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Resumo 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma leitura parcial da cultura e 

organização social Laklãnõ a partir daquilo que consegui coletar nas minhas entrevistas 

abertas junto aos Laklãnõ, povo da qual faço parte. De outro modo, a partir da leitura parcial 

da tradição, procuro fazer uma reflexão sobre o novo sistema de organização social Laklãnõ 

nos dias de hoje, assim como procuro apresentar seus desafios, expectativas e alternativas até 

aqui encontrados. Creio que o trabalho apresenta uma visão parcial sobre o assunto e que 

certamente poderá contribuir para o conhecimento de uma cultura milenar de um povo 

chamado Laklãnõ. 

 

Palavras-Chave: Organização Social, cultura e língua Laklãno 
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Figura 1. Mapa da Terra Indígena Laklãnõ 

 

          Fonte: Google Earth (acessado em 30/01/15) 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi produzido com o auxílio da comunidade e lideranças 

Laklãnõ/Xokleng que me deram informações importantes para que pudesse ter 

mecanismos necessários para abordagem sobre as políticas sociais do povo Laklãnõ. 

Lembro que o trabalho apresenta uma visão parcial, pois não há como esgotar o assunto, 

até porque o próprio tema é extenso e complexo. 

Os conteúdo que apresento é resultado dos relatos coletados com pessoas da 

região e que, por sua vez, tem conhecimento ou que tiveram contatos ao longo da 

história no que se refere ao contato do povo Laklãnõ até os dias atuais. Através disso, 

procuro fazer um estudo sobre a organização social e política do povo Laklãnõ para 

contribuir no fortalecimento da história e cultura. 

O povo que esta pesquisa menciona são os habitantes da Terra Indígena Laklãnõ, 

no Alto Vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina. A Terra Indígena Laklãnõ está 

distribuída em quatro municípios catarinenses, que são: Vitor Meireles, Doutor 

Pedrinho, José Boiteux, Itaiópolis e Mafra. Geograficamente está dividida em suas 

respectivas aldeias, a saber: Sede, Figueira, Coqueiro, Bugio, Toldo, Palmeirinha, 

Pavão, Barragem e a Aldeia Takaty que pertence ao povo Guarani. Todas aldeias 

possuem autonomia política própria, com cacique e vice Cacique. 

No que se refere à Terra Indígena em geral existe um cacique-presidente e este 

representa todos os Laklãnõ perante as instituições com as quais estabelecem relações 

políticas. Quem normalmente elege um candidato, seja este cacique e cacique-

presidente, e o mantém no poder é a comunidade indígena, e a eleição acontece a cada 
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quatro anos. E cada cacique é eleito pela comunidade das aldeias. O cacique é 

responsável pela sua administração e de sua respectiva aldeia na Terra Indígena 

Laklãnõ.  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I – Rememorando a cultura e tradição Laklãnõ  
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1.1 Breve rememoração da vida 

 

Sou Zilda Priprá, pertenço ao povo Laklãnõ, e moro na Terra Indígena Ibirama 

Laklãnõ, localizada no município de José Boiteux, na região do Alto Vale do Itajaí em 

Santa Catarina. Atualmente moro na Aldeia Palmeirinha. 

Nasci na terra indígena acima mencionada no dia Vinte de Julho de 1968. 

Aproximadamente aos oito anos de idade saí da aldeia a qual pertenço com meus pais, 

devido a questões de subsistência. Aos 10 anos voltei para a aldeia, mas logo aos 11 

anos fomos à cidade novamente, agora na cidade Presidente Getúlio, também em Santa 

Catarina, onde morei menos de um ano, pois logo fui morar em Pomerode, Santa 

Catarina onde estudei até a 5ª série. Na época comecei a trabalhar com 13 anos. 

Quando completei 15 anos, a comunidade e lideranças da aldeia (na época 

conhecida como Posto Indígena Duque de Caxias) pediram a meu pai que voltasse a 

aldeia para ajudar na luta pelo território. Este pedido foi feito também por alguém da 

família, quando meu avô materno foi até ele conversar sobre isso. Então, 

aproximadamente, até aos 17 anos morei na aldeia Coqueiro (nome atual), onde convivi 

com meu avô, com quem aprendi como viver na aldeia, pois ele me contava muitas 

histórias do passado, como se organizavam e como o respeito e os direitos eram 

passados de geração em geração.  

Depois me mudei para aldeia Bugio, onde fiquei até aos 18 anos. Com a 

permissão dos meus pais, aos 18 anos fui morar em Blumenau sonhando em estudar e 

trabalhar. Trabalhei como empregada doméstica, e, após um ano e meio, já no meu 

primeiro emprego, que consegui através de ajuda de alguém muito interessada nos meus 

sonhos e em minha vida profissional, trabalhei como agente de enfermagem no hospital 
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Santo Antônio e depois no Hospital Santa Isabel. Tive sempre a motivação e apoio dos 

meus familiares quando iniciei a minha vida profissional. 

