são 

uma constante na vida dos povos locais. Exemplo são os fatos que envolveram indígenas e 

Cafuzos durante todo o tempo de permanência dos Cafuzos na Terra Indígena. Situações em 

que os Cafuzos muitas vezes tiveram que se mostrar submissos para bem de evitar que os 

problemas enfrentados no interior da área fossem maiores. Sem contar com os muitos 

episódios envolvendo indígenas e colonos em disputas territoriais, os quais são noticiados 

com frequência nos meios de comunicação regionais, quando não nacionais. 

Menciona-se a seguir, situações de instabilidade e conflitos interétnicos que, 

seguramente, tiveram como motivo principal os transtornos causados pela Barragem Norte.  

Os problemas decorrentes da implantação da barragem acentuaram a depauperação 

física e cultural dos índios. [...] O faccionalismo interno se acentuou. Disputas 

internas envolvendo os índios como um todo e um segmento não indígena, 

denominado cafuzo, que por sua extrema pobreza e trágica trajetória  histórica vivia 

no interior da reserva, se acentuaram (SANTOS, 1997, p. 114). 

 

 Os fragmentos de textos extraídos de notícias que se referem às instabilidades entre 

descendentes de colonos e indígenas na região ajudam a perceber que lá os conflitos 

interétnicos são frequentes.  

 
Os conflitos são antigos 

 

Os conflitos entre brancos e índios na região d Alto Vale do Itajaí vêm ocorrendo 

desde a época da construção da barragem de contenção de cheias, concluída no final 

da década de 80. Como forma de pressionar o cumprimento do protocolo de 

                                                            
103 José Francisco Loffaghen - 69 anos. Entrevista realizada em 20/3/2016. 
104 Homem descendente de colonos - 76 anos. Depoimento obtido em 21/12/2015.  
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intenções firmado entre o extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

(DNOS) e a Fundação Nacional do Índios para o pagamento da indenização de suas 

terras - que ficam no lago de acumulação do reservatório - promoveram diversas 

manifestações. Invadiram o canteiro de obras da barragem por diversas vezes (A 

NOTÍCIA – 12/11/2002)105. 

 

A publicação citada ajuda compreender que, por conta do desejo e direito de 

ampliação da reserva, os indígenas da TI Xokleng/Laklãnõ, periodicamente voltam a 

manifestar-se e isso é fato gerador de conflitos.  

Em uma reportagem desenvolvida acerca dos conflitos que aconteceram durante toda a 

década de 1990 e nos primeiros 5 anos do século XXI encontra-se a afirmação: “Os colonos 

que utilizam as terras questionadas afirmam ter o título de propriedade da terra” 

(KUMMROW)106. No entanto, há indígenas que contestam e afirmam ter direito de uso da 

área desapropriada pelo Governo Federal para a construção da barragem.  

Outros exemplos citados no estudo de Ndili (2014) colocam em evidência a 

reincidência das situações conflituosas que acontecem principalmente entre indígenas e 

colonos na área de localização da Barragem Norte. Entre eles: a retomada do canteiro da 

barragem que já aconteceu por diversas vezes nos últimos anos. Todos esses acontecimentos, 

tem como motivo declarado, o manifesto pela redemarcação dos limites da TI, mas estão 

ligados de forma direta com os problemas sentidos pelo Povo Xokleng/Laklãnõ, após a 

implantação da barragem.  

Situações mais recentes são destacadas a seguir, principalmente aquelas que ocorreram 

após o ano de 2011, quando a Barragem Norte ficou ocupada em mais de 80 por cento da sua 

capacidade de acumulação de água, inundando áreas ocupadas por moradias e plantações, e 

dessa forma, deixando o Povo Xokleng/Laklãnõvarios dias em condição de isolamento. 

Se pode afirmar, que nos últimos anos, ao invés de serem atenuados, os conflitos vem 

se intensificando, isso se comprova pela frequência com que os meios de comunicação 

noticiam novos episódios de conflito e manifestos, conforme consta na sequência de fatos. 

 
Funai pede para PF investigar suspeita de ameaças a índios no Vale 
 

A Coordenadoria do Litoral Sul da Fundação Nacional do Índio (Funai) solicitou ao 

delegado da Polícia Federal de Joinville que sejam investigadas suspeitas de 

ameaças aos índios xokleng da reserva Duque de Caxias, localizada em Santa 

Catarina. Nesta sexta-feira (25), completa quatro dias que os índios fecharam a SC-

477 em protesto contra a demora no julgamento do processo de devolução de 23 mil 

                                                            
105  Disponível em: <http://www1.an.com.br/2002/nov/12/0ger.htm.> Acesso em: 6 jan. 2016. 
106Grande reportagem intitulada “Terra herdada, Terra paga”. Produzida no ano de 2006, como requisito 

parcial de conclusão de Curso na área de jornalismo. 

http://www1.an.com.br/2002/nov/12/0ger.htm
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hectares de área que são reivindicadas pelo grupo. ( G1 - SANTA CATARINA - 

RBSTV, 23/10/2013)107 

 

Índios acampam em barragem no Vale e pedem saída para alagamentos 

 

Cerca de 200 índios xokleng acamparam nas passarelas da Barragem Norte, em José 

Boiteux, no Vale do Itajaí. Segundo a cacique Cíntia, a comunidade improvisou 

estruturas com lonas e reivindica uma saída para os alagamentos na área que 

ocorrem em longos períodos de chuva. Ela disse que das oito aldeias do entorno da 

barragem, sete estão ilhadas. (G1 - Santa Catarina -RBSTV, 11 de junho de 2014).108 

 

Em disputa de terras, indígenas e agricultores bloqueiam via em SC 

 

A estrada entre os municípios de José Boiteux e Vitor Meireles, na localidade de 

Barra Dolmann, teve pontos interditados nesta quarta. O motivo são impasses 

territoriais entre indígenas e agricultores, informou o diretor da Secretaria do Índio 

de José Boiteux, Brasílio Priprá. (G1 - Santa Catarina -RBSTV, 10 de março de 

2016)109. 

 

A seleção de notícias destacadas acima é apenas uma forma de comprovar que os 

conflitos acontecem e perduram, mas há que se lembrar que desde o momento de chegada dos 

milhares de trabalhadores que vieram de diferentes lugares do Brasil a serviço das empresas 

que atuaram na construção da Barragem Norte, as relações entre pessoas e grupos que lá se 

encontravam passaram a ser de estranhamento, de não aceitação.  

Na convivência de tantos grupos etnicamente diferenciados, as diferenças culturais 

seriam, por si só, fatores mais que suficientes para que a estranheza de um grupo em relação 

ao outro ou aos outros gerasse situações conflituosas. No entanto, não se pode duvidar de que 

o acirramento desses conflitos tem como razão principal as instabilidades e transtornos 

proporcionados pela barragem. 

Há também o fator do direito à construção e/ou reconstrução de um território, ou 

ainda, de reterritorialização. Neste caso, se for considerado o entendimento de que o território 

é direito que depende da aquisição e do domínio de um ou mais indivíduos sobre uma porção 

de espaço e que, portanto, passa a lhe pertencer, surge a possibilidade de não aceitação de que 

um outro grupo venha a ter o direito sobre um território não adquirido. 

Esta é uma questão fortemente expressa na localidade de Barra do Rio Dollmann. Os 

descendentes de colonos, que em algum momento de suas vidas adquiriram ou herdaram 

propriedade, questionam veementemente o direito de uso do espaço requerido pelos 

                                                            
107Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/funai-pede-para-pf-investigar-suspeita 

-de-ameacas-indios-no-vale.html>.  
108 Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/06/indios-acampam-em-barragem-no-

vale-e-pedem-saida-para-alagamentos.html>. 
109 Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/em-disputa-de-terras-indigenas-e-

agricultores-bloqueiam-em-sc.html>. 

 
 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/funai-pede-para-pf-investigar-suspeita%20-de-ameacas-indios-no-vale.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/funai-pede-para-pf-investigar-suspeita%20-de-ameacas-indios-no-vale.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/06/indios-acampam-em-barragem-no-vale-e-pedem-saida-para-alagamentos.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/06/indios-acampam-em-barragem-no-vale-e-pedem-saida-para-alagamentos.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/em-disputa-de-terras-indigenas-e-agricultores-bloqueiam-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/em-disputa-de-terras-indigenas-e-agricultores-bloqueiam-em-sc.html
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Xokleng/Laklãnõ, que visivelmente fazem valer o seu direito de uso e domínio sobre os 

setecentos e vinte e quatro hectares de terra, dados a partir da construção da Barragem Norte, 

como área de segurança da barragem. 

Sem que se tente explicar por este pensamento a existência de conflitos interétnicos 

em José Boiteux, faz-se lembrar que, se historicamente sempre ocorreram os silenciosos 

conflitos, o agravamento de todo e qualquer estranhamento entre os grupos étnicos 

formadores da população local se faz sentir quando a Barragem Norte é sentida como 

elemento concreto e passa a exercer influências sobre as comunidades locais, principalmente 

aquelas diretamente atingidas pela barragem. 

Entenda-se que por detraz da grande obra de engenharia que é a Barragem Norte, se 

esconde o capital e os interesses políticos, as vidas destruídas, as vidas construídas, as vidas 

reconstruídas, a pluralidade étnico-cultural deixada sobre o território de José Boiteux, mas 

também a destruição do território, incluindo os túmulos dos seus antepassados110. 

Completa-se a este pensamento com a declaração:A violência gerada pelas obras de 

construção da Barragem Norte sobre o mundo vivido no meio urbano/rural e a chegada de 

milhares de pessoas, sobretudo homens solteiros e sem família na região, acabou sendo fato 

gerador de conflitos entre as pessoas que passaram a habitar o então distrito de José 

Boiteux. O choque sobre a organização social e cultura local foi mais contundente, sendo 

perceptível até no ambiente escolar, isso sem mencionar a “corrida da madeira” que, aliada 

aos interesses capitalistas regionais [...], promoveram a desestruturação do território, 

sobretudo na Barra do Rio Dolmann e na Área Indígena111. 

Penso ser possível atribuir a esta violência, também os conflitos vivenciados entre 

grupos que talvez até tentem encontrar estratégias para sufocar a própria reação ao ato de 

discriminação e julgamento que vem daquele que é reconhecido como agente opositor. 

Sem entrar no uso de declarações comprometedoras que aparecem em declarações e 

depoimentos dados por pessoas das diferentes comunidades que convivem e se opõem sempre 

que surgem os interesses particulares ou de grupos, entendo que a não aceitação do direito 

indígena de transitar livremente em busca de emprego fora da TI, por parte dos cidadãos não 

índios, é um dos fatores geradores dos conflitos existentes no lugar.  

As ações de anulação do direito dos colonos sobre suas terras nas áreas limítrofes da 

estrada de contorno da barragem e o não reconhecimento de que os colonos também sofreram 

consequências negativas em decorrência da construção da barragem, colocam colonos e 

                                                            
110 Entrevista concedida por Nilson Cesar Fraga através de meio eletrônico em 13/6/2016. 
111Idem. 



107 
 

indígenas em constante situação de instabilidade. O fato dos indígenas reivindicarem a 

redemarcação da área de terras destinada à sobrevivência das comunidades gera intolerância, 

violência e estimula atos de discriminação entre indígenas e não indígenas.  

Não são poucas as notícias veiculadas nos meios de televisão e nos portais eletrônicos 

informando novos focos de conflito entre agricultores e indígenas. Para se ter uma noção, 

desde o ano de 2014, aproximadamente quarenta famílias indígenas ocupam a área de 

segurança mais próxima da Barragem Norte. Em manifesto frente o não cumprimento de 

acordos entre governos e população indígena, a justificativa para a permanência do grupo na 

área está ligada a perda das moradias que se encontravam em área de risco e foram atingidas 

pelo lago de contenção da barragem nos últimos anos. 

Não é diferente a relação entre Colonos e Cafuzos, pois o simples fato do colono não 

reconhecer no sistema de organização e trabalho da Comunidade Cafuza, já é o suficiente para 

a crítica e a subestimação da sua capacidade de capacidade gestão. Ainda, a não concordância 

com o fato de que uma comunidade pode ter acesso à terra sem que cada pessoa ou família 

faça a aquisição de seu lote com recursos próprios, permite que não seja aceita a ideia de que 

a Comunidade Cafuza tenha deixado a reserva indígena para estar assentada em local próprio. 

Sem maiores argumentos, é importante destacar que os conflitos são uma constante 

entre os grupos étnicos presentes no recorte socioespacial correspondente ao município de 

José Boiteux, mas quando se pergunta sobre eles as palavras são contidas e, muitas vezes, o 

silêncio sinaliza que este é um assunto a não ser tratado com clareza, ou pelo menos para não 

ser expressado sem o devido cuidado para que não se torne fato entendido como ato de 

descriminação e/ou provocador de situações indesejáveis entre os grupos que formam a 

população municipal. 

Existe, de grupo para grupo, uma imensa reserva e a contenção dos pronunciamentos 

que podem comprometer mais ainda a aceitação das diferenças de cultura e de identidade 

existentes naquele espaço. Melhor dizendo, as diferenças de identidade cultural fazem com 

que cada um desses grupos ou comunidades tenha um modo particular de se organizar do 

ponto de vista social, econômico e político. 

Importa ainda dizer que se antes da construção da Barragem Norte, havia pelo menos 

as condições estratégicas para manter silenciosos os conflitos entre os diferentes povos 

formadores da população local, a barragem e suas influências socioespaciais fizeram emergir 

inúmeros motivos que supostamente justificam a ocorrência de ações de discriminação, 

intolerância e violência entre eles. 
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2.4.1 A Barragem Norte como obra causadora de efeitos globais 

 

 A compreensão de que a Barragem Norte pode ser concebida como obra e 

acontecimento que influenciou e influência de todas as formas a vida das comunidades que 

constituem população do município de José Boiteux e como obra e acontecimento cujo efeitos 

repercutem em âmbito regional, surge da percepção de que as suas consequências não se 

limitam aos seus resultados mais imediatos e próximos. Estendem-se no no espaço e no tempo 

e continuam se fazendo sentir entre as novas gerações. 

O território entendido como espaço ocupado e vivido por grupos de indivíduos que se 

organizam e constroem sobre ele um modo de vida, é também e essencialmente o espaço de 

sustento das relações que esse grupo, na interação com outros do seu entorno, estabelece com 

o seu meio de vida e com o lugar maior em que se insere. Mas no seu lugar de vivência cada 

grupo ou comunidade estabelece relações de apego a bens materiais e imateriais que fazem 

parte da sua cultura e levam o indivíduo a desenvolver o sentimento de pertencimento ao 

lugar (SANTOS, 2006, p. 23). 

Pensados desse modo cada um dos territórios construídos pelas comunidades atingidas 

pela Barragem Norte, se entende que ela, a barragem, se constitui como elemento físico 

causador de mudanças irreversíveis no município de José Boiteux. A desterritorialização das 

comunidades ocasionou também a dispersão dos seus membros.  

A construção da Barragem Norte criou um espaço em que a reprodução social e 

econômica presente antes de sua implantação se tornou inviável. Nesse caso, o grande projeto 

de investimento, que foi a construção da barragem, não trouxe nenhum benefício aos que 

cederam o berço em que nasceram. A dádiva dada não foi retribuída, pois se considerada 

válida e aplicável a realidade dos povos tradicionais em que “todas as propriedades 

rigorosamente ditas pessoais tem um poder espiritual” (MAUSS, 1974, p. 198) que leva o 

donatário a obrigação de retribuir quem o beneficiou, se torna coerente o sentimento do 

direito ao permanente ressarcimento pelas perdas que a Barragem Norte causou.  

No intuito de fazer valer a comparação feita, expõe o entendimento de um membro da 

Comunidade Indígena, que em suas colocações dá a entender que a barragem, sendo vista 

como benefício para as comunidades que pretenderam sua existência gera uma dívida 

permanente da sociedade (do governo) para com o Povo Xokleng/Laklãnõ, imprimindo-lhe a 
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obrigação de uma indenização contínua enquanto a barragem existir, porque a capacidade de 

sustento do índio se perdeu quando ela foi construída112. 

Outra percepção alinhada a este entendimento encontra-se na seguinte colocação: A 

barragem está lá, se ela proteje alguma comunidade, em contrário ela é prejuízo para todo o 

povo de José Boiteux. Não tem índio e branco, o direito é igual. A luta deveria ser a 

mesma113. Neste caso, se compreende que a crença maior está na vontade de unir forças e 

substituir a guerra pela aliança e aprender a “criar e satisfazer interesses mútuos” (MAUSS, 

1974, p. 313) e defendê-los sem recorrer a qualquer que seja a forma de violência.  

Enquanto não encontram o apoio dos descendentes de colonos, que também reclamam 

suas perdas advindas da construção da Barragem Norte, os Xokleng/Laklãnõ realizam a seu 

modo, a conquista e domínio de um novo espaço. O que faz ver que a barragem teve papel 

determinante na dinâmica da formação socioespacial em José Boiteux, pois, na Barra do Rio 

Dollmann o abandono da forma de ocupação do espaço realizada pelos descendentes de 

colonos antes de 1970, criou condições para que lá fosse pensado um novo território, com 

outros agentes sociais e outro nome.  

A imagem fotográfica que se apresenta nas páginas a seguir não contém todos os 

elementos necessários a visualização do novo espaço que vêm sendo estruturando no lugar, 

mas conseguem transmitir uma noção a reespeito da reconfiguração que vem acontecendo 

naquele local.  

Pouco a pouco, todo o espaço que, de acordo com Fraga (2005), deveria estar tomado 

por vegetação em recuperação, conforme previsto no Projeto de Responsabilidade Social que 

seria de incumbência da empresa que cumpriu a última etapa de construção da Barragem 

Norte, rapidamente dá lugar às casas que vão sendo construídas, sem condições de 

insfraestrutura. Muitas delas são construídas sobre as marcas e restos de fundamento de outras 

casas, que há mais de vinte anos passados, foram destruídas com o intuito de deixar que a 

vegetação natural pudesse voltar a se desenvolver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
112 Homem Xokleng/Laklãnõ - 63 anos. Entrevista realizada em 23/2/2016. 
113 Mulher Xokleng/Laklãnõ - 37 anos. Entrevista realizada em 20/3/2016. 
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Figura 9 - Lanchonete localizada na área do antigo canteiro de obras da barragem 

 
Fonte: Acervo de George Carlos Weidmann, 2016. 

 

O que se visualiza em toda parte do antigo Canteiro de Obras da barragem, são 

estreitos caminhos e construções tomando forma. Construções aparecem de um dia para outro. 

Novos moradores, primeiro se acomodam com famílias que já se estabeleceram na áreae em 

seguida providenciam sua morada própria. Sem contar com os pequenos comércios que 

surgem de um dia para outro, em estruturas precárias, mas que se traduzem na comprovação 

de que o Povo Xokleng/Laklãnõ, tem o firme propósito de consolidar um novo território. 

Na falta de condições de funcionamento da Unidade Escolar localizada na Área 

Indígena propriamente dita (fato decorrente do comprometimento da estrutura causada por 

escorregamentos de solos na área onde foi construída), os estudantes tiveram que recorrer a 

um novo espaço para realizar aulas.  

Assim, o prédio onde até o mês de março de 2016 funcionava outra Unidade Escolar, 

transferida para o centro urbano do município, tornou-se a nova escola para os 

Xokleng/Laklãnõ. Até mesmo o espaço de lazer já tem lugar definido, conforme pode ser 

visualizado na sequência de imagens, onde aparece o pequeno campo de futebol sendo 

utilizado pela comunidade em formação. 
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Figura 10 - Lanchonete localizada na área do antigo canteiro de obras da barragem 

 
Fonte: Acervo de George Carlos Weidmann, 2016. 

 

Figura 11 - Casa de comércio de gêneros alimentícios 

 
Fonte: Acervo de George Carlos Weidmann, 2016. 

 

 



112 
 

 

 

Figura 12 - Novos moradores da Barra do Rio Dollmann em momento de lazer 

 
Fonte: Acervo de George Carlos Weidmann, 2016. 

 

De todas as informações reunidas, desenvolve-se  a percepção de que as comunidades 

que se obrigaram a migrar, deixaram seu lugar de vivência e desvinculam-se de algumas 

práticas culturais e de trabalho internalizadas ao longo de suas vidas para reconstruí-las em 

outros espaços. Um processo quase sempre acompanhado da dispersão dos membros de cada 

grupo, da necessidade de adaptação ao novo meio e da criação de uma nova forma de 

organizar a vida.  

Atividades econômicas praticadas em um determinado ritmo passaram a ser praticadas 

em outro como é o caso da exploração dos recursos florestais da Terra Indígena Laklãnõ, que 

gerou danos socioambientais imensuráveis. Algumas atividades essenciais ao sustento local 

simplesmente deixaram de existir. Outras foram substituídas provocando a reorientação da 

produção local, da forma de organização social e política. 

De modo geral, a dispersão dos membros de todas as comunidades que haviam 

construído seus territórios nos espaços atingidos pela barragem, contribuiu para que as 

comunidades vizinhas localizadas dentro do município e, outras localizadas na região também 

passassem a ser influenciadas pela obra.   

 



 

3 BARRAGEM NORTE: UM FATO SOCIAL TOTAL 

 
A Barragem Norte está lá para sempre. Então os povos 

precisam se unir e pensar outro jeito de viver, não se 

pode pensar uma cidade para um ou para outro povo. Se 

tem que pensar para todos com igual direito à terra, ao 

trabalho e desenvolvimento114. 

 

A elaboração deste capítulo é feita a partir de reflexões originadas do processo 

metodológico que se construiu para o desenvolvimento do trabalho. Resulta do trânsito entre 

o referencial de sustentação da pesquisa e a realidade empírica. Estãoorganizados em tópicos 

que articulam as questões de partida em uma visão teórico-temática, os objetivos traçados na 

introdução e os dados empíricos obtidos no trabalho de campo. A primeira parte é 

desenvolvida através do título: “Diferentes comunidades: sentimentos comuns” onde são 

trazidas as questões de partida: como se deu o processo de implantação da Barragem Norte no 

Vale do Itajaí? e, de que maneira a implantação da Barragem Norte influenciou a economia 

local? A discussão relativa ao processo de descrever como se deu a implantação da barragem 

Norte no Vale do Itajaí e compreender de que maneira sua implantação influenciou a 

economia local é feita considerando-se a existência das diferentes comunidades atingidas pela 

Barragem Norte e os sentimentos comuns a todas.  Em seguida consta a discussão sobre “A 

barragem, suas consequências e influências nas as relações interétnicas” que busca responder 

as questões: quais as consequências da implantação da Barragem Norte para os grupos étnicos 

presentes no município de José Boiteux? e, qual a influência da implantação da Barragem 

Norte na geração e intensificação de conflitos em José Boiteux? Nesta etapa se trabalha 

atendendo aos objetivos de inventariar as consequências da implantação da Barragem Norte 

para os diferentes grupos étnicos do município de José Boiteux e investigar suas influências 

na geração e intensificação de conflitos em José Boiteux. O capítulo é finalizado com o tópico 

“Barragem Norte: uma dívida para toda a vida” que foi desenvolvido com o intuito de 

explicar como a Barragem Norte é percebida pelos cidadãos de José Boiteux como um todo. 

 Destaco que a elaboração das reflexões anunciadas surge da percepção de que a 

Barragem Norte é um fato social localizado, mas que sua construção modificou o modo de 

viver das comunidades locais provocou a desterritorialização das comunidades atingidas, 

exigiu sua reterritorialização em novos espaços, bem como novas formas de pensar e 

organizar social, econômica e politicamente os novos territórios construídos.  

                                                            
114 Cleto Fusinato-Entrevista realizada em 20/3/2016. 
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 Considero que o conceito de fato social total foi base para compreender o processo de 

constituição e transformação do espaço local no âmbito da região do Vale do Itajaí. Portanto, 

indispensável à compreensão do tema, até porque a barragem teve e continua a ter o potencial 

de dar novos rumos à formação socioespacial do lugar.  

O que se entende é que a presença da Barragem Norte na formação socioespacial em 

José Boiteux se faz sentir em todas as dimensões da vida local e regional. Suas influências na 

vida das comunidades atingidas, não foram somente àquelas sentidas durante e imediatamente 

após a sua construção. Neste sentido, o reconhecimento de que a obra representa o marco 

entre dois momentos muito distintos na constituição do lugar é inquestionável.  

O primeiro momento é aquele em que as comunidades da Terra Indígena 

XoklengLaklãnõ organizavam a vida com base na sua cultura e os colonos da Barra do Rio 

Dollmann o faziam com base nos propósitos traçados ao se estabelecerem no lugar. O outro é 

aquele em que essas comunidades compulsoriamente tiveram que se adaptar à nova dinâmica 

de relações confirmadas por todas as evidências reveladas no tempo, no espaço e nas 

expressões de quem se manifesta sobre os desafios que a obra impõe a cada momento. 

Se no período anterior da construção da Barragem Norte a vida no lugar seguia a 

lógica das relações relativamente harmoniosas do ser humano com seu meio de vida na Terra 

Indígena Laklãnõ e se a agricultura familiar e a exploração madeireira em pequena escala 

representavam a vida tranquila para os colonos da Barra do Rio Dollmann, essa obra 

representa a ruptura desse processo e impõe a todos um novo ritmo de vida. 

 

3.1 DIFERENTES COMUNIDADES: SENTIMENTOS COMUNS 

 

 Perceber que migrar era uma obrigação e não uma opção foi para os colonos da Barra 

do Rio Dollmann, a certeza de não mais produzir o excedente garantidor da tranquilidade 

futura que se perdeu junto com a liberdade de determinar a duração da jornada de trabalho. 

Foi também a certeza de ter que deixar para traz o espaço da produção, valorosas referências e 

patrimônios materiais e imateriais que os identificavam como colonos que se reconheciam.  

Ver a terra, que um dia foi o espaço da coleta, da caça e da pesca, ser tomada pelo lago 

da Barragem Norte, foi para o Povo XoklengLãklanõ, a certeza de que sua relação com o 

habitat de que fazia uso para sobreviver não era mais o seu lugar de viver, que a cultura na 

qual havia construído sua identidade corria o risco de se perder.  

Ter a certeza de que o espaço que ocupava não era seu, mas sim de outro grupo que 

por estar a mais tempo no lugar, se certificava de ser o dono da terra, representou para uma 
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parcela das famílias do Povo Guarani a necessidade de aceitar a separação do restante dos 

membros do seu grupo étnico e a recondução para um lugar distante dos seus semelhantes 

próximos. 

Sentir que o lugar para morar e produzir o alimento necessário à sobrevivência do 

grupo já não era mais um direito, representou para o Povo Cafuzo que já vivia como inquilino 

na TI, o encontro com a miséria, o risco de total desintegração do grupo e da sua identidade. 

Ao mesmo tempo, foi a condição mobilizadora para a retomada da coragem de reunificação 

do grupo na batalha pelo direito à terra e à possibilidade de reafirmação da sua identidade.  

 Em todas as situações dadas, a Barragem Norte foi fator de influência na mudança dos 

rumos da organização socioeconômica e política dos grupos étnicos presentes no lugar, bem 

como influenciou profundamente nas relações interétnicas. São várias as evidências de que os 

conflitos sufocados pela submissão de um grupo em relação ao outro sempre existiram, mas 

muito maiores são as evidências de que foi a partir das obras da barragem que esses conflitos 

interétnicos se intensificaram.  

 

3.1.1 Barra do Rio Dollmann era uma outra comunidade 

 

A migração de pessoas ou famílias de um lugar para outro pode ser motivada por 

diferentes fatores. Quando é realizada voluntariamente não causa grandes impactos pois as 

pessoas envolvidas geralmente estão conscientes ou, pelo menos, preparadas para seus 

resultados. As situações em que uma comunidade inteira ou a sua quase totalidade se obriga 

ao deslocamento para outros lugares sem uma previsão exata de relocalização em condições 

semelhantes às anteriores não são muito frequentes, mas acontecem. 

No caso da comunidade de Barra do Rio Dollmann foi isso aconteceu. A construção 

da Barragem Norte, em pouco tempo, provocou a migração de mais de trinta famílias sem que 

elas tivessem a opção de relocalização em um espaço que lhes permitisse dar continuidade ao 

seu ritmo e modo de vida. Em números, a obra pode não ter deslocado grande contingente 

populacional, mas os efeitos perversos da obra não deixaram de ser sentidos. 

Scherer-Warren et al (1990), ao se reportarem à construção de hidrelétricas, 

conseguem dar uma ideia do que aconteceu também na situação da construção da Barragem 

Norte em Barra do Rio Dollmann. Os autores explicam que esse tipo de empreendimentos 

exige um redimensionamento territorial.  

 Entre os problemas que as populações atingidas enfrentam, está o problema da 

migração compulsória, pois: 



116 
 

Migrar não significa apenas mudar de um espaço físico para o outro, mas significa a 

troca de um espaço com sentidos múltiplos: um sentido mais objetivo que permite 

uma valorização e uma quantificação monetária em relação à terra e suas 

benfeitorias e uma valorização baseada em representações simbólicas que atribuem 

um valor estimativo a um espaço que foi, também, apropriado e constituído 

socialmente (VIANA, et al,  1990, p. 30). 
 

O lugar, habitado por colonos bem sucedidos ponto de vista da produção agrícola e da 

manufatura e comércio de produtos essenciais ao consumo local e de seus arredores, sofreu o 

quase total esvaziamento demográfico para dar lugar a um núcleo urbano em que foi instalado 

todo o aparato das obras e o espaço tomado pelo seu funcionamento.  

Aquele era o espaço de vida, de morada e de trabalho coletivo ou individual dos 

colonos que lá haviam construído um território do qual foram desterritorializados para ceder 

espaço a um empreendimento que não traria retorno algum ao lugar. Repentinamente o espaço 

onde aconteciam relações sociais com significado e sentido próprio do sistema de vida de uma 

comunidade constituída de colonos foi transformado em um campo de conflitos territoriais.  

A forma como foi conduzido o processo de indenização das famílias atingidas, a 

migração compulsória, o choque cultural entre quem lá permaneceu e as pessoas que 

chegavam de fora trazendo uma cultura estranha aos moradores locais, a estranheza entre 

grupos de trabalhadores, tudo isso atingiu brutalmente a vida social e a economia local. 

No primeiro momento, a formação desse novo núcleo de povoamento, vinculada ao 

número de trabalhadores que se instalavam no lugar a cada nova fase de construção da obra, 

trouxe para José Boiteux a impressão enganosa de que um lugar predominantemente rural 

havia se transformado em núcleo urbano. No entanto, em curto espaço de tempo, a realidade 

vivida naquele lugar deu mostras das influências da Barragem Norte sobre as diferentes 

dimensões da vida da Comunidade de Barra do Rio Dollmann e de todas as outras que 

sofreram mais diretamente suas consequências nefastas. 

No final dos anos da década de 1980 e primeiros anos da década de 1990, com a 

finalização das obras, o lugar havia se transformado em um vazio demográfico. As poucas 

famílias que persistiram e permaneceram na Barra do Rio Dollmann passaram a enfrentar o 

drama dos frequentes conflitos interétnicos, sobre os quais se tratará especificamente.  

A pequena produção mercantil e a atividade madeireira praticadas em escala 

relativamente reduzida foi assolada pela entrada de madeireiras poderosas de cidades da 

região. Além disto, os colonos de Barra Dollman, perderam as terras agricultáveis115. Os que 

não sucumbiram à pressão gerada pela barragem, obrigaram-se a se instalar em pequenos 

                                                            
115Entrevista concedida por Nilson Cesar Fraga através de meio eletrônico. Em 13 de junho de 2016. 
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lotes agrícolas nos limites da área da barragem, em terras predominantemente declivosas, 

impróprias à continuidade das atividades econômicas nos moldes em que eram realizadas.  

A área que, durante quase duas décadas (1974-1992), foi o ponto de maior circulação 

de pessoas e movimentação econômica em José Boiteux deu lugar à área de segurança da 

barragem. A área agrícola que deveria ter se tornado área de recomposição vegetal, deu lugar 

aos sulcos da erosão. A produção de excedentes que incrementava a renda familiar tornou-se 

inviável e as pequenas manufaturas e o comércio desapareceram. 

No lugar de todas essas atividades surgiram iniciativas relacionadas à indústria têxtil. 

São opções, mas resta saber se encontram condições de continuidade. De acordo com um dos 

empreendedores, é difícil ter mão de obra qualificada e as empresas contratantes locais, 

muitas vezes deixam de fornecer matéria prima dada as dificuldades de acesso116. Ainda 

acrescentou que há também o problema das faltas ao trabalho, pois nos períodos chuvosos as 

várias estradas de acesso ficam intransitáveis.  

Na visão dos poucos moradores que lá permaneceram e na voz de pessoas que 

atualmente moram em outras cidades, a perda das referências, que davam aos colonos uma 

identidade específica construída ao longo da história, reduz as esperanças de quem tenta 

manter viva uma identidade comunitária que, para a maioria, já se perdeu. Os moradores de 

Barra de Rio Dollmann dispersaram-se e junto, perderam-se as condições de continuidade de 

um sistema de vida. Ou seja, a Comunidade, em sua essência, deixou de existir, no momento 

em que a Barragem Norte tornou-se realidade117. 

  

3.1.2 Comunidade Xokleng/Laklãnõ: incertezas e lutas por dias melhores 

 

 Em determinado momento da história foi reservado, para o aldeamento dos 

povos indígenas que se encontravam dispersos ao longo do Vale do Itajaí, uma área de terras 

destinada a criação da reserva indígena do alto vale do Itajaí do Norte visando salvaguardar 

os interesses dos indígenas118. Essa área, coberta por exuberante floresta, permeada por 

variada fauna e cortada por um rio generoso em volume d’água proveniente de pequenos 

afluentes, ironicamente tornou-se, mais tarde, a área de alcance das águas de uma barragem 

destinada à proteção de várias outras comunidades contra enchentes.  

                                                            
116Homem descendente de colonos - 42 anos. Entrevista realizada em 21 de dezembro de 2016. 
117Mulher descendente de colonos - 45 anos. Registro em diário de campo em 21 de novembro 2015.   
118Deeke, citado por Santos (1970, p. 41). 
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 Isso é fato conhecido pela sociedade regional. Porém, o interessante nesse processo, é 

que em nenhum momento os povos daquela reserva de terras foram consultados sobre a 

aceitação ou não de uma obra que inesperadamente foi construída fora de seus limites, mas 

que a atingiu em grandes proporções, justamente nas áreas mais utilizadas para a instalação de 

moradas e pequenas plantações. 

Já se passaram quatro décadas desde o momento que a obra deixou de ser plano para 

se tornar realidade concreta e já se aproximam quatro décadas de luta e organização social 

do povo índio em favor dos direitos de ressarcimento pelas perdas causadas pela barragem 

(HK - 57 anos)119. Desde o momento em que os povos que viviam na área, passaram a sentir 

as consequências geradas pelo cumprimento da função principal daquela obra, a incerteza e a 

insegurança passaram a governar a vida naquele lugar.   

No primeiro momento os indígenas viveram a ilusão dos supostos benefícios que a 

exploração madeireira da área inundável lhe renderia, mas a rapidez com que foram 

devastadas as florestas locais e a mudança da Legislação Ambiental que passou a coibir a 

atividade, juntamente com o quadro de abandono dos governos que ainda atualmente não 

cumpriram os acordos e continuam postergando a resolução de questões de direito dos 

indígenas, fazem com que a luta iniciada ainda nos últimos anos da década de 1970 continue. 

A divisão da Grande comunidade em várias aldeias foi uma consequência direta da 

barragem e, a partir disso, outros problemas de ordem social, econômica e políticas se 

desencadearam. A luta política pelo ressarcimento das perdas que a barragem causou aos 

Xokleng, aos Kaingang e aos Guarani é uma constante. 

Ainda durante a década de 1980, as lideranças indígenas passaram a mobilizar seus 

membros para uma luta que até hoje não chegou ao fim. A barragem que, em tese, beneficia 

mais de um milhão e duzentos mil habitantes em todo o Vale do Itajaí, não trouxe nenhum 

benefício para o município de José Boiteux e, dentro dele, para os povos da Reserva 

Indígena, que foram muito prejudicados pela obra120. 

Há muito tempo os indígenas buscam apoio institucional para a resolução dos 

problemas que enfrentam. Entre seus anseios, encontra-se o pedido de revisão e de ampliação 

das Terras Indígenas, que se faz com base em relatórios antropológicos. O processo se 

encontra junto ao STJ (Supremo Tribunal da Justiça) e arrasta-se há mais de duas décadas sem 

ter nenhuma definição.  

                                                            
119Homem Xokleng/Laklãnõ - 57 anos. Diretor do Departamento de Assuntos Indígenas do Município de 

JoséBoiteux. Entrevista concedida em 21 de março de 2016. 
120José Francisco Loffaghen - 69 anos. Entrevista realizada em 20 de março de 2016. 
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Existe também o projeto que visa a realização de um estudo de impacto ambiental da 

Barragem sobre as terras indígenas, com o intuito de avaliar as perdas reais dessa 

comunidade, além da proposição de implementação de programas propostos pelo governo 

federal ainda na década de 1990 e que até hoje não foram executados. Um deles seria o 

Programa Ibirama de auto sustentação da comunidade, mas até agora nenhum Ministério se 

disponibilizou para colocá-lo em prática121.  

Há, no entanto, algumas ações afirmativas em curso em algumas das aldeias. Na 

Aldeia Toldo, situada predominantemente no município de José Boiteux e nas Aldeias 

Figueira e Coqueiro, do município de Vitor Meireles, estão sendo desenvolvidas em ações 

ligadas à Política Nacional de Desenvolvimento dos Territórios Rurais. São ações afirmativas 

de sustentabilidade, segurança alimentar e nutricional realizada em parceria entre Prefeituras 

(dos municípios de que fazem parte as aldeias) e com apoio do Colegiado de 

Desenvolvimento Territorial do Alto Vale do Itajaí. A coordenação é feita por um grupo 

gestor com participação da FUNAI e do COMIN (Conselho de Missão entre Índios).   

Por outro lado, existe uma carência deste tipo de ações nas demais aldeias. Assim, 

enquanto não acontecem as iniciativas que poderiam garantir a sua sobrevivência através de 

programas e ações baseados no uso de saberes locais e em propostas de gestão de recursos 

dentro da Terra Indígena, elas se mantêm com os salários dos aposentados, professores, 

funcionários da FUNAI, Funasa e prefeitura e dos trabalhadores que diariamente se deslocam 

para as comunidades e municípios vizinhos para ganhar seu sustento. 

 Nessa espera, o Povo Xokleng/Laklnõ tem acolhido e se envolvido em iniciativas 

como o processo de mapeamento histórico-cultural do seu território, realizado com apoio 

institucional universitário da UDESC (Universidade do Estado de santa Catarina) e UFSC 

(Universidade Federal de Santa Catarina) e com apoio do Projeto de Gestão Ambiental e 

Territorial Indígena pode resultar no fortalecimento das organizações locais e processos 

educacionais e na ampliação do diálogo com instituições governamentais e não 

governamentais que permitem saber como era e qual a atual situação da Terra Indígena, para a 

partir disso, interrogar a comunidade sobre qual o futuro pretendido e como espera alcançá-lo. 

Ao mesmo tempo os Xokleng, em número significativo, já instalados no lugar vivem a 

constante expectativa pela definição do direito de usufruto das terras de Barra do Rio 

Dollmann (terras de onde os colonos indenizados na ocasião da construção da Barragem 

Norte foram desterritorializados).  

                                                            
121Homem Xokleng/Laklãnõ - 57 anos. Diretor do Departamento de Assuntos Indígenas do Município de 

JoséBoiteux. Entrevista concedida em 21 de março de 2016. 
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Na condição de isolamento em que os indígenas se percebem, a cada vez que ocorrem 

períodos chuvosos, fazem desse espaço um novo território em construção. Como diria 

Haesbaert (2007), um território não somente na sua dimensão material que trata o território 

como um local delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na 

maioria das vezes, não exclusivamente relacionado ao poder político do Estado, mas também 

na sua dimensão simbólica/sígnica-cultural, em que o território é considerado como “o 

produto da valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido” 

(HAESBAERT, 2007, p. 40).  

Na percepção indígena, não tem como viver na reserva se não tem o recurso, se um 

dia teve a floresta, ela não está mais ali. A terra da plantação se foi. Vem a chuva e o povo 

fica ilhado. Então a terra não é porque o índio quer, é porque ele precisa122. 

É nesse contexto que a Barra do Rio Dollmann passa a ser vista como um espaço 

alternativo que possibilita tirar os habitantes das aldeias indígenas do isolamento provocado 

pelo alagamento que interrompe as estradas de acesso ao centro urbano do José Boiteux e aos 

municípios vizinhos a cada vez que ocorrem chuvas.  

Para que se compreenda a situação, esclareço: mesmo havendo saídas da Terra 

Indígena na direção de outros municípios, como Vitor Meireles, Itaiópolis e Doutor Pedrinho, 

há uma proporção de aproximadamente 40% dos habitantes que se deslocam diariamente 

para trabalhar, tanto no centro urbano de José Boiteux quanto em Ibirama e Presidente 

Getúlio123. Isso, sem contar aqueles que trabalham e/ou estudam em outras cidades do médio 

e baixo Vale do Itajaí.  

É também nesse lugar, na “Aldeia Barragem ou Plipatol”, que desde o início dos anos 

de 1990 se instalou o território de manifestação dos indígenas. Separados por uma divisão 

política necessária, mas unidos na luta por seus direitos, desde os primeiros momentos da 

reação indígena frente à construção da Barragem Norte lá fazem acontecer os manifestos, 

negociações e conflitos que visam o inacabável direito de ressarcimento e atenuação da eterna 

dívida que o Governo Federal adquiriu no momento em que projetou a Barragem Norte como 

obra a ser construída naquele lugar. 

Sobre o fato de que a área de segurança da barragem se tornou o principal campo de 

manifestações dos Xokleng/Laklãnõ em favor dos seus direitos, dispensam-se discussões, pois 

                                                            
122Homem Xokleng/Laklãnõ- 57 anos. Diretor do Departamento de Assuntos Indígenas do Município de 

JoséBoiteux. Entrevista concedida em 21 de março de 2016. 
123 Idem. 
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conforme mencionado anteriormente, as notícias veiculadas nos meios de televisão a respeito 

do assunto são constantes.  

A instalação de um anexo à Casa de Máquinas da barragem, já é por si só, uma mostra 

de que o lugar se tornou o principal campo de negociações e luta por direitos dos povos 

Xokleng e Kaingang da TI Xokleng/Laklãnõ. 

 

3.1.3 Comunidade Cafuza: a terra para morar e o trabalho coletivo para produzir e 

realizar 

 

A terra para morar e produzir o sustento da própria comunidade foi a exigência que a 

vida impôs à Comunidade Cafuza desde que ela foi removida da região de ocorrência da 

Guerra do Contestado. Ao ser localizada no Vale do Rio Platê, dentro dos limites da TI 

Xokleng/Laklãnõ, o grupo social que a constituía esperava viver dias melhores.  

Não foi o que aconteceu, conforme já se esclareceu em outro momento. Desde os 

primeiros anos de vida naquele espaço geográfico enfrentaram as agruras da marginalização e 

até mesmo do trabalho forçado a serviço dos interesses dos indígenas e dos representantes do 

antigo SPI e posteriormente da FUNAI. Contudo, foi a partir da construção da Barragem 

Norte que esse grupo social passou a sofrer diversas formas de violência. 

Considerados como inquilinos pelos indígenas que se consideravam legítimos donos 

das terras124, desde os primeiros efeitos perversos da Barragem Norte sobre as terras 

indígenas perceberam que a permanência do grupo na área poderia trazer-lhe grandes 

dificuldades, mas foi a partir de meados da década de 1980 que a situação do grupo se 

agravou, exigindo que se mobilizassem com o intuito de conquistar um espaço que lhe desse 

segurança. 

Assim, não fosse o desejo último de homens e mulheres de fibra movidos pela 

esperança de um dia ter o direito de possuir uma terra que garantisse aos seus descendentes 

“um futuro melhor”125, se não fosse o apoio institucional obtido pelo grupo em um momento 

que já não lhe restavam alternativas, dificilmente a Comunidade Cafuza teria resistido e 

realizado o sonho do direito a terra para morar e produzir o próprio sustento. 

Martins (1995) esclarece que a consolidação do assentamento da Comunidade Cafuza 

no Alto Rio Laeisz, em 1992, foi resultado da organização interna do grupo, de um projeto 

pautado em argumentos que pudessem justificar o seu direito à terra e por alianças políticas. 

                                                            
124Silvio Coelho Santos. Entrevista concedida à Marilda Gonçalves em 1994. 
125Homem Cafuzo - idade não declarada. Entrevista realizada em 9 de fevereiro de 2016.   
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Os argumentos da propriedade coletiva e de preservação do equilíbrio do meio 

ambiente foram a base para a reinvindicação da gleba de terras ao INCRA. Um dos projetos 

considerava a vocação natural do lugar para a produção da erva-mate, porém a implantação da 

proposta exigiria tempo e investimentos em infraestrutura. 

É preciso admitir que mesmo com o acompanhamento de instituições e órgãos de 

apoio, as dificuldades decorrentes da falta de investimentos foram fatores de desestímulo para 

os Cafuzos. Mesmo assim o projeto foi levado à frente e vários outros pequenos projetos 

também foram implantados. As dificuldades não deixaram de existir, levando famílias a optar 

pela vida fora da comunidade. 

Sem ilusões, é preciso esclarecer: é difícil dizer que a Comunidade hoje tem como se 

manter. Não é todo ele que aceita trabalhar sem um salário certo no final do mês. O jeito é 

buscar serviço aqui fora, mas muita coisa lá já melhorou. Nossos pais e os idosos pelo menos 

tem uma segurança de morar126. 

A fala da jovem coloca em evidência o fato de que a terra no Alto Rio Laeisz talvez 

não seja para todos da comunidade “uma terra de uso coletivo” Pedro Martins127(MARTINS, 

1994), como aquela pretendida há mais de 25 anos, até porque a convivência de boa parte das 

famílias Cafuzas com um sistema de vida que não dá credibilidade a um sistema primeiro 

onde o bem estar tem mais valor do que benefícios gerados pelo dinheiro trouxeram outras 

visões de mundo para os jovens de um grupo social que não deixou de existir enquanto grupo 

étnico distinto do ponto de vista de uma identidade que o diferencia de outros por algumas 

marcas que permanecem entre eles, mas teve que se adaptar a um mundo diferente daquele 

vivido por seus pais e avós. Não poderia ser diferente. O fato de terem que se relacionar com 

as pessoas de fora, fez com que eles se acostumassem à cultura do consumismo, adquirissem 

a cultura do possuir, do querer ter, do querer estar, do querer vestir, tudo como a 

comunidade não Cafuza aqui de fora. Também não poderia ser diferente, até por que lá é 

uma ilha, mas existe um ponto que não muda. No retorno deles para a comunidade, eles 

voltam às origens e entram em conflito talvez até com eles mesmos porque a cultura deles é 

outra e lá eles podem praticar isso, viver no jeito deles. O que não dá para negar é que eles 

têm na origem essa coisa de buscar o que é melhor. Mais para a comunidade, do que para si. 

Mesmo que nem todos os planos que eles tinham deram certo, muitos se mantém firmes nos 

propósitos que eles tinham quando chegaram. É claro que muitos deles já tomaram a decisão 

                                                            
126 Mulher Cafuza - Idade não declarada. Entrevista em 2 de abril de 2016. 
127 Entrevista contida em materialde pesquisa científica que resultou no documentário “Os Cafuzos de Alto Rio 

Laeiz”, datado do ano de 1994, produzido em equipe, com a participação de Marilda Gonçalves da Silva 

(FURB). 
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de seguir a vida aqui fora, mas não deixam de ter um vínculo forte com os familiares. Eles 

podem não estar perto dos seus, mas eles são unidos128. 

A noção de que a vida coletiva já não é um anseio de todos está também entre os 

próprios membros da comunidade. Há, no entanto, aqueles que não deixaram de lado o 

entendimento de que ela é possível. Ao falar sobre o atual momento vivido na comunidade, 

sem muitas palavras Irídio de Jesus afirma que a vontade da gente é que dê certo o nosso 

projeto. Hoje o jovem está na liderança. Isso é uma força que pode manter o jovem lá dentro 

e assegurar uma melhora das coisas129. 

Vale lembrar que existe na comunidade um trabalho de valorização e incentivo à 

transmissão dos saberes tradicionais, além da motivação à participação dos jovens e das 

mulheres na liderança e nos trabalhos que levam adiante a proposta da cooperativa de 

produção e beneficiamento da erva mate. A Associação Comunitária formada ainda nos 

primeiros anos de vida do assentamento ainda persiste e mesmo que em alguns momentos 

chegou a fraquejar, sempre recobra as forças necessárias ao restabelecimento dos propósitos 

as para a qual foi criada. 

Acredito então que é na persistência da comunidade que se encontra a força para 

manter vivo cada projeto. Mesmo que exista a grande diferença anunciada por Martins (1995, 

p. 291) “entre a experiência comunitária dos cafuzos, baseada numa cultura cabocla de 

pixuruns (mutirões) voluntários [...] e a exigência organizativa de uma cooperativa com 

participação por cotas e por financiamento bancário”, o espírito de coletividade permanece. 

É claro que a proposta de organização coletiva do trabalho na comunidade, na forma 

como foi acreditada no princípio da estruturação desse novo mundo dos Cafuzos e utilizada 

para fazer valer sua luta pelo acesso à terra, talvez não corresponda mais ao modo de 

organização da comunidade nos dias atuais. Os mutirões realizados nos primeiros momentos 

da chegada das famílias do grupo no Alto Rio Laeisz talvez já não aconteçam mais na mesma 

configuração, mas a ideia de que unidos se tornam mais fortes permanece. 

Sem esquecer que na convivência com outras comunidades há aspectos da cultura 

Cafuza que sucumbiram e sem a ilusão de que as estranhezas entre esse e outros grupos 

étnicos não existem, entende-se que, mesmo dispersos, os Cafuzos do Alto Rio Laeisz hoje 

reconhecem as vantagens de uma vida que lhes permite governar o próprio tempo, ao invés de 

viver na alienação imposta por um regime de vida que não é da sua cultura.  

                                                            
128 Ana Maria Vendrami. Entrevista realizada em 29de abril de 2016. 
129Homem Cafuzo - 48 anos. Entrevista realizada em 12 de fevereiro de 2016. 
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A fé, a coragem e a força para o trabalho não se perderam, os saberes transmitidos 

pelos anciãos parecem ter força mítica, pelo menos sobre aqueles que se mantêm mais 

próximos. A união para o fortalecimento do grupo diante dos desafios também persevera. 

A terra coletiva talvez não tenha para eles o mesmo sentido que tem para quem a 

pensou como um espaço de implantação de uma cooperativa onde a produção tem que dar 

respostas aos interesses de um mercado capitalista. Até porque o que os  fez ir a busca de um 

pedaço de terra,  na visão dos mais velhos, foi a vontade de ter um pedaço de chão para viver 

em harmonia com os seus130.  

A jornada que se produziu, depois disso, no Alto Rio Laeisz, é outro momento e outro 

mundo vivido pelos Cafuzos. Um mundo construído não exatamente a partir das intenções 

trazidas pelo grupo no momento de chegada, mas também e principalmente, através da 

“assimilação de elementos culturais próprios do novo contexto” (MARTINS, 1995, p. 296). 

Um contexto de relações com outros grupos e com sistemas de vida muito diferentes ao seu 

modo de organização e de relacionamento com o meio natural de que fazem parte.  

 

3.2 A BARRAGEM, SUAS CONSEQUÊNCIAS E INFLUÊNCIAS NAS RELAÇÕES 

INTERÉTNICAS 

 

A identificação das consequências da Barragem Norte para os grupos étnicos presentes 

no município de José Boiteux, já foi objeto de estudo de diferentes pesquisadores. Do mesmo 

modo, acredito que já houve várias tentativas de interpretação do significado dessas 

consequências na vida desses grupos humanos.  

Acredito que dificilmente se poderá ter ideia das proporções dos seus impactos 

globais. Isso se afirma, pois, de acordo com Santos (1997): 

 

O projeto da barragem não observou a legislação ambiental. Nunca foi elaborado 

“um relatório de impacto ambiental” (RIMA), nem tampouco existe “licença de 

operação”. Por tudo isso, pode-se dizer que esta obra acabou se tornando um 

exemplo de como não se deve construir uma barragem (SANTOS, 1997, p. 115). 

 

 A comunidade indígena, representada no Povo Xokleng/Laklãnõ, ainda espera que 

seja feito um levantamento de impacto ambiental. Acredita que se isto for feito poderá ter 

como requerer o que realmente é de direito, pois até hoje os protocolos de intenções e os 

acordos feitos com o governo não se cumpriram integralmente131. As demais comunidades 

                                                            
130 Ana Maria Vendrami. Entrevista realizada em 29/5/2016. 
131Homem Xokleng/Laklãnõ- 57 anos. Diretor do Departamento de Assuntos Indígenas do Município de 

JoséBoiteux. Entrevista concedida em 21 de março de 2016. 
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também não deixaram de sentir as consequências sentidas em decorrência das perdas 

materiais e imateriais causadas pela Barragem Norte. 

É bom ter em mente que o levantamento dos principais impactos decorrentes da 

construção de barragens, precisa levar em conta aspectos diversos: o tamanho da a obra, as 

proporções da área e as populações que ela pode vir a atingir, entre outros. Segundo McCully, 

citado por Viana (2003, p. 21) “Assim como todo rio é único nas características de sua vazão, 

da região que ele percorre e das espécies que ele sustenta, assim também o é o design e o 

modelo de operação das barragens e os efeitos nos rios e ecossistemas que dela decorrem”. 

Da afirmação dada, se extrai duas questões importantes que se fazem valer também no 

caso da Barragem Norte. A primeira se refere “a impossibilidade de se tratar sobre todos os 

impactos ambientais decorrentes da construção de barragens”. A segunda relaciona-se à 

própria impossibilidade da ciência (e dos cientistas), até hoje, de avaliar com precisão e 

exatidão a extensão da fragmentação dos ecossistemas decorrentes de empreendimentos desta 

natureza (VIANA, 2003, p. 21). 

Tem-se, então, que na similaridade com outros empreendimentos desta ordem, as 

principais consequências da Barragem Norte não podem ser consideradas em sua totalidade e 

nem em separado quando se considera que o espaço é uma produção social.  

Portanto, identificam-se alguns dos efeitos da obra relacionando-os aos resultados 

sobre as comunidades atingidas, mas não todos. Entre eles: a inundação periódica das áreas do 

reservatório, da qual decorrem outras consequências: o comprometimento de áreas 

agricultáveis; a destruição da fauna e flora; a erosão dos solos e assoreamento do rio; o 

deslocamento das comunidades; a desestruturação social; a desorganização política, as perdas 

de bens materiais e imateriais, a desterritorialização, as disputas territoriais, os conflitos, as 

resistências, as lutas por espaços para morar e produzir. Em suma, os custos socioambientais 

gerados por essa obra são incalculáveis e impagáveis.  

 Em cada uma dessas situações, as consequências sentidas podem ter causado danos 

diferenciados, mas os sentimentos são comuns. A Barragem Norte é a maior obra de 

contenção de enchentes de que se tem conhecimento no Brasil. Ao ser projetada, não 

considerou as populações que ocupavam os territórios do seu entorno e aquelas localizadas à 

sua jusante. Também não se sabe se a sua construção foi em resposta ao clamor das 

populações que sofriam com as periódicas enchentes que as afetavam. 

                                                                                                                                                                                          
 



126 
 

A única certeza que se tem, é que a comunidade de Barra do Rio Dollmann e as 

comunidades da TI Xokleng/Laklãnõ, ao ceder seus territórios historicamente construídos 

para a implantação do monumento de terra e concreto representado pela Barragem Norte 

prestaram serviço ao crescimento econômico do Vale do Itajaí, sem nenhuma contraprestação. 

Levada em conta a postulação de Santos (1979), quando afirma que cada lugar tem o 

seu espaço alterado pelas formas de apropriação que as sociedades praticam sobre ele, e ao 

mesmo tempo, também pelo interesse que o poder do capital lhe imprime, compreende-se que 

os povos que formam a população do município de José Boiteux, são na atualidade e talvez 

por um distante futuro, as vítimas de um processo que tirou das suas comunidades a 

autonomia de determinar os próprios rumos, pois estes foram definidos pela força política que 

há mais de um século passado, visualizou aquele espaço como o reduto último para alojar a 

população nativa que naquele momento era compreendida como um empecilho ao 

desenvolvimento regional.  

Situação perturbada quando, poucos anos depois, frente à necessidade de terras para 

atender à demanda de colonos que chegavam ao Vale do Itajaí, o poder político novamente 

agiu destinando terras, cuja finalidade já estava definida, para que esses colonos se 

instalassem nos limites desse espaço sem que houvesse uma política consistente de resguardo 

dos direitos dos povos indígenas sobre as terras delimitadas como suas. 

Drasticamente agravada a situação daquele espaço geográfico quando, a partir da 

metade do século XX, o poder político e empresarial, sob a justificativa de dar proteção contra 

enchentes às comunidades instaladas nas cidades do Vale do Itajaí, viu naquele ponto do Vale 

do Itajaí do Norte, o lugar para a implantação da Barragem Norte, que com seu potencial 

estruturante inevitavelmente exigiu das comunidades locais um novo jeito de pensar o lugar e 

de organizar a vida naquele ou em outro lugar. 

Resultado disso foi a intensa dizimação das condições do ambiente natural e social, 

demasiadamente mais intensa ainda, foi a degradação das condições de relacionamento entre 

os diferentes grupos étnicos reunidos naquele lugar desde no início do século XX, pois foi a 

Barragem Norte, que de certo modo, deu as margens que insanamente justificam o 

afloramento de conflitos outrora contornados, nem que fosse pela necessidade de convivência 

para o trabalho e pela interdependência naturalmente existente entre os grupos étnicos 

presentes naquele espaço.  
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3.3 BARRAGEM NORTE: UMA DÍVIDA PARA TODA A VIDA  

  

 A discussão que se pode realizar acerca das consequências da Barragem Norte vida 

das comunidades por ela atingidas, precisa considerar que vários estudos já foram 

desenvolvidos no sentido de identificá-las. Semelhantemente a outros casos que envolvem a 

construções de empreendimentos dessa ordem, verifica-se que os seus efeitos principais 

foram: a migração compulsória, a desestruturação do tecido social, a desorganização política e 

econômica, a alteração dos aspectos da cultura dos diferentes grupos étnicos atingidos, os 

conflitos, a construção de novos territórios.    

            É necessário lembrar que ela foi uma obra projetada e executada em um tempo em que 

os movimentos ambientais ainda não tinham a força de intervir na legislação que observa o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá- lo para as presentes e futuras gerações (Art. 225º. Constituição Federal, 1988).  

No entanto, o direito dos seres humanos de nascerem livres e iguais em dignidade e 

em direitos, de serem dotados de razão e de consciência, devendo agir uns para com os outros 

em espírito de fraternidade, já era previsto naquele momento histórico (Art. 1º do Código 

Universal dos Direitos Humanos). 

Sem radicalizações, as consequências negativas causadas pela Barragem Norte sobre 

as comunidades atingidas, não foram reparadas devidamente em nenhum dos casos. Também 

não poderão ser, pois são imensuráveis. Mesmo que os colonos de Barra do Rio Dollmann 

tenham recebido indenizações consideradas devidas, mesmo que a Comunidade Cafuza tenha 

sido relocalizada e que as comunidades indígenas tenham recebido parcialmente os 

ressarcimentos por algumas das suas perdas, não há como dizer que essas comunidades 

tiveram algum bônus decorrente da implantação da grande obra instalada no lugar. 

Hoje essas comunidades vivem os resultados de um processo sobre o qual não 

decidiram, apenas acataram o que o interesse e o poder capital determinou, até porque no 

momento em que a obra foi planejada, a sociedade brasileira não tinha garantido o direito de 

ser informada e de decidir sobre o que os governos determinavam como sendo o melhor para 

um ou outro grupo social. O foco daquele momento era promover o crescimento econômico a 

qualquer custo. Assim, não seria um reduto formado por colonos e um agrupamento aldeado 

de povos indígenas que viria a decidir ou não por um empreendimento da envergadura da 

Barragem Norte. 
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Nesse contexto, o primeiro ponto a observar é que esta é uma barragem que foi 

implantada sem nem mesmo considerar a possibilidade de ser um empreendimento para a 

geração de energia. O que de certo modo traria algum bônus que pudesse ser revertido em 

benefício das comunidades indígenas que são seguramente as que ainda atualmente sofrem as 

mais perversas consequências da presença da barragem. 

 Em seguida, faço lembrar que as comunidades não foram consultadas e nem 

informadas previamente sobre a implantação da obra, com exceção das famílias da Barra do 

Rio Dollmann, que no ato da informação já recebiam uma proposta de indenização por terras 

e benfeitorias, a qual sem sombra de dúvidas, não considerava o direito de igualdade entre 

cidadãos. Sem contar com a desterritorialização total da Comunidade Cafuza que mesmo 

relocalizada em outra localidade do município, não teve o ressarcimento total de suas perdas. 

Os indígenas, que tinham desde 1926, o “suposto direito” de domínio e uso do 

território em que se encontravam aldeados, não tiveram sequer o direito de resguardo das 

áreas de encosta que haviam lhe restado da reduzida reserva de terras à eles destinada, sem 

contar que entre eles estavam os Mbyá-guarani, grupo considerado como gente de fora e 

portanto, sem o mesmo direito dos demais grupos. 

Os Cafuzos, nem sequer foram contabilizados quando em dado momento, os indígenas 

por influências de empresários regionais tiveram a ilusão de estar decidindo por fazerem-se  

reconhecer e serem reconhecidos como verdadeiros donos da terra. 

Tem-se então, que a dívida social da Barragem Norte é imensa. Três comunidades 

doaram compulsoriamente o seu território vivido e tiveram como resposta a desestruturação 

do quadro geográfico em que se dão as relações sociais e de produção.  

De acordo com o relatório da Comissão especial CDDPH (Atingidos por Barragens do 

Conselho de defesa dos Direitos Humanos): 

 

O padrão vigente de implantação de barragens tem propiciado, de maneira 

recorrente, graves violações de direitos humanos, cujas consequências acabam por 

acentuar as já graves desigualdades sociais, traduzindo-se em situações de miséria e 

desestruturação social, familiar e individual (CDDPH, 2010, p. 13). 

   

 Conforme se pode notar em todos os momentos desta investigação, não foi nada 

diferente o caso das comunidades atingidas pela obra que, por sua vez, reagem, continuam em 

sua luta no processo de pensar novos espaços de vida, porque ninguém refaz nada nessa vida, 

o que se faz é em outro tempo e é outra história. Pode até ser no mesmo lugar, mas vai 

sempre ser outra história132.  

                                                            
132 Mulher descendente de colonos - 50 anos. Registro em Diário de campo. 
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Nota-se que os Cafuzos do Alto Rio Laeisz persistem na batalha da construção do seu 

novo território. Encontram-se dispersos, mas mantém vivo o objetivo da terra de uso coletivo. 

O grupo talvez não dê conta das expectativas que as comunidades de fora criam em relação ao 

seu modo de organização econômica e produtiva. Mas seguramente esse não é o interesse 

daquela comunidade. Seu propósito maior é viver bem e isso é muito relativo. Depende da 

cultura de cada povo. 

Os indígenas da Terra Indígena Xokleng/Laklãno atualmente encontram-se divididos 

em oito aldeias. Existe entre eles a percepção de que o ressarcimento das perdas que sofreram 

com a implantação da barragem não se limita. Nos discursos e nas manifestações que 

realizam, consideram existir uma dívida social da qual se colocam como eternos credores. 

Acreditam que é na união entre os membros de seus grupos e na realização de manifestos, que 

se torna possível encontrar forças para lutar pelo direito à terra e pelo ressarcimento dos 

custos sociais que sofreram ao longo das quatro décadas que já se passaram desde que 

começaram a sentir os danos da obra sobre suas vidas.  

Dos colonos da Barra do Rio Dollmann, os poucos que restaram e persistem na batalha 

de manter viva a comunidade que atualmente não consegue nem mesmo reunir-se para as 

festas religiosas, vivem somente as expectativas e os desencantos. Separados dos indígenas 

pelos conflitos territoriais e de interesse, sentem juntamente com eles os efeitos incessantes da 

de uma obra que, enquanto existir gerará transtornos que não tem como ser compensados, 

apenas podem ser compreendidos como algo que faz parte da história local. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 O objetivo central elaborado para este trabalho foi identificar as influências da 

implantação da Barragem Norte na formação socioespacial em José Boiteux. Com este 

intuito, foi feita a escolha de um percurso metodológico através do qual acreditei ser possível 

a partir do olhar de geógrafa, perceber a Barragem Norte como um fato social localizado, com 

potencial de ser estruturante, pois, a partir do momento em que ela que começou a ser 

construída, deu novos rumos ao modo de pensar o espaço vivido de cada uma das 

comunidades atingidas, exigindo novos modos de produzir e de organizar politicamente o 

espaço geográfico de José Boiteux como um todo. 

Penso que os procedimentos metodológicos adotados para dar resposta às questões de 

partida e respectivos objetivos, teria permitido maior aprofundamento da investigação 

proposta, caso não tivesse sido enfrentado o problema da transformação da pessoa que vive o 

contexto da pesquisa, em pesquisadora. É complexo o trabalho de neutralidade e de 

afastamento do campo pesquisado quando se vive a realidade que se tornou objeto de 

pesquisa. Do mesmo modo, é complexa a posição de pesquisadora quando se foi vista e 

reconhecida como pessoa envolvida com as questões que afligem determinada comunidade. 

 Considero que o conceito de fato social total aplicou-se à compreensão do processo de 

constituição e transformação do espaço local no âmbito da região do Vale do Itajaí, bem como 

nas demais esferas geográficas sobre as quais a Barragem Norte estende seus efeitos. 

Compreendido o conceito e identificadas as consequências da Barragem Norte para os 

grupos étnicos que formam a população local, passa-se a perceber que a barragem teve e 

continua a ter o potencial de influenciar a formação socioespacial em José Boiteux. Seus 

efeitos não são somente aqueles que já foram sentidos e vividos. Eles perduram e se 

manifestam em cada tempo de um outro modo e com outras intensidades. Portanto, exigem 

das pessoas que habitam o lugar, a constante adaptação e criação de estratégias para lidar com 

os novos desafios que produzem.  

Em relação ao alcance dos objetivos específicos, entendo que foram atingidos pelo 

menos em parte. A implantação da Barragem Norte seguiu o modelo predominante de 

projeção e execução das obras que visam a realização dos grandes empreendimentos que são 

as barragens. Seus benefícios servem aos interesses empresariais e governamentais e seus 

efeitos socioambientais negativos recaem sobre as populações atingidas que, muitas vezes, 

não são nem mesmo reconhecidas como tal.  
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É necessário observar que ela se inclui na categoria das grandes obras de engenharia. 

Porém, com uma diferença, a maior parte das barragens construídas por esse mundo afora, 

tem pelo menos a justificativa da geração de energia, da oferta de água para irrigação ou 

abastecimento humano e animal, entre outros motivos que podem ser compreendidos como 

benefícios sociais pelo menos para alguma comunidade, mesmo que em detrimento de outras. 

Mas, a Barragem Norte não tem esse potencial e me encorajo a dizer que ela é simplesmente 

um monumento de terra e concreto que retém as águas das chuvas do alto curso do Rio Itajaí 

do Norte, chuvas que teriam poucos efeitos nas proporções de alcance das enchentes nas 

cidades do Médio e Baixo Vale do Itajaí, se o avanço da ocupação humana nas áreas de risco 

e de preservação permanente, tivesse sido contido depois de sentidas as primeiras 

consequências sociais provocadas por chuvas causadoras de enchentes. Ainda acrescento: 

chuvas com efeitos atenuados, se a cobertura florestal, antes existente no lugar estivesse lá 

para cumprir sua função no processo de infiltração das águas pluviais nos solos.  

No que se refere ao trabalho de informação das comunidades sobre a tomada da 

decisão acerca da localização da obra no lugar, cabe salientar que as comunidades com 

propensão de serem atingidas não foram comunicadas com tempo suficiente para que 

pudessem reagir ou pelo menos se manifestar sobre a aceitação ou não do empreendimento. 

Tampouco foram informadas das consequências negativas que poderiam vir a sofrer.  

Outro aspecto a destacar relaciona-se, ao longo período de tempo empregado na 

execução da obra propriamente dita, a qual se estendeu por aproximadamente duas décadas 

sem levar em conta a fase anterior ao efetivo desencadeamento dos trabalhos. 

O segundo objetivo, que visava compreender de que maneira a implantação da 

Barragem Norte influenciou a economia local, foi tratada no texto de comunidade para 

comunidade, observando-se o que aconteceu em cada situação e assim, tentando perceber 

como isso interferiu em âmbito municipal. O que se fez nesta direção, foi apenas uma 

discussão que revela o redirecionamento de uma parte das atividades praticadas localmente, 

mas é preciso reconhecer que as fontes de dados existentes não conseguem dar uma noção 

exata das mudanças que aconteceram, ou seja, não há fontes de dados que permitem 

compreender as reais influências da obra na economia do município. 

 Na Barra do Rio Dollmann, verificou-se a total transfiguração do espaço. A migração 

das famílias que viviam na área causaram a desestruturação do potencial produtivo advindo da 

agricultura familiar, das manufaturas e da extração madeireira. Estas atividades deram lugar à 

prática agrícola em terrenos declivosos e pouco favoráveis à atividade. Os poucos 
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descendentes de colonos que lá permaneceram, tiveram que investir em novas fontes 

geradoras de renda, no caso, as facções têxteis.  

No lugar do canteiro de obras, formou-se um novo povoado, pois sob a justificativa 

inquestionável da falta de condições de permanecer e reorganizar a vida nas áreas 

frequentemente inundáveis pelo lago da barragem, famílias inteiras deslocam-se da TI 

Xokleng Laklãnõ para morar no local. Tal situação se explica naturalmente, pois na Terra 

Indígena, onde havia as condições naturais básicas necessárias ao sustento dos seus 

habitantes, não foi possível manter os costumes tradicionais. O ritmo de vida das 

comunidades modificou-se de modo inconcebível. A reação dos Xokleng/Laklãnõ frente aos 

transtornos que a barragem causou em suas vidas, é seguramente a que mais se faz sentir, pois 

alcança repercussão nacional, se não maior. Essa obra é vista e entendida como uma dívida 

permanente dos governos para com os povos Xokleng/Laklãnõ. 

A Comunidade Cafuza, com uma história de vida marcada por adversidades de toda 

sorte, sem sombra de dúvidas, sofreu as consequências mais perversas da barragem durante o 

tempo que se manteve no interior da Terra Indígena. Ela foi relocalizada e acredito poder 

dizer que as árduas condições de vida a que historicamente foi submetida geraram para o 

grupo a capacidade de resiliência, levando-a a manter-se como grupo étnico que, mesmo com 

a dispersão de parte dos seus membros, persiste nos seus objetivos e, a partir de aspectos 

culturais que valorizam a vida em coletividade construiu um novo território e se mantém na 

localidade de Alto Rio Laiez no interior do município. 

O terceiro e quarto objetivos consistiam respectivamente na intenção de inventariar as 

consequências da implantação da Barragem Norte para os diferentes grupos étnicos do 

município de José Boiteux e, investigar a influência da implantação da Barragem Norte na 

geração e intensificação de conflitos em José Boiteux. 

Das consequências da barragem para os grupos étnicos locais e das suas influências na 

geração de conflitos, concluo semelhantemente a outros pesquisadores. Os conflitos sempre 

fizeram parte da história local em decorrência das estranhezas da cultura de cada um desses 

grupos, ou até por conta dos vetustos preconceitos que ainda imperam no lugar. No entanto, 

afirmo: foram raras as vezes em que ousei perguntar para as pessoas sobre a influência da 

Barragem Norte nas relações entre os povos locais, sem sentir a voz ou as palavras sendo 

contidas, tanto da parte dos indígenas, que dos brancos e cafuzos. 

Esclareço que não foram somente as palavras ditas que me levaram a concluir que a 

barragem foi e continua sendo fator de intensificação dos conflitos entre colonos e indígenas, 

mas sim os registros de situações conflitantes percebidas e não declaradas, o silêncio 



134 
 

incômodo das pessoas que não arriscam a emitir palavras, os focos conflituosos noticiados 

nos meios de comunicação e até os conflitos que indiretamente vivenciei enquanto membro 

integrante de um dos grupos formadores da população do município. 

Por fim considero que o trabalho mais intenso no processo de pesquisar não foi o de 

identificar as influências da Barragem Norte na formação socioespacial em José Boiteux. Mas 

sim compreender de que modo essas influências se fizeram e se farão sentir em cada momento 

da história de vida das comunidades diretamente atingidas pelo processo, sem desconsiderar 

que o município é parte de um universo maior. Portanto, a obra não trouxe efeitos somente 

para o local, mas para todo o Vale do Itajaí, se não, para bem mais. 

Cabe ainda observar que a pesquisa desenvolvida consiste no resultado de um percurso 

que buscou associar registros de informações que traduzem as vivências de atores sociais que 

fazem parte de uma realidade local representativa de outras semelhantes. Buscou relacionar 

escritos, ditos e fatos vividos que comprovam: a construção da Barragem Norte, pode ser 

compreendida como um fato social total.   

Este foi o olhar sobre o caso específico da Barragem Norte, localizada no município 

de José Boiteux que, por sua vez, permite refletir sobre a questão da construção de barragens 

e seus efeitos socioambientais em qualquer lugar do mundo, fazendo-o a partir do 

entendimento de que a solução ou minimização dos problemas causados por enchentes pode 

se dar pelas vias do planejamento territorial que prioriza ações integradas em favor do 

desenvolvimento socioambiental.  

Sobre a questão da adoção de medidas estruturais como mecanismo de controle de 

enchentes, como é o caso da Barragem Norte, resta dizer que é hora de se pensar na contenção 

do avanço da ocupação das áreas de risco e na manutenção das áreas de preservação 

permanente como parte do planejamento local e regional. Há que se considerar a necessidade 

de pensar e realizar o planejamento dos territórios a partir do olhar sobre o todo e priorizar 

sistemas de gestão que atendam à necessidade de desenvolvimento social em igualdade. 

É compreensível que a evolução do espaço não ocorra de igual forma em todos os 

lugares. Também é compreensível que cada lugar tenha sua função no processo de 

desenvolvimento, de modo que algumas cidades exerçam o papel de centros concentradores 

das atividades industriais, do comércio e prestação de serviços, enquanto outras se 

mantenham como espaço das atividades ligadas ao setor primário. No entanto, esse processo 

não pode ocorrer de modo que algumas comunidades tenham que arcar com custos sociais 

impagáveis que decorrem do benefício de outras. 
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Retomo a questão central que norteou essa pesquisa e esclareço que as influências da 

Barragem Norte na formação socioespacial em José Boiteux alcançam todas as dimensões da 

vida local, interferindo não somente a organização econômica e política local, mas sim e 

especialmente as relações sociais que se estabelecem entre as comunidades. Sem contar que 

não se limitem e permanecem somente nessa esfera geográfica. De certo modo, alcançam o 

nível regional e repercutem em esfera maior ainda.  

Estendo essa percepção sobre todas as outras situações do mundo que se assemelham à 

realidade vivida pelas comunidades atingidas pela Barragem Norte. Provoco para a reflexão 

no sentido de que se busque compreender o fato de que o desenvolvimento territorial e 

socioambiental depende de formas de planejamento e gestão que percebem o lugar como 

unidade que integra a totalidade.  

Nesta ótica, o planejamento e a gestão dos lugares precisam ser pensados e executados 

mediante a ação conjunta entre sociedade e agentes públicos, com vistas a favorecer a 

organização e produção de espaços capazes de atender às comunidades igualmente, quando se 

trata do direito do acesso à terra para morar e produzir o sustento individual e coletivo.  
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