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RESUMO 

Este trabalho relatará a construção da Barragem Norte em José Boiteux e 

quais foram os malefícios ou benefícios que essa construção trouxe a vida dos 

Laklãnõ/ Xokleng com breves relatos dos Laklanõ/ Xokleng contanto sua visão 

sobre o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 



7 
 

Dedico este trabalho a minha filha Ajú Gabriela Patté Ndili que todo esse tempo 

foi meu alicerce foi onde consegui tirar forças para continuar essa caminhada. 

Ao meu avô/ pai Francisco kaudag Patté in memoriam, meu tio Cipriano Popó 

Patté in memoriam, e Josué Kovi Patté in memoriam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 



8 
 

Primeiramente quero agradecer a Deus por me iluminar e me proteger até aqui, 

aos grandes espíritos dos meus antepassados que me guiaram, aos meus 

familiares, minha filha que teve tanta paciência comigo apesar de ser tão 

pequena mas desde sempre me compreendeu e de alguma  forma foi umas 

das pessoas que me ajudou muito até aqui, minha avó que me educou e me 

ensinou a ser o que sou hoje, minha mãe que tanto lutou para o meu estar, 

meu padrasto, meus queridos irmãos meus colegas de classe das duas turmas 

que tive onde aprendi muito a diversidade cultural. Aos meus entrevistados que 

me ajudaram muito, ao meu povo que tanto me apoiou as minhas lideranças, 

ao meu querido amigo Dinamam Tuxá que sempre esteve do meu lado em 

todas as horas me ajudando e dando apoio para que prosseguisse essa longa 

caminhada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 



9 
 

Meu nome é Ana Roberta Uglõ Patté sou do povo Laklãnõ/xokleng  moro na 

aldeia Palmeira Terra Indígena Laklãnõ pertencente ao município de José 

Boiteux nasci na cidade de Ibirama á 40 km  da aldeia onde resido, e sou filha 

de mãe solteira, fui nomeada pela minha mãe Maria Kulá Patté  e Uglõ é nome 

da minha bisavó tenho o nome dela como uma homenagem e também pelo 

fato de que os Laklãnõ/ Xokleng acreditam que a pessoa homenageada pode 

nascer de novo no caso acredito que parte da minha bisavó está em mim. 

Desde bebe fui criada pelos meus avós Francisco Kaudag Patté(in memoriam) 

e Candida Patté pelo fato de minha mãe ter que sair de casa para trabalhar em 

casas de famílias fora da aldeia em cidades vizinhas para que pudesse 

sustentar a mim e mais três irmãos Elaine Camlem, Vougcé Camlem e Atila 

Mokling Patté. Minha língua materna foi o Xokleng pois meus avós só falavam 

a língua materna, desde criança morei na aldeia, e em minha aldeia não havia 

escola e com seis anos fui a primeira vez ao pré escolar que ficava fora da 

aldeia onde a maioria das crianças eram não indígenas, minha mãe me levou e 

quando cheguei lá para minha surpresa as crianças só falavam o português e 

eu fiquei muito assustada pois não sabia falar o português e quando minha 

professora disse pra eu falar meu nome completo eu só abaixei a cabeça pois 

não sabia nem o que ela estava falando, os dias foram se passando e fiz 

muitos amiguinhos onde comecei a aprender a falar o português, e para mais 

uma surpresa na escola fui aprender que meu nome era Ana Roberta pois até 

então só sabia que meu nome era Uglõ. O tempo foi passando e eu continuei a 

estudar em escola não indígena até o 6º ano pois depois de muitas 

reivindicações uma escola foi construída em nossa aldeia foi quando pela 

primeira vez pude estudar numa escola indígena onde tínhamos matérias 

especificas com a língua materna. Com o passar do tempo minha curiosidade 

de saber quem era meu pai foi crescendo e nunca soube o porque de não 

conhecer meu pai. Com 14 anos de idade tive uma gravidez precoce ainda 

estudava no 8º ano era uma criança e estava com outras duas crianças dentro 

de mim a principio foi uma alegria para mim e para toda minha família apesar 

de ser precoce, e os meses foram se passando e quando estava de 7 meses 

de gestação tive um parto com urgência pois corria risco de vida tive uma 

convulsão mas no final de tudo fiquei bem, mas minhas filhas que foram tão 

apressadas em nascer não estavam e eu mal sabia do que estava por vir, a 
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primeira geme lar faleceu com apenas cinco dias de vida pois tinha problema 

no coração e a segunda geme lar  faleceu com 18 dias pois tinha a glicose alta. 

Mas mesmo assim fui forte e continuei a estudar pois tinha um objetivo em 

minha vida de que era estudar e ajudar meu povo pois desde criança via meu 

povo ir a luta. Continuei a estudar e dois anos depois do ocorrido descobri que 

estava grávida da minha linda filha que se chama Ajú Gabriela Patté Ndili que 

tem o nome de sua tataravó que tem um significado muito forte para mim pois 

sua tataravó viveu mais de 100 anos isso foi contado depois do primeiro 

contato com os não índios, mas conta se a historia de ela já era uma menina 

de no Maximo oito anos. E assim Ajú veio para alegrar toda família, e ela 

mesmo sendo um bebe levava ela junto na escola e terminei o ensino médio. 

Logo fiz o vestibular pra uma universidade particular e passei para artes 

visuais, fiz a matricula mas não compareci as aulas pois não tinha como pagar 

e acabei desistindo. Meses depois vi um cartaz na escola sobre o vestibular em 

licenciatura indígena na UFSC não pensei duas vezes e fiz, a para minha 

felicidade passei, e quando comecei a estudar não tinha noção do que era 

Licenciatura, mas com o tempo fui tendo conhecimento de como era importante 

valorizar mos nossa cultura costumes e tradição e como poderíamos fazer para 

pro vitalizar tudo isso, através da Licenciatura pude conhecer novos mundos 

novas lutas de outros povos, foi então que comecei a fazer parte do movimento 

indígena, primeiro tive a oportunidade de viajar para São Paulo em um 

Encontro Nacional de Estudantes Indígenas o ENEI, lá pude aprimorar ainda 

mais meu conhecimento vendo lutas dos outros povos, foi quando coloquei um 

objetivo em minha vida que lutaria pela não só pela causa do meu povo mas 

sim lutaria pela causa indígena em geral, e juntamente com outros alunos 

indígenas da universidade colocamos um objetivo em nossas vidas que 

traríamos o ENEI para nossa universidade e no mês de agosto de 2014 fomos 

ate Mato Grosso do Sul onde estava sendo sediado o II ENEI  com o objetivo 

de apresentar trabalhos, e também trazer o evento para Santa Catarina, e em 

uma plenária onde fui a representante defendi nosso interesse de trazer o 

evento e assim com votação unanime ganhamos e conseguimos com que o 

evento fosse sediado em Florianópolis na universidade onde aprendemos a 

lutar pela nossa causa. Atualmente faço parte do movimento sou representante 

da juventude da minha aldeia com apoio total das lideranças e também sou 
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conselheira do  Conselho Estadual de Povos Indígenas o CEPin, me engajei e 

viajo para vários lugares do Brasil representando meu povo e aonde quer que 

passe conto a sofrida historia do meu povo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho abordará sobre a Barragem Norte, apresentando os 

vários momentos desta construção que está localizada no Município de José 

Boiteux construída em torno do Rio Hercílio na Terra Indígena Laklãnõ onde 

vive o povo Xokleng com cerca de 3.000 habitantes numa terra de 14.084 

hectares legalizadas e um total de 37.128 hectares em processo de 

demarcação. Meu objetivo é contar suas consequências, o impacto sócio 

ambiental e social na visão dos Laklãnõ (Xokleng).  

Com relação ao impacto ambiental, podemos mencionar, por exemplo, 

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. Já 

sobre o impacto social, 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. Busco aprofundar minha pesquisa  nessa área para poder 

entender como foi e como é a vida do povo com a Barragem. Pretendo registrar 

também do confronto que ainda existe entre índios e não-índios  por terras 

férteis, as várias mortes trágicas ocorridas no rio por conta das cheias, os 

descasos com as péssimas condições do saneamento nas casas construídas 

pelo governo como umas das várias reivindicações que o povo Laklãnõ vinha 

pedindo há anos, a falta de um estudo geológico e antropológico para 

levantamento dos prejuízos sofridos para que assim possamos construir o 

nosso movimento de reivindicação de projetos de sustentabilidade para o 

nosso povo. 
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A Barragem Norte está localizada no limite inicial da Terra Indígena 

Laklãnõ, município de José Boiteux, onde nasci, cresci e vivo, e desde criança 

vinha presenciando o sofrimento do meu povo quanto á Barragem. Ainda 

quando criança lembro-me que não havia escola indígena na minha aldeia só 

nas aldeias vizinhas e não tinha transporte até essas aldeias, minha aldeia 

tinha sido recém retomada pela comunidade que tem por nome hoje de Aldeia 

Palmeira,  nomeada por eles mesmo, pelo fato de que naquela região haviam 

muitos pés de palmeiras e a comunidade extraia para seu sustento. No entanto 

pelas dificuldades de ir a uma escola indígena tive que ir a uma escola não 

indígena que localiza- se na barra do Rio Dollmann, onde basicamente a 

maioria dos alunos eram não índios e os professores também. Nos meses de 

julho a setembro período de chuva todos na Aldeia ficavam ilhados, e quando 

isso acontecia a escola ficava mais longe ainda dando no mínimo 21 km a mais 

para chegar a escola e uns 30 km a mais para chegar a cidade mais próxima.  

Esta barragem foi construída com objetivo de conter as cheias que 

alagavam as cidades vizinhas.  Sua construção trouxe consequências 

gravíssimas para toda comunidade indígena que vivia acima da barragem 

como o impacto ambiental, o impacto social, os confrontos com não índios, e 

mortes. Neste trabalho procuro entender qual a visão da comunidade sobre a 

barragem norte e como viviam os Laklãnõ (Xokleng) antes e depois da 

barragem.  

A minha pesquisa será realizada através de entrevistas com os 

membros do povo de diversas idades para tentar entender as diversas 

concepções que os Laklãnõ (Xokleng) fazem a respeito do impacto 

socioambiental gerado pela construção dessa barragem e o que eles julgam 

necessário, se há ou não alguma forma de reparar os danos causados e o que 

têm feito durante esses anos pós Barragem Norte nos limites de sua terra. 

Concentrarei as entrevistas mais nas Aldeias Palmeira, Barragem e 

Figueira e algumas vezes nas demais aldeias até por conta do pouco tempo 

disponível para a gravação das entrevistas e em seguida farei a transcrição do 

material coletado para composição do corpus deste trabalho. 
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1.1 - A Denominação do Povo, a Terra Indígena Ibirama Laklãnõ e sua 

organização Política 

Santos (1973), diz que o termo utilizado para denominar o povo 

Xokleng gerou muitos debates entre o povo a partir de 1914. Durante o 

processo de contato, as denominações dadas por estudiosos para este povo 

foram as mais variadas como: Bugres, Botocudos do Sul, Aweikoma, Xokleng, 

Xokrén, Kaingang de Santa Catarina e Aweikoma-Kaingang (SANTOS, 1973). 

Estas últimas denominações foram dadas devido à proximidade linguístico-

cultural existente entre os Xokleng e os Kaingang1. Simões da Silva (1930) na 

sua primeira pesquisa sobre o povo Xokleng denominou os de  tribo Caingang 

(índios bugres-botocudos) de Santa Catarina, mesmo sentindo que havia uma 

diferença cultural entre estes e o povo Kaingang.  

Segundo Santos (1973) ao mencionar Jules Henry (1935), fala que o 

antropólogo americano nas suas primeiras publicações sobre esse povo, 

apesar de denominá-los Kaingang admitiu que houvesse diferenças linguística-

cultural entre eles e os outros Kaingang.  

Para Greg Urban (1985), os Xokleng se originaram dos Kaingang e a 

separação se deu devido ao rompimento (separação) de suas patrimetades. O 

mesmo nos coloca que o termo Xokleng é muito genérico e não lhes dá 

identidade como povo.   

Silvio Coelho dos Santos , um dos pesquisadores que mais estudou 

sobre  os Xokleng, cita que as denominações que foram atribuídas a esse 

povo, optou-se pelo uso do termo Xokleng, que aos poucos foi sendo 

incorporado pelo povo como indicador de sua identidade externa e que é usado 

por eles em suas lutas políticas junto ao governo, a sociedade envolvente e os 

meios de comunicação. SANTOS (1973; p.31). 

No entanto, Gakran (2005), diz que os remanescentes desta 

sociedade, habitantes do vale do Itajaí, mais precisamente na Terra Indígena 

Ibirama/Laklãnõ, que se situa nos municípios catarinenses de José Boiteux, 

                                                           
1
  Segundo a determinação da Associação Brasileira de Antropologia, utiliza-se o nome das comunidades 
Indígenas sempre no singular.  
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Vitor Meireles, Itaiópolis e Doutor Pedrinho, não reconhecem o termo Xokleng 

como sua autodenominação e de acordo com este autor, o termo Xokleng é 

demarcador do olhar dos não índios sobre o povo e não deste como sociedade. 

De acordo com o mesmo autor, o povo nunca se sentiu confortável com essa 

denominação e as pessoas da comunidade consultada dizem que o nome 

Xokleng foi dado por pesquisadores e não os identifica como povo devido seu 

significado. Com isso, o povo se sente menosprezado por que sabe que os 

outros povos indígenas no Brasil têm sua autodenominação e isso os 

incomoda. Gakran ainda diz que num processo recente de resgate das 

histórias e de suas origens, esse grupo indígena iniciou um processo de re-

denominação,  para tentar resgatar aquele que consideram o verdadeiro nome  

e que os identifica como povo. De acordo com o autor, a partir dos 

questionamentos entre a comunidade, buscou-se um novo nome para redefinir 

a  identidade e para (pesquisando com os anciãos do povo) recuperar as 

histórias e assim poder redefinir a sua autodenominação.  

Assim, o termo “Laklãnõ” vem ganhando espaço político, interno e 

externo, através do movimento de recuperação do idioma, incluindo os 

registros das histórias antigas e o ensino bilíngue. GAKRAN (2005, p. 12,13 e 

14). 

Atualmente a Terra dos Laklãnõ (Xokleng) se encontra dividida 

politicamente em oito (08) aldeias por linhas imaginárias determinada pelos 

caciques regionais que são responsáveis pelos 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 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 mantem relações políticas. 

Os representantes do povo Laklãnõ são eleitos por eleição direta a 

cada três anos conforme prevê a lei interna, organizada por um juiz eleitoral 

que é indicado pelo cacique presidente e aprovado pelos caciques regionais 

que a partir de então passa a ter autonomia por toda a burocracia e 

desenvolvimento de todo o processo eleitoral. O voto passa a ser obrigatório a 
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partir dos 16 anos para ambos os sexos se tornando facultativo para os 

maiores de 70 anos, sendo que para concorrer aos cargos de cacique as 

pessoas precisam ter no mínimo 21 anos para o cargo de cacique regional, e 

de 25 anos acima para cacique presidente. 

A comunidade uma vez descontente com seus representantes pode 

destituí-los através de um abaixo assinado quando comprovado infrações 

conforme o regimento Interno que considera dois tipos de crime que é o 

Comum, que vem a ser quando o cacique comete homicídio, desvio de bens 

patrimoniais da comunidade, incapacidade absoluta, agressão física a 

membros da comunidade e atitudes desmoralizadoras. O segundo crime 

considerado pelo regimento interno é o de responsabilidade que é o não 

cumprimento do regimento, atos de irresponsabilidades morais e sociais e 

abuso de poder. Uma vez o cacique destituído, cabe a justiça eleitoral decidir 

por passar o cargo para o vice ou conforme o julgamento decidir por uma 

eleição complementar ou plebiscito para conclusão do mandato vigente. 

Essa divisão política da Terra Indígena se deu com a construção da 

Barragem Norte para contenção de cheias no Vale do Itajaí, pois desde a 

primeira enchente do lago da Barragem, inundou todas as casas e 

propriedades do povo que até aquele momento moravam em um mesmo local 

formando uma única aldeia para manter a coletividade tradicional e outros 

elementos importantes de sua cultura, principalmente a sua língua materna que 

é um dos principais elementos de sua identidade cultual. 

 

  CAPITULO II Os impactos socioambientais causados pelo barramento 

dos rios no Brasil 

 

Não é desconhecido no mundo que o barramento de um rio provoca 

impactos ambientais irreversíveis e se levarmos em conta a população a ser 

atingida, não apenas por barragens e hidrelétricas, mas até mesmo pela 

transposição do curso natural de um rio, as consequências sociais podem ser 

muito mais piores. Construir um empreendimento em rios à maneira tradicional 
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significa abrir mão dos recursos naturais ali existentes, a diversidade de 

ecossistemas a serem atingidos, além dos impactos sociais, unicamente para a 

ampliação do desenvolvimento econômico. 

O estado brasileiro pode se orgulhar e divulgar notícias para todo o 

mundo de que é um país com matriz energética voltada para a chamada 

“Energia Limpa”, pois hidrelétricas, biomassa e outras, constituem essa matriz 

de geração bastante promissora. No entanto, os reservatórios das barragens 

brasileiras, que possuem funções diversificadas, que podem ser de 

acumulação e captação de água potável, geração de energia elétrica, reserva 

de água para agricultura irrigada, produção de biomassa, atividades vinculadas 

a transporte, recreação e turismo, produzem infinitos e irreparáveis impactos 

nos principais ecossistemas associados às bacias hidrográficas. Todas essas 

complexas transformações artificiais do ambiente é que definem a nova 

paisagem dentro do cenário social e ecológico das bacias hidrográficas 

brasileiras. 

O Brasil tem, ao longo de sua formação, desenvolvido uma grande 

capacidade de utilização dos recursos hídricos, só que isso tem sido feito sem 

análise da sustentabilidade. O que sempre prevaleceram durante estas 

construções, foram os interesses econômicos e nunca o que deveria ter sido 

observado e valorizado no princípio desses projetos, que são os interesses 

sociais e ecológicos e, por isso muitos destes empreendimentos hídricos têm 

sidos construídos sem planejamento inicial e sem preocupação com a inserção 

da população regional com projetos de auto sustentabilidade e também de 

desenvolvimentos futuros nestas bacias hidrográficas. 

As barragens de contenções de cheias também se destacam entre os 

empreendimentos estatais que mais afetam e desestruturam o leito natural dos 

rios brasileiros e desestabilizam organizações sociais, deixando 

descontentamento entre milhares de famílias que veem anos, na maioria das 

vezes décadas de trabalho e produção, sendo destruídos pelas águas das 

enchentes. 

Esse tipo de construção (barragens) produz diversos impactos 

ambientais e sociais, o que faz com que seja motivo de polêmica atualmente 
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com o avanço das discussões sobre desenvolvimento sustentável. Os 

estudiosos procuram descobrir a dimensão desses impactos, a fim de 

encontrar formas de amenizá-los, uma vez que evita-los seja impossível. Esses 

impactos ocorrem durante a construção dessas barragens, e podem ser 

identificados quando afetam a fauna e a flora local e as comunidades 

tradicionais ribeirinhas e as terras indígenas nessas regiões. O represamento 

da água contribui para esta destruição, fazendo com que diversas espécies 

animais e vegetais fiquem submersas e morram. Aqueles animais que 

conseguem fugir acabam saindo de seu habitat natural precisando se adaptar 

em novos lugares. Em relação às espécies aquáticas, o represamento faz com 

que umas acabem por se extinguir  e aquelas espécies que fazem a piracema 

acabam tendo que se mudar para outra região em busca de melhores locais 

para a reprodução, diminuindo a fartura nesses locais, o que prejudica os que 

dependem da pesca para sobreviver. Isso prova que os represamentos, além 

de poluir, causam conseqüências negativas aos homens. Além disso, a morte 

da floresta eleva a temperatura ambiente mudando o ciclo de chuvas. 

 O modelo utilizado para a construção de barragens coloca em primeiro 

lugar os interesses econômicos (privados) em relação aos bens coletivos (meio 

ambiente), e isso torna-se um gerador de fortes impactos socioambientais. O 

aumento da construção de usinas, principalmente as hidrelétricas no Brasil, 

deve-se ao fato da energia ser um fator essencial para o desenvolvimento 

sócio-econômico de uma nação. Porém, os impactos sócio-ambientais 

causados por essas construções normalmente não são visíveis para a 

sociedade. 

 Segundo a Resolução nº001 do CONAMA2, em seu artigo 1º define 

impacto ambiental como: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

 biológicas do meio ambiente causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que diretamente ou indiretamente  afetam: 

                                                           
2
  Resolução CONAMA Nº 001/1986 – “Dispõe sobre critérios e diretrizes gerais para a avaliação de 

impacto ambiental” – Data da legislação: 23/01/1986 – Publicação DOU, de 17/02/1986, págs. 2548 – 

2549 – Status: Alterada pelas Resoluções n° 11, de 1986, n° 05, de 1987, e n° 237, de 1997. 
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   I - a saúde, a segurança e o bem estar da população;  

   II – as atividades sociais e econômicas: 

   III - a biota;  

   IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

   V - A qualidade dos recursos ambientais. 

 

 Apesar do tema “desenvolvimento sustentável” vir sendo citado 

freqüentemente nas últimas décadas a idéia de “progresso” ou 

“desenvolvimento” ainda está cega em relação à questão ambiental e com isso 

surge a necessidade de despertar e conscientizar a sociedade em geral em 

relação a este assunto. É também necessário ressaltar que, atualmente, o 

social e o ambiental têm influências comuns entre si e por isso estuda-los 

separadamente torna-se impossível. 

 Ao retratar o conceito de desenvolvimento CARVALHO, FARIAS, 

ZOCOLER, MOMESSO, LUCINDO, GONÇALVES E PEIXOTO (2004, p.117) 

dizem: 

Desde há muito tempo, existe um modelo de 

desenvolvimento que, de várias maneiras, é socialmente 

disseminado. Nele o desenvolvimento científico é de 

grande importância porque ele gera desenvolvimento 

tecnológico e este, por sua vez, gera desenvolvimento 

econômico, o qual conduz ao  desenvolvimento social 

(Bazzo, 1998; Auler e Bazzo, 2001). Trata-se de um 

 modelo linear bastante simples, mas que nas últimas 

décadas foi bem  questionado e tem se  mostrado 

totalmente inapropriado. 

 Para estes autores a ideia de desenvolvimento e progresso que se 

instalou e se enraizou no mundo contemporâneo é totalmente cego quando se 

trata das questões ambientais e por isso consideram um grande desafio para a 

sociedade por que ela não tem critérios e sentidos totalmente definidos sobre 

desenvolvimento sustentável. Eles também dizem que para os educadores 

essa temática também é muito desafiadora, pois não passa de uma estratégia 
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para programar a sustentabilidade na cabeça dos alunos, ou pelo menos 

deveria ser. 

 O impacto socioambiental causado pela exploração dos rios são 

resultado da necessidade de energia gerado pelo desenvolvimento tecnológico. 

O aumento da exploração energética dos rios, para o progresso do país é a 

principal causa das discussões na sociedade atual ou contemporânea no que 

diz respeito aos impactos socioambientais. 

 Existem grandes preocupações de como são os impactos sociais e em 

qual grau a população é atingida. Podemos perceber que, apesar de a energia 

dos rios serem amplamente utilizados, a tendência é que haja cada vez mais 

estudos dos impactos sócioambientais a fim de minimizar a destruição do meio 

ambiente. 

Em se tratando de impactos sociais causados pelas construções de barragens 

em terras indígenas podemos visualizar no mapa abaixo a quantidade de terras 

atingidas ou que ainda serão atingidas na região amazônica por estas 

construções: 
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Figura1: localização das hidrelétricas na Amazônia  

Fonte:  geração e transmissão de energia elétrica: impactos sobre os povos indígenas no 
Brasil http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-
311X2001000200016&script=sci_arttext  
 

      

Não que nas demais regiões não haja algum tipo de construções desse porte, 

mas apenas para dar uma visualizada na quantidade de empreendimentos 

governamentais em terras indígenas, difícil de responder, pois teríamos que 

abordar os dois lados da moeda: a visão das pessoas atingidas e a dos que 

autorizam essas construções.  

Segundo VILHENA (2013, p.3) o licenciamento ambiental foi instituído 

no Brasil através lei federal n.6.938/2001: 

O licenciamento ambiental foi instituído pela lei federal 

n.6.938/2001, que estatuiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, é um instrumento ambiental, criado à época para 

atividade efetiva ou potencialmente poluidora e, diante da 

realidade de possível dano ambiental vem passando por 

atualizações e melhor disciplinamento.  

 Falar sobre o meio ambiente nunca esteve tão em alta 

quanto atualmente. A cada dia aumenta a preocupação das pessoas em 

preservar o nosso planeta. Porém, infelizmente, ainda não são todos que têm 

essa preocupação. Talvez a falta de conhecimento seja o principal motivo que 

leva as pessoas a não cuidarem do meio ambiente como ele merece. 

 O Meio Ambiente é a soma total do que está em torno de algo ou 

alguém. Ele inclui os seres vivos e as forças naturais. Para os Laklãnõ 

(Xokleng) todos os seres da natureza possui um espírito, inclusive a terra, por 

isso o respeito por essas entidades faz com que automaticamente o ambiente 

seja cuidadosamente preservado. Essa conectividade forma uma rede de 

convivência entre humanos e a natureza e por isso dizem que é o ambiente 

que proporciona condições para o desenvolvimento e  crescimento dos seres 

vivos e os espíritos, pois eles simplesmente não existem sem o seu ambiente. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2001000200016&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2001000200016&script=sci_arttext
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Por isso a palavra na língua desse povo utilizada para ambiente é ÃG JÓBA, 

que vai muito mais além do imaginável chegando a atingir até o mundo 

espiritual. 

 Os organismos mudam em resposta às condições do seu ambiente, que 

é composto das interações entre plantas, animais, solo, água, temperatura, luz, 

etc.. Em biologia e ecologia, o meio ambiente engloba tudo o que há na 

natureza e os seres vivos, incluindo a luz solar. Isto também é chamado de 

ambiente natural. 

 É muito importante que cada indivíduo entenda que o ambiente limpo é  

importante para a saúde de todos os seres humanos. Qualquer tipo de poluição 

causa danos ao ambiente, e isso é ruim para a humanidade. No contexto atual, 

vimos uma divulgação das informações para a  sociedade sobre os níveis de 

poluição e, portanto, estamos observando algumas ações de mudança de 

atitude. Porém, ainda é necessário muito trabalho para ser feito por todos nós, 

de modo que tenhamos de fato um ambiente limpo e saudável. O primeiro 

passo para essa mudança é a informação, em seguida  a sensibilização e por 

fim a mobilização das pessoas sobre a importância do ambiente limpo, e como 

ele pode nos ajudar a permanecermos vivos e saudáveis. NASCIMENTO 

(2003, pag, 30) 

 Mas por que falar de poluição do meio ambiente se o tema aqui é 

discussão em torno da construção de barragens de contenção de cheias e 

hidrelétricas para geração de energia elétrica? Bom como é do conhecimento 

de todos a poluição acontece de uma infinidade de formas e por isso a 

conscientização para o desenvolvimento sustentável caminha em torno da 

poluição. Todos sabem que os lagos formados pelas barragens causa poluição 

dos rios e nas margens em seu entorno.  

 Para dar um pouco mais de visualização sobre as barragens e 

hidrelétricas que afetam as terras indígenas no Brasil podemos ver que até o 

ano de 1996, 156 terras indígenas, segundo dados da Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI, estavam com algum tipo de conflito judicial contra empresas do 

setor elétrico por conta de serem atingidos ou estarem sendo ameaçados por 

estas construções KOIFMAN (2001, p.414)3. 

                                                           
3
 Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(2):413-423, mar-abr, 2001. 
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CAPÍTULO III - A Barragem Norte: Contenção de Cheias no Vale do Itajaí – 

SC e os impactos causados por ela 

A Barragem Norte, faz parte de um complexo de barragens de 

contenção de cheias no Vale do Itajaí e foi construída para proteger a 

população residente nas cidades do vale, que durante muitos anos vinham 

sofrendo com as enchentes que destruíam suas casas e benfeitorias, causando 

prejuízo e desconforto para todos, além de tirar a vida de muitas pessoas. É 

importante dizer que do início ao fim da construção desse empreendimento, em 

nenhum momento, se fez observação a existência de uma terra indígena e que 

sua população seria atingida e impactada pela cheia do rio. Observou-se nesse 

contexto apenas a população não indígena que sofria com as enchentes, 

deixando claras a total desconsideração e discriminação em referência ao povo 

Laklãnõ. 

No mapa na figura 2 é possível ver o complexo de barragens 

construídas no Vale do Itajaí visando a contenção da cheias: 
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Figura 2: mapa com a localização das três barragens no Alto Vale do Itajaí  

FONTE: https://www.google.com.br 

 

Na década de 1970 iniciou-se a construção da Barragem Norte e foi 

finalizada na década de 1990. Esta de fato foi uma obra que trouxe enormes 

prejuízos aos indígenas, pois alagou todas as terras mais férteis e produtivas 

da TI, destruindo as casas que antes se situavam à beira do Rio Hercílio, nas 

primeiras cheias ocorridas durante a sua construção. 

Segundo FRAGA e KLUEGER (2010, p. 3): 
 

A Barragem Norte está localizada a 12 km a montante da 

cidade de José Boiteux. Sua bacia hidrográfica controla 

uma área de 2.318,00 km². Tal obra de engenharia é 

considerada a maior barragem brasileira com finalidade de 

contenção de cheias; os serviços foram executados em 

duas etapas. A primeira estruturou o local onde seria 

erguida a barragem: o canteiro de obras para as pessoas 

que nela trabalhariam, túneis que desviariam o curso 

natural do rio, dentre outros. A segunda etapa refere-se à 

construção da barragem propriamente dita, de maciço, 

galeria, e outras obras, tal como se observa no quadro 14.  

                                    
____________________________________________________________ 

Área da bacia hidrográfica                                  2.318,00 
km²  

       Nível de acumulação                                           + 302,50 
metros  

Capacidade de acumulação (quota + 302,5m)       357 
milhões de metros cúbicos de        armazenamento d'água. 

               Nível máximo do reservatório                                   + 
307,10 metros  

Capacidade de acumulação (quota + 307,1m)       442 
milhões de metros cúbicos de armazenamento d'água.  

                                          
____________________________________________________________ 

 

Ainda segundo estes autores: 

                                                           
4
FONTE: Inventário dos Estudos e Projetos Existentes e Obras Executadas pelo Departamento Nacional 

de Obras e Saneamento/DNOS 14ª Diretoria Regional. Março/1990. p. 10. 
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A Barragem Norte foi a mais dispendiosa obra de 

contenção das enchentes na bacia hidrográfica do rio Itajaí-

Açu. Parte integrante de um plano de várias obras 

estruturais contratadas pelo extinto Departamento Nacional 

de Obras e Saneamento –DNOS, ela foi iniciada a partir da 

década de 60. Esta, mesmo antes de receber alteração no 

projeto original, já era considerada a mais importante das 

obras, visando a "solucionar" o problema das enchentes no 

Vale do Itajaí.  

Fraga e Klueger (2010, p.6) 

 

  

 

 

Figura 3 : inicio da construção da Barragem norte 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/91321816 

 

 

 

 

 

O problema é que, como falei de início, não se observou, em nenhum 

momento, o impacto que sofreria a população indígena, moradores do Posto 

Indígena Duque de Caxias, atual Terra Indígena Ibirama/Laklãnõ. 

http://www.panoramio.com/photo/91321816
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Desde os primeiros momentos que os colonizadores pisaram o solo 

brasileiro não levaram em conta a posse, por direito, dos povos indígenas. Isso 

por que eles nunca consideraram eles  como humanos de direito, mas um 

empecilho para a colonização e que precisavam ser removidos ou domesticado 

para o trabalho.  

Segundo FRAGA e KLUEGER (2010 p.9): 
 

Em Santa Catarina, tal fato não foi diferente. Antes da 

chegada dos europeus, africanos e asiáticos, o território 

catarinense já se encontrava  ocupado pelos índios – os 

donos da terra. Sem respeitar a cultura indígena, os 

estrangeiros impuseram-lhes, e vêm impondo, à força, a 

dita “civilização”, no  caso, a europeia.  

 

 Talvez por essa razão durante a construção da Barragem Norte também 

não se tenha levado me conta a existência da Terra Indígena, embora esta 

tenha sido demarcada nos anos de 1926 com a finalidade de que Eduardo 

Hoerhann fizesse esses indígenas a se sustentar através da agricultura, o que 

estava a ponto de dar certo e foi desestruturado desde a primeira cheia do Rio 

Hercílio na década de 1980 (FRAGA E KLUEGER, 2010). 

 No que tange os impactos sofridos pelo povo Laklãnõ (Xokleng) é bom 

ressaltar que muitos conflitos envolvendo indígenas e o governo, pois os 

mesmo, desde o início da construção da barragem começaram pleitear o 

cumprimento de convênio e contratos assinado para a reparação dos danos 

causados por esta construção.  

 A construção da Barragem Norte não apenas inundou as terras 

agricultáveis dos Laklãnõ como também os impulsionou a buscar uma nova 

alternativa de sobrevivência, pois quando já estavam se habituando à 

agricultura e a produção de alimentos no campo, viram suas lavouras e 

plantações todas inundadas pelas águas das cheias. Iniciou-se então a 

exploração de outros recursos naturais a começar pelo palmito e mais adiante 

a extração descontrolada da madeira. FRAGA E KLUEGER (2010, p.11).  

 

Como podemos ver na figura  4 casas alagadas pelas enchentes. 
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Figura 4: casa inundada pela enchente no ano de 2014 

Fonte: http://desacato.info/destaques/o-outro-lado-da-barragem-norte-de-jose-

boiteuxsc/  

 

 

 

 

 

 

Outra interferência na vida dos Laklãnõ foi a desestruturação social e coletiva 

do povo, pois até a primeira enchente ocorrida no dia 20 de dezembro do ano 

de 1980, os Laklãnõ tiveram que abandonar sua casas e seus pertences, além 

das sua lavouras e animais domésticos, todos mortos pelas águas. 

 Fraga e Klueger relatam muito bem esse episódio triste que aconteceu 

naquele ano na vida dos Laklãnõ: 

[...] Os dias que antecederam o rompimento das 

ensecadeiras foram bastante chuvosos [...] e, na 

madrugada do dia 21, a precipitação foi muito forte, não 

dando vazão das águas nos túneis construídos para o 

desvio do rio [...] Na manhã do dia 21, todos acordaram 

cedo, assustados com o grandioso lençol d'água no 

horizonte, a montante do canteiro de obras. A ensecadeira 

http://desacato.info/destaques/o-outro-lado-da-barragem-norte-de-jose-boiteuxsc/
http://desacato.info/destaques/o-outro-lado-da-barragem-norte-de-jose-boiteuxsc/
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de montante formava uma barragem, e os túneis não 

davam vazão ao grande volume de água do Itajaí do Norte. 

Durante toda a manhã, e na tarde daquele dia, a população 

do canteiro de obras, os habitantes nativos da Barra do Rio 

Dollmann e os índios da reserva permaneceram na 

ombreira direita da barragem observando o nível das águas 

subir lentamente.  

[...] As águas do Itajaí do Norte traziam casas destruídas, 

entulhos de madeira, lixo, animais mortos e casas de 

madeira inteiras, que ficam boiando sobre o grande lago 

artificial, formando um imenso assoalho de entulhos [...] O 

que mais preocupava a população local eram as ameaças 

de invasão do canteiro de  

obras pelos índios da reserva, que queriam comida. O que 

mais se ouvia daquelas pessoas era que os índios “se é 

que eram índios”, deveriam comer raízes e frutos da 

floresta e não exigir comida da cantina do acampamento da 

barragem. Os ânimos se exaltaram; muitos funcionários da 

obra se armaram, para evitar um ataque dos índios 

revoltados, porém não ocorreu nenhum confronto armado 

entre as partes envolvidas no episódio.  

FRAGA E KLUEGER (2010, p. 9 e 10). 

 

 Como podemos perceber no relato desses autores fica evidente que em 

momento algum foi consultado ou considerado, pelo menos, a existência de 

uma comunidade indígena que seria afetada pela construção dessa barragem 

e também pelo que consta nos relatos nenhum estudo de impactos ambiental 

foi feito para que esta obra pudesse ser construída. 

 

CAPÍTULO IV– Impactos causados pela Barragem Norte na Concepção 

Laklãnõ (Xokleng) 

 

Segundo o entrevistado Ndilli Jeremias Patté  52 anos morador da Terra 

Indígena Laklãnõ nos anos de 1970 a moradia dos Laklãnõ Xokleng era em 
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torno do rio Hercilio dando equivalente a 14 km onde as casas tinham uns 100 

metros de distância uma da outra. Viviam da caça e coleta e principalmente da 

pesca onde o rio passava perto de suas casas e ali pescavam e preparavam ali 

mesmo em torno do rio e ali passavam o dia inteiro, ali ficavam de forma 

coletiva, as crianças nadavam e brincavam no rio  que era raso e limpo, 

transparente e  viam os peixes no fundo do rio porque haviam muitas pedras e 

por cima das pedras haviam muitas tartarugas (pene) de várias espécies que 

hoje não se vê mais. Ele conta que peixes que existiam naquela época hoje 

não existem mais como o Bela, Pétodé, tartaruga entre outros, esses peixes 

eles pegavam com a mão por baixo das pedras dentro do rio. Nessa época 

eles não sabiam  o que era sábado e domingo, comiam, brincavam, nadavam e 

depois voltavam para suas casas que eram próximas ao rio.  “O povo xokleng 

era um povo que plantava e cultivava e tinham roças em coletivo, plantavam 

milho, abobora, aipim e vários outros tipos para seu próprio sustento, todos 

viviam em coletividade e a presença de não indígenas era muito pouco e a 

porcentagem de mestiçagem era pequena, então até aos 17 anos eu ainda não 

conhecia o cigarro e nem bebida alcoólica, isso começou a ocorrer no ano de 

1975 quando principalmente as índias começaram a se casar com os “bancos” 

que vinham de Minas Gerais para trabalhar na construção da Barragem, os 

trabalhadores da construção da barragem organizavam festas com bebidas e 

traziam drogas  e chamavam as índias para participar com isso começou a ter 

o caso de doenças sexualmente transmissíveis, um caso que não haviam entre 

os índios naquela época, dali em diante começou a miscigenação que  até hoje 

permanece muito forte entre o nosso povo. Se a barragem não tivesse entrado 

talvez as drogas e bebidas e miscigenação demoraria entrar na Terra Indígena 

e isso foi um atraso na cultura e nos costumes do nosso povo, isso tudo 

aconteceu por causa da barragem. 

Segunda entrevistada é dona Candida Patte de 78 anos residente da aldeia 

Palmeira e não quis ser gravada apenas pediu para que eu ouvisse suas 

historias. Candida é umas das anciãs da aldeia Palmeira e conta como era sua 

vida antes da construção da Barragem Norte ela  conta que sua vida era 

tranquila era casado com Francisco Patté falecido já quatro anos, e antes da 

construção da barragem ela e sua família morava em torno do rio Hercilio onde 

ela pescava quase todos os dias para alimentar seus filhos pequenos, ela 
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conta que levava seus filhos juntos para a pesca e o mais novo ficava deitado 

nas pedras enquanto ela pescava e os mais velhos tomavam banho de rio que 

limpo e tinha muitas pedras e tinha também várias arvores frutíferas em torno 

do rio como uma mata ciliar. Ela diz lamentar muito pelo fato da construção da 

Barragem pois sua vida mudou radicalmente, pois perto do rio havia solo fértil 

para plantarem abóbora, milho, feijão, aipim entre outros alimentos que era o 

sustento de toda comunidade e hoje não da mais para plantar essas coisas 

pois o solo não é mais fértil. “vivíamos do nosso plantio, caça e pesca comi 

amos muito mel, palmito, e todas as ervas medicinais que precisávamos tinha 

ali perto e hoje é muito raro encontrar tudo isso”. Ela conta que os cemitérios 

estão todos de baixo da água, seus tios primos que foram enterrados naqueles 

antigos cemitérios estão todos de baixo da água.  

Entrevistas que fiz com adolescentes do 8º ano no estagio que fiz pude 

perceber que hoje em dia a Barragem norte é algo com que eles estão 

acostumados pois quando nasceram já existia, nas suas concepções como 

adolescentes o que eles podem fazer é lutar hoje juntamente com suas 

lideranças e com a comunidade para que seus direitos sejam garantidos como 

terra e a divida que o governo tem com o povo Laklãnõ/ Xokleng e isso fez 

parte do cotidiano das crianças, mas eles dizem  saber que não podem pensar 

na Barragem como um fato bom porque tem total ciência do que a Barragem 

causou aos seus antepassados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de ter me aprofundado mais na questão da Barragem norte, em 

pesquisas e conversas formais com anciões da Terra Indígena, pude perceber 

o quão grave foi a construção da Barragem, de como isso afetou diretamente 

os Laklãnõ/Xokleng não somente na sua vida cotidiana mas principalmente na 

vida cultural, foi grande a perca de seus costumes e tradições depois da 

construção da Barragem. Pude perceber que em pouca vezes os anciões falam 

sobre a interferência da religião em sua cultura, mas hoje como estudante 

indígena percebo o quanto a religião, o cristianismo afetou na sua tradição e 

cultura, cerimônias que eram praticadas hoje  não são mais praticadas pois 
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perante a igreja é pecado qualquer outra adoração que não seja Jesus. A 

cultura em geral foi afetada, a vida social mudou radicalmente pois tiveram que 

sair de suas casas que havia perto do rio da onde tiravam seu sustento e hoje 

moram em morros com riscos de deslizamento, e casas construídas pelo 

governo com risco de desabamento, as famílias saem para as cidades mais 

próximas para poder trabalhar, em frigoríficos, malharias, madeireiras e outros 

trabalham como domesticas alguns são aposentados ou pensionistas outros 

ganham bolsa família. Hoje vejo a barragem como algo que veio para desunir 

um povo que vivia junto vivia em coletivo de caça e coleta, eram conhecidos 

como nômades pois no inverno iam para as serras catarinenses atrás do 

pinhão um dos principais alimentos, e no verão voltavam para o alto vale do 

Itajaí ou para o litoral catarinense, hoje vivem em só lugar nas partes mais altas 

de suas terras para não serem atingidos com a enchente que ocorre 

principalmente nos meses de agosto á setembro no período de chuvas. A 

Barragem pode ser vista como algo bom para os moradores das cidades 

vizinhas pois ela evita que acontecem cheias e alagamentos em suas cidades, 

e o povo indígena Xokleng como fica? Hoje não tendo mais nada o que se 

fazer apenas procuram seus direitos garantidos na constituição de 88 e 

buscam reivindicar o que lhes foi prometido como casas, estradas e de fácil 

acesso, pontes, escolas e a indenização a ser pago para as famílias, hoje 

acompanho de perto a luta do meu povo  fazem noves meses que estão 

acampados na Barragem  vivendo em situação precária morando de baixo de 

lonas , com a casa da maquinas fechadas para ver se o governo os atende, 

mas até agora nada. Não é de agora que o povo Laklãnõ xokleng vem exigindo 

seus direitos, já estiveram várias vezes acampados no mesmo lugar mas nada 

muda. 

Na figura 5 podemos ver suas reuniões para protestar e por busca de 

melhorias. 
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Figura 5: Lideranças e sua comunidade em reuniões em cima da Barragem 

para protestar. 

Fonte: arquivo pessoal de Ana Roberta Uglõ  Patté  

 

Em conversa com anciões e lideranças ouvi eles dizerem muito que não são 

contra a Barragem e que tem total ciência que a barragem protege as vidas de 

muitas pessoas residentes no Alto Vale do Itajaí mesmo sabendo que a mesma 

os prejudica muito e quem vem tirando vidas de vários indígenas desde sua 

construção. A barragem só lhes proporcionou mais luta e conflitos pois até hoje 

vivem em conflito com os não indígenas por terras férteis, grande parte desses 

são produtores de tabaco onde usam muito agrotóxico no solo e depois de 

plantando o fuma não se cultiva outros alimentos pois o solo está cheio de 

agrotóxicos e só serve para o plantio do fumo, enquanto indígenas querem 

somente para plantar alimentos para seu próprio sustento e de sua família. E 

hoje o que temos é só o conflito de índio contra índio e índio contra não índio, 

por conta da Barragem o numero de mestiços tem crescido aceleradamente 

pois a entrada de não indígenas na Terra Indígena desde então só vem 

aumentando, os casos de doenças sexualmente, a entrada de bebidas 

alcoólicas e drogas vem sendo algo já normal, crimes, e assassinatos ate 

mesmo de lideranças vinham ocorrendo, no dia 19 de abril  no ano  de 2005 o 

senhor Lauro Juvei cacique presidente da Terra Indígena  foi encontrado morto 

no cercado na beira da estrada  na aldeia Figueira enquanto estava indo a uma 

festividade em outra aldeia comemorar o dia do Indio assassinado brutalmente 
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por pessoas que queriam acabar com sua vida pois ele estava lutando para a 

demarcação de nossas terras e até hoje não se sabe quem foram as pessoas 

que o assassinaram,  são fatos como esses que ocorrem dentro de nossa 

comunidade por conta da  conta da Barragem.  

 

 

 

 

Figura 6: Estradas de baixo da água com a enchente  

Fonte: fotos do arquivo pessoal de Ana Roberta Uglo Patté  
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