Meu pai, apesar de não ser uma liderança na comunidade, era uma pessoa com 

bastante influência na região, especificamente na aldeia, e participou ativamente das 

manifestações quando a construção da Barragem Norte foi interrompida entre os anos 

1980 a 1982. As manifestações neste momento se davam no canteiro de obras, onde 

operários continuaram morando. E nós indígenas ocupávamos estes espaços como 

forma de demonstrar nossa resistência e isso fez com os operários saíssem aos poucos. 

Figura 2 - Barragem Norte, Município de José Boiteux/SC 

 

Fonte: Zilda Priprá (2014) 

 

Em 1989 meu pai ficou bastante doente, e como eu não estava em casa fui visitá-

lo enquanto ele morava no canteiro. Após uma longa conversa com ele, decidi ficar por 

vez com ele na aldeia. E as comunidades indígenas moraram ali no canteiro da 

barragem norte até anos 1990 a 1991, onde também morei. Meu pai veio a falecer em 25 
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de Julho de 1993, de derrame cerebral. Nessa época eu estava em gestação de 4 meses 

da minha filha mais velha Mikelle Agnêlõ Priprá. Foram momentos bastante difíceis pra 

mim, então, para dar continuidade nos trabalhos e reivindicação do meu povo meus 

irmãos se envolveram com as questões políticas. 

Meus irmãos mais velhos continuaram envolvidos nas questões internas do povo 

Laklãnõ, e logo após novamente fui para Blumenau. Em 1997 o professor Nanblá Gakra 

me convidou para lecionar nas turmas multiseriada da escola indígena Vãjêky Patté, na 

aldeia Bugio. Mas eu só tinha estudado até 5ª série. Então, a partir do auxílio do 

professor, fiz Educação de Jovens e Adultos (EJA), terminando o ensino fundamental 

na aldeia Palmeirinha, na Escola Indígena Brasilio Priprá (na época). Depois fiz o 

magistério diferenciado, na cidade São José do Cerrito, na Escola Agrícola Caetano 

Costa, onde também concluí o Ensino Médio. A partir de meu envolvimento com a 

educação escolar indígena, passei a me interessar pelas questões políticas e as 

organizações de meu povo. 

Por isso a escolha do meu tema tem a ver com minha trajetória de vida, não 

somente como aluna da Licenciatura Indígena, mas como alguém que conviveu com a 

luta pelas questões políticas e sociais do meu povo. Antes estas questões não estavam 

claras pra mim, mas meu envolvimento na educação escolar indígena me levou a olhar 

com outros olhos a pra isso. Acredito que este Trabalho de Conclusão de Curso me 

ajuda a entender melhor este processo e a contribuir com meu povo. 
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1.2 Aldeia Palmeirinha e seus valores culturais 
 

Figura 3 - Agnelõ Priprá (artesã Laklãnõ) 

 

Fonte: Zilda Priprá (2014) 

 

A Aldeia Palmeirinha antes foi habitada pelo “pacificador” Eduardo de Lima e 

Silva Hoerhann a partir de sua chegada em Setembro de 1914, como representante do 

governo na região, precisamente pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Tempos 

depois, esta mesma localidade passou a ser ocupado por pequenos agricultores 

(posseiros). A partir de 1995 passou a ser reivindicada pelos Laklãnõ, sendo que em 

1996 passou a ser reconhecida como Aldeia Palmeirinha. 

Atualmente a Aldeia Palmeirinha é habitada pelos Laklãnõ, com 70 famílias 

aproximadamente. Cada família estabelece uma organização com base nas normas da 

famílias nucleares, com uma organização natural, ou seja, com reuniões na comunidade 

para tratar assuntos de interesse dos moradores e das famílias em geral, um dos assuntos 
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tratados é a valorização da língua Laklãnõ, além de suas tradições e os direitos 

originários sobre as terras, espaços e lugares em que habitam. 

Em prática, todos os moradores desta aldeia defendem seus valores culturais. Por 

outro lado, a partir dos anos 1950 passaram a existir igrejas evangélicas, como 

Assembleia de Deus, Assembleia de Deus da Madureira entre outras na terra indígena e 

estabeleceram série de regras para que os Laklãnõ adotassem uma religião e assim 

passaram a ser batizados nas igrejas. De forma que nos dias de hoje continuam existindo 

igrejas (a maioria evangélicas) em todas as aldeias da Terra Indígena Laklãnõ. 

Atualmente, embora haja presença de várias igrejas de denominações 

evangélicas, a comunidade em si ou melhor as pessoas que vivem na aldeia continuam 

preservando os valores tradicionais Laklãnõ, através de histórias, línguas, crenças que 

em prática formam a cultura Laklãnõ. Além disso, a valorização cultural se expressa 

também através das grafias de palavras originárias da língua do próprio povo 

Laklãnõ/Xokleng. 

A partir das iniciativas acima mencionadas os Laklãnõ passam a ter 

possibilidades de repensar a própria cultura diante mesmo de um processo de 

transformação. Esses valores são tão importantes na medida em que os Laklãnõ em 

tempos remotos passaram ou foram massacrados pelos colonizadores, mas que nos dias 

de hoje surgem novas lutas e organizações internas nas aldeias para não deixar que a 

identidade Laklãnõ se torne apenas um folclore na concepções de muitas pessoas que 

não são indígenas. 
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1.3 A vivência na aldeia  

 

O povo Laklãnõ/Xokleng, no passado vivia em uma única aldeia e isso fazia 

com que o mesmo vivesse em comunhão.Assim, todo alimento adquirido era dividido 

entre o grupo em partes iguais numa partilha coletiva. Portanto, quando os Laklãnõ 

viviam na mata todo o alimento era dividido. 

Na atualidade isso deixou de ser praticado nas comunidades, se existe é muito 

raro uma vez que se concentra mais em um pequeno grupo familiar devido a adesões ao 

sistema de organização social não indígena. Além disso, em cada aldeia da Terra 

Indígena a natureza já não é uma referência na vida de todos, devido ao excesso de 

desmatamento causado pelos próprios indígena com a influência dos brancos, 

principalmente os madeireiros. 

Em 1950, os Laklãnõ/Xokleng “se converteram” para a religião evangélica, 

especificamente a Assembleia de Deus, mas antes teve a presença da Igreja Católica. 

Ocorre que, mesmo diante da presença do pentecostalismo, os Laklãnõ conseguiram 

reformular e preservar suas antigas crenças e práticas religiosas, à luz de uma nova 

realidade sociocultural sem perder sua identidade. De certa forma, com a presença das 

igrejas, houve uma modificação na maneira de pensar sobre a vida após a morte, por 

exemplo, e isso fez com adotassem novo sistema de obediência inspirado na religião 

com solidariedade e o respeito, assim como em muitos casos o temor à divindade.  
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A cultura Laklãnõ, de certa forma, para muitos nunca foi visível, uma vez que, 

em certo momento, muitas pessoas tentam generalizar as culturas indígenas sem 

compreender as particularidades culturais de cada povo. Em outras palavras, enganam-

se quem pensa que os Laklãnõ tem um pensamento típico de pessoas que moram em 

contextos urbanos, uma vez que em muitas ocasiões os indígenas acabam não se 

identificando, seja isso na realidade urbana, como nas igrejas.   

Ainda pensando nos valores culturais dentro da terra indígena, especificamente 

na aldeia, é importante salientar que um Laklãnõ nunca anda sozinho, isso por causa do 

perigo da mata, assim por compreenderem de que a natureza está viva em vários 

aspectos, dependendo da compreensão da tradição, entre os quais, por exemplo, o som 

de um certo pássaro que pode alertar um sinal de sorte ou azar. Por este motivo, hoje em 

dia essa concepção orienta para que as pessoas andem, seja no trabalho ou na floresta, 

em grupos para justamente se defenderem dos perigos. 

Outra característica importante dos valores culturais do povo Laklãnõ, e que 

vem desde os tempos passados, é o velório, ou seja, quando morre um membro da 

comunidade, a maioria das pessoas se faz presente. Após o enterro, alguns permanecem 

na casa da família que está de luto por alguns dias, seja para ajudá-los, confortá-los com 

palavras, assim outros ajudam com alimentos. 

Todavia, o povo Laklãnõ continua expressando os valores tradicionais de sua 

cultura sem mesmo perceberem que estão vivenciando uma cultura já estabelecida pelos 

seus ancestrais, a exemplo disso, é o acompanhamento coletivo de um velório, onde, se 

pensarmos do ponto de vista tradicional a ideia central era para consolar uma certa 

família que perdia seu ente, mas hoje em dia essa mesma prática passou a ser 

compreendida a partir de conceitos religiosos, ou seja, hoje as pessoas pensam ou 
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acham que estão fazendo o bem para Deus abençoá-los, não percebendo que isso é 

cultura Laklãnõ/Xokleng. 

 

1.4.O bem viver entre os Laklãnõ 

 

Antigamente os Laklãnõ viviam com um estilo específico e de acordo com o 

espaço e realidade em seu tempo com a prática do bem viver, isto é, davam importância 

naquilo que aprendiam com os espíritos da natureza da ontologia Laklãnõ.  

Desfrutavam o que a natureza oferecia para a sustentabilidade. Além disso, 

dialogavam com a natureza para adquirir o que precisavam da mesma. Um exemplo 

claro disso é quando uma pessoa vai colher mõg (coméia) bel (mel) quando ocorre o 

diálogo com a natureza, na verdade a pessoa procura justificar o porquê precisa colher o 

mõg bel no caso. Geralmente essa prática é para estabelecer o bem estar entre o homem 

e a natureza. Isso acontece não só com uma determinada coleta, mas também quando 

vão pescar ou caçar. Inclusive, em certo momento presenciei o diálogo do meu irmão 

com o rio e com os peixes: “vim pescar para sustentar a minha família. Não vou levar 

muito, vou pescar o necessário para minha família” (informação verbal).   

Geralmente, os Laklãnõ acreditam nos espíritos e fantasmas (kuplẽg) que 

habitam nas árvores, montanhas, correntezas, ventos e todos os animais, pequenos ou 

grandes. Isso, porque, entendiam que os animais possuem espírito-guia que os controla 

e os protege. Frente a essa dinamicidade do Bem Viver, é que Keim (2002) e Santos 

(1973,1997, 1975), descrevem que o bem viver Laklãnõ se caracteriza como uma 
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manifestação popular e comunitária que tem a vida com dignidade como referencial 

maior. 

Nos dias de hoje a concepção Laklãnõ sobre o Bem Viver passou a concentrar-se 

não só na partilha coletiva ou cuidado grupal, mas no fortalecimento da identidade e 

língua materna. Desta forma, passaram a ser planejados novos horizontes para o 

fortalecimento cultural, entre as quais, projetos das lideranças locais que são 

encaminhadas aos órgãos governamentais para construções de novos prédios escolares 

dentro da terra indígena.  

Entende-se com isso que a ideia do Bem Estar Laklãnõ antes construído em 

nível de uma aldeia e junto com seus moradores, agora passou a ter necessidade de 

buscar as condições de bem estar em contexto externo. Em outras palavras, quando as 

lideranças indígenas vão junto aos órgãos governamentais buscar recursos é justamente 

para o bem estar dos indígenas, das aldeias e que se manifesta a partir de uma escola, 

posto de saúde, igrejas bolsa família, formações acadêmicas. Enfim, são novas maneiras 

de bem estar que vão sendo adequadas nas aldeias da Terra Indígena Laklãnõ. 

 

 

1.5 História da educação escolar indígena entre os Laklãnõ 

 

Primeiramente quando estamos falando de um projeto, estamos falando de um 

plano, um ideal colocado por uma pessoa ou um grupo da sociedade, dentro de seus 

interesses pessoais ou coletivos. Sem dúvida, existem vários tipos de projetos voltados 
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para escola em geral, assim como para escolas indígenas. A seguir farei uma breve 

apresentação de um projeto de educação escolar para a sociedade Laklãnõ /Xokleng, e 

geralmente, é comum hoje em dia ouvirmos discursos sobre educação indígena. 

A Educação Escolar Indígena foi historicamente marcada pela visão 

assimilacionista desde o início da colonização Européia. Como se sabe, isso se deu 

desde a vinda dos Jesuítas para o Brasil nos meados do século XVI. Sabemos também 

que a missão principal era de catequisar o povo Laklãnõ e assim efetivar sua conversão 

ao cristianismo. 

Nos dois primeiros séculos da colonização, a escola uma instituição com 

fundamentos religiosos, com catequese e evangelização. Com frequência foi para 

intermediar a mão de obra indígena para o empreendimento colonial. Ao longo do 

século XX, com atuação dos indigenistas, mais precisamente em 1910, foi criado o SPI 

(Serviço de Proteção ao Índio) vinculado ao Ministério da Agricultura, tendo a intenção 

de transformar as sociedades indígenas em agricultores. Desta forma, como órgão 

oficial recém-criado, a educação escolar indígena, por seu caráter, ficou a cargo deste 

órgão federal. 

Com o tempo, as práticas da educação escolar dentro das terras indígenas 

continuaram com as mesmas finalidades pautadas em aculturação e assimilação, 

voltadas para a promoção da crise cultural dos indígenas, para a sua incorporação à 

sociedade dita “majoritária”. De início o órgão, isto é, o SPI cumpriu importante função 

de conter o massacre que ocorria por conta de expansão colonialista, mas aos poucos 

perdeu sua estrutura, transformando-se em instrumento de submissão. Em 1967, o SPI 

foi substituído por outro órgão, FUNAI (Fundação Nacional do Índio), criado sob 

regime militar que também direcionou sua atuação para a consecução dos objetivos 
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integracionistas e desenvolvimentistas do Estado Brasileiro.  A partir dos anos 1970, 

surgiram organizações indigenistas não governamentais e com isso deu-se início à 

articulação e formação do movimento indígena organizado no Brasil, dando assim 

início às discussões acerca dos direitos das populações indígenas e ao ensino bilíngue, 

os povos indígenas no Brasil, que é a forma de respeitar o patrimônio cultural das 

comunidades indígenas (Art. 47 - Lei 6001 de 19/12/1973 – Estatuto do Índio). 

Neste contexto, iniciaram nas terras indígenas os programas chamados 

“educação bilíngue”, aliados às missões religiosas que desempenharam papel decisivo 

na implantação de um modelo educacional que já existia desde o início da colonização 

europeia.  Já incorporado com a ideia integracionista ao longo da história dos povos 

indígenas, atualmente é comum ouvir nos discursos de líderes indígenas no Brasil, que 

querem ser iguais ao branco e competir de igual para igual no mercado de trabalho no 

mundo capitalista. 

Independentemente da posição deste seu enunciado observa-se que essa fala 

reflete em sua grande ingenuidade. Obviamente que uma sociedade indígena não vence 

a outra competindo, mas sim mantendo viva a memória cultural, bem como novas 

iniciativas com a participação de lideranças Laklãnõ/Xokleng com discursos de que 

deveriam ser iguais ao branco e competir de igual para igual neste mundo capitalista. 

Com esta visão, as lideranças fizeram um projeto solicitando junto à Secretaria de 

Estado da Educação de Santa Catarina a construção de uma Escola de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio na própria aldeia, com a reivindicação de que a escola 

indígena fosse diferenciada de acordo com sua realidade e as especificidades com 

ensino da língua materna para as crianças desde o Pré Escolar até o Ensino Médio. 

Desta forma estariam reafirmando sua identidade étnica cultural. 
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Vários discursos dos líderes davam a entender que a leitura, a escrita e a 

matemática abriram as portas para o mundo externo e assim permitir aos 

Laklãnõ/Xokleng se defenderem melhor nas sociedades não indígenas. No referido 

projeto, as lideranças solicitavam também que todos os professores fossem da própria 

comunidade. Seu argumento era de que as crianças indígenas sofriam muitas 

discriminações nas escolas não indígenas e pelos próprios professores não indígenas, 

razão pela qual havia muitas desistências das crianças indígenas na escola. Por outro 

lado, as crianças indígenas não tinham condições financeiras para custear seus estudos 

fora da aldeia.   

Desta forma, o governo do Estado de Santa Catarina, atendendo ao pedido das 

lideranças Laklãnõ/Xokleng, no ano de 2003 permitiu que fosse construída uma escola 

de educação básica na própria aldeia, de acordo com a realidade e as especificidades 

deste povo. Assim, mais precisamente em agosto do ano de 2004, a escola sem ser 

inaugurada, começou a funcionar conforme o que previa o projeto citado anteriormente. 

 

 

1.6 A primeira experiência do Ensino de Língua Materna 

Laklãnõ/Xokleng. 

 

Historicamente, desde a colonização brasileira, a educação escolar para indígena 

foi para aculturação dos povos nativos. Sem dúvida, a missão principal da vinda dos 

jesuítas no século XVI era para catequisar os indígenas e assim sua conversão ao 

cristianismo. 
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Esta prática ainda está presente em pleno século XXI. Sob este ponto de vista, 

em 1988, a Missão Cristianismo Decidio implantar pela primeira vez entre o povo 

Laklãnõ/Xokleng o ensino da língua Laklãnõ em uma das escolas na terra indígena 

Laklãnõ. O principal objetivo era ensinar alguns membros da comunidade a ler e 

escrever na própria língua e assim traduzir a bíblia (o novo testamento) para a língua 

Laklãnõ/Xokleng. Naquele momento estava sendo semeada uma semente entre este 

povo e um grande desafio em toda a história do povo Laklãnõ/Xokleng. 

Depois de treinar duas pessoas, Jakwa Kuzug e Paulo Kujuta, membros da 

comunidade, a citada missão contratou os mesmos para aplicar esse conhecimento em 

sala de aula especificamente na Escola Isolada Indígena Federal Duque de Caxias, para 

assim incentivar as crianças da escola. Mas, lamentavelmente a comunidade não aceitou 

essa primeira experiência na citada escola. Talvez fosse por falta de uma conversa com 

os pais destas crianças e principalmente com a comunidade daquela aldeia. Acredita-se 

que a missão contratou os dois professores, mas sem conversar com os líderes e também 

com os pais, talvez fosse por isso que essa primeira experiência não deu certo e 

fracassou. 

Possivelmente naquela época esses dois professores não insistiram para 

convencer os pais desses alunos. As missões junto com os dois professores contratados 

insistiram por uns três anos e no fim de 1990 foi suspenso o trabalho de ensino da 

língua na citada escola. Na época, os pais destes alunos argumentavam que não havia 

necessidade do ensino da língua materna na escola, pois, os próprio se encarregariam de 

fazer isso em casa. A Missão Cristianismo decidido (grupo de missionários) que era 

responsável por aquele trabalho, considerou que não tinha mais solução para este 

ensino, que a língua estava sujeita a ser extinta dentro de pouco tempo. Assim, se deu 
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como um fracasso naquela época o projeto de experiência do ensino da língua entre os 

Laklãnõ/Xokleng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – Alguns aspectos da organização social e sistema 

político Laklãnõ Pós Contato 
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2.1 A segunda experiência do ensino da língua materna 

Laklãnõ/Xokleng. 

 

Ao ver o fracasso da primeira experiência do ensino da língua materna 

mencionada anteriormente, por iniciativa própria e silenciosamente o professor Nanblá 

Gakran começou a ter uma preocupação, pois isso lhe deixava muito inquieto. Assim, 

em 1992, procurou meios, um outro caminho para tentar solucionar essa rejeição de sua 

própria identidade que é a língua materna. 

Na época ele era apenas um membro da comunidade, mas tomou coragem e 

assim se encarregou por conta própria de conscientizar os jovens e alguns membros da 

comunidade, orientava explicando sobre a importância de mantermos vivas a história e 

a língua materna considerada por ele como herança deixada pelos seus antepassados. 

Para fazer este trabalho de conscientização conseguiu uma casa vazia e ali 

iniciou dando aula na língua para as pessoas interessadas em aprender escrever na 

própria língua por um mês. Isso despertou interesse nos jovens da comunidade e de 

alguns líderes daquela época. No final de trinta dias foi mais além, reuniu os jovens, 

membros da comunidade e lideranças, fez uma reunião e sozinho ali na frente falou para 

os presentes sobre a importância de manter viva a história dos seus avós e da mesma 

forma manter viva a língua que é a identidade do povo Laklãnõ/Xokleng considerada 
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pelo mesmo como herança deixada pelos nossos antepassados. Em uma de suas falas 

diante das moradores da Terra Indígena Ibirama Laklãnõ, isso no final de 1980, o 

professor Nanblá sempre defendeu que os mais velhos é quem são os conhecedores da 

história e da língua materna, alertando que era necessário pensar que a língua 

Laklãnõ/Xokleng não viesse a ser extinta. 

 

Naquele momento, a fala do professor foi tão profunda que a comunidade e as 

lideranças que estavam presentes refletiram muito sobre isso, ao sentir que realmente 

isso poderá acontecer. Após esta reflexão tão significante e profunda, a comunidade e as 

lideranças presente, decidiram fazer a recuperação da história e cultura e a revitalização 

da língua, sugeriram que isso deveria acontecer com urgência entre o povo 

Laklãnõ/Xokleng.  

Naquele mesmo momento todos os presentes pediram para Namblá ser 

responsável para fazer este trabalho inicialmente nas escolas. Naquela mesma semana, 

as lideranças foram na Secretaria de Educação do município de José Boiteux para 

solicitar para que fosse implantado o ensino da língua Laklãnõ nas escolas existentes em 

todo o território da Terra Indígena Laklãnõ. Neste pedido solicitaram ao secretário de 

educação naquela época que o professor Nanblá ficasse responsável por este trabalho. 

Assim, passou aquele ano e somente em 1994 o professor Namblá foi contratado para 

dar início do ensino da língua materna nas escolas. 

Atualmente o povo indígena Laklãnõ está consciente sobre a importância da 

língua ser ensinado nas escolas da Terra Laklãnõ. Existe falha sim nesta revitalização da 

língua, mas conseguimos que a língua do povo Laklãnõ/Xokleng fosse implantada na 
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grade curricular nas escolas indígenas como qualquer outra disciplina. Esta foi uma 

grande conquista ao longo da história desta sociedade. 

Ainda é importante frisar que segundo o relato de algumas pessoas, no passado 

não havia crianças com deficiências na comunidade. Quando surgiram as primeiras 

crianças Laklãnõ especiais, as mesmas nunca frequentaram uma escola, porque eram 

vistas pelos pais como incapazes (bobas) de aprender alguma coisa como ler e escrever, 

hoje temos o ensino e aprendizado na inclusão social dessas crianças nas nossas Escolas 

Indígenas. 

 

2.2 O sistema de casamento tradicional Laklãnõ. 

 

O sistema histórico de casamento da organização cultural Laklãnõ mostra que há 

tradicionalmente se estabelecia de uma forma, mas com o passar do tempo passou a 

envolver casamentos entre indígenas e não indígenas, e isso faz com que tenhamos 

preocupações em relação à perda da cultura o uso da Língua principalmente.  

No passado primeiramente o que acontecia era que os homens viviam em 

malocas ao redor das mulheres, pois os homens eram guerreiros para cuidarem da 

comunidade. Em outras palavras, havia uma casa comunal no centro da aldeia onde as 

mulheres tinham uma concentração maior de atividades coletivas, mas que cada família 

nuclear tinha uma casa ao redor da maloca. Esse era um dos sistemas de organização 

social política tradicional do povo Laklãnõ.  
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O casamento ocorria dentro da maloca e na época o casal recebia a marca tribal, 

sendo que as marcas iguais não poderia casar-se e também os pais escolhia o casamento 

para seus filhos. Hoje as marcas tribais são vistas como sobrenomes para identificação 

da família. Outro aspecto importante para compreendermos a questão organizativa 

Laklãnõ/Xokleng tem a ver com os casamentos. Atualmente, há pessoas do mesmo 

sobrenome casadas entre si. Antigamente, se respeitava as relações de parentesco, como 

acontecia com cada "marca” desenhada no corpo e no rosto Ess marca indicava seu grau 

de parentesco, e se poderiam ou não se casar entre si. Aliás, os desenhos corporais são 

um símbolo de identidade dos Laklãnõ como um todo.  

Tradicionalmente existem as seguintes marcas Laklãnõ que estabelecem o 

sistema de casamento: Mẽ Kalem (║); Mẽ Vin (○○); Vĩ mẽ tó pamke (●●); Vãnh mẽ 

Kukẽn (●). Hoje em dia essas continuam sendo preservadas por algumas famílias, mas 

outros já não dão tanta atenção devido a influência de outras culturas, em muito quando 

ocorrem casamentos entre mulheres Laklãnõ com os brancos, assim como os homens 

Laklãnõ com mulheres brancas. Além disso, os Laklãnõ se pintavam em determinadas 

ocasiões por razões estéticas, sem tomarem em consideração a correspondência entre a 

pintura corporal e sua "marca". Também se pintavam em momentos específicos como 

rituais, casamentos, nascimento de uma criança, velório. No caso, quando uma pessoa 

falecia e que antigamente eram cremados, as pessoas que participavam do velório se 

identificavam com pinturas no corpo com a marca de parentesco da pessoa falecida. 

Entende-se que, mesmo que estejam ocorrendo essas transformações no contexto 

indígena, esses valores continuam sendo preservados, mas certamente é necessário que 

as pessoas também tomem responsabilidade diante disso, ou seja, aqueles que conhecem 

o sistema tradicional de casamento é importante que socializem com a geração mais 
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nova. Assim, o povo Laklãnõ continuará preservando o seu sistema de casamento 

tradicional. E vale lembrar que cada pessoa assume sua responsabilidade cultural. 

 

 

2.3 Política Laklãnõ em contexto interno da terra indígena 

 
Figura 4 - Reunião da comunidade Aldeia Coqueiro  

 
Fonte: Zilda Priprá (2014) 

 

A organização Social política dos Laklãnõ/Xokleng já existia antes do contato, 

da “pacificação” O povo Laklãnõ, uma vez que se organizava com os mais velho, fortes 

e guerreiros, esses eram escolhido para liderar o seu povo. 

Ao longo do tempo convivendo na mata o povo Laklãnõ tinha o sistema de 

organização, no século XIX marca o início do fluxo migratório Europeu e foram em 

direção ao Sul do Brasil deslocando se para Santa Catarina, intensificando os conflitos 

na disputa por novos territórios. 
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 Os territórios no Sul Catarinense, pensados pelo governo federal como área 

paraimplantação de colônias, sejam públicas ou privadas, estavam até o início da 

segunda metade do século XIX, caracterizadas pela ocupação por parte dos 

descendentes Europeus concentrando-se esta ocupação nas proximidades dos rios 

navegáveis e seus afluentes maiores. A área era também ocupada pelo grupo Laklãnõ 

que percorria a região em um movimento caracterizado como nomadismo estacional, 

deslocando-se à procura de caça e frutos para coletar. 

Os membros do grupo Laklãnõ também eram conhecidos como botocudos em 

função de um adorno labial chamado tembetá, como é conhecido na técnica. O mesmo 

possuía uma base regular e uma haste que no máximo chegava a oito centímetros. A 

base era colocada na parte interna do lábio e a haste ficava pelo lado externo 

atravessando o orifício feito por ocasião da festa em que era realizada a cerimônia de 

perfuração dos lábios; Os mesmo enfrentam ao longo do século XIX verdadeiro 

desprezo por parte das autoridades brasileiras, uma vez que a política indigenista do 

período presumia tratamento diferenciados entre os chamados indígenas mansos, e os 

bravios entre os quais se incluíam os botocudos. 

A reputação que se constrói sobre os botocudos é a de ferocidade, que não aceita 

curvar-se à civilização. Esta reputação serviu de base para a elaboração de um 

pensamento que condenava os botocudos a morte, uma vez que não sendo possível o 

contato amistoso com a civilização, suas mortes passa a ser vista como um fator 

necessário à apropriação e integração de vastas áreas ocupadas por estes grupos aos 

interesses econômicos do império, razão pela qual se declara uma verdadeira guerra aos 

botocudos ao longo do século XIX. 
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Visto isso ao aumento progressivo do fluxo de imigrantes Europeus ocupando 

territórios "tradicionais" Surgem então dois grupos divergentes em relação à solução do 

problema um constituído por religiosos, que tencionava a penetração no interior das 

florestas, Em 1.907 surgiu a Liga Patriótica para catequizar pessoas que viviam na mata, 

fato que não atingiu seus objetivos junto aos Laklãnõ/Xokleng. 

No entanto em 1910 foi criado, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) baseado 

nos princípios rondonianos e que permitiu o surgimento e manutenção de alguns postos; 

Os primeiro funcionários do SPI ocorreu em 1.911 no Posto de Atração de Rincão do 

Tigre, na região de Porto União, na liderança do experiente sertanista Fioravante 

Esperança, Vendo os acontecimento de várias chacinas dos Laklãnõ o governo se deu 

conta de bárbaros crimes, deu fim da organização do Serviço de Proteção ao Índio (SPI)   

surgi então Fundação Nacional do Índio (Funai), Trouxe também o não indígena o 

polêmico funcionário do SPI, Eduardo de Lima e Silva Hoerhann.  

Eduardo de Lima veio do Rio de Janeiro no dia 15 de Fevereiro de 1913; Surgi 

então uma organização amistosa aparentemente, Após a chegada de Eduardo surgiu a 

organização por ele próprio, surgindo o primeiro contato organizado por Hoerhann em 

22 de Setembro de 1914, Fato ocorrido. 

 

 

2.4 Política Atuais: eleições e greves 
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Após o contato surgi novas organização política entre os Laklãnõ ao longo da 

História relatas deste povo. E neste contesto abordarei sobre a política social do povo 

Laklãnõ, E será feito por relato de pessoas que vivenciaram história política do povo a 

que se refere até os dias atuais; A construção da barragem norte foi um dos maior 

acontecimento para que o povo Laklãnõ se organizarem contra a organização política 

dos não Indígenas. 

Isso se deu a partir de meados dos anos 60 a 70 inicia-se, no rio Hercílio 

(também chamado Rio Itajaí do Norte ou Braço Norte) que corta a Terra Indígena, a 

construção de uma barragem de contenção de cheias, denominada Barragem Norte.  A 

obra causou enormes prejuízos à comunidade indígena, tanto materiais como 

financeiros, ecológicos e morais, esta construção deu se o inicio sem a consulta do povo 

Laklãnõ/Xokleng. 

Esta contenção da Barragem Norte fez com que existissem divisões de 

comunidades e novos líderes se para cada comunidade, Hoje o povo Laklãnõ vivem em 

aldeias divididas. Nas décadas de 60 a 70 os Laklãnõ tiveram muitas perdas, muito 

morreram por alagamento, perderam cerca de 1200 hectares de fertilíssimas terras de 

várzeas. Vendo todos estes acontecimentos, destroços causados pelas enchentes, comunidades 

Laklãnõ se manifestaram para uma nova Organização Política isso aconteceu entre os anos 1980 

a 1982. As manifestações neste momento se davam no canteiro de obras após grandes 

enchentes, Onde sucede eleições organizadas pelos próprios Indígenas. Todos exercem 

autonomia política e a comunidade elege um Cacique para liderar cada comunidade onde é 

pertencente e também um cacique Presidente e este representa a todos os Laklãnõ perante as 

instituições. 

 



36 
 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 Trazer em memória uma história de um povo não é uma tarefa simples, 

especificamente em se tratando de uma cultura indígena que apresenta muitos desafios 

na coleta de informações uma vez que o sistema de transmissão de conhecimento se 

baseia pela oralidade, sem escrita. 

 Creio que a partir daquilo que consegui apresentar no trabalho pude fazer uma 

leitura breve sobre a cultura Laklãnõ do ponto de vista tradicional e respectivamente 

tentando apresentar novos procedimentos de uma organização social Laklãnõ em 

tempos mais recentes.  

 E do ponto de vista tradicional a organização social Laklãnõ tem a ver com o 

que se vive no dia a dia na aldeia e em seu entorno, onde a subsistência se baseia no 

pescado, caça, coletas de frutas silvestres, com danças, ritos, curas, medicinas, 

casamentos, atividades coletivas, partilha coletiva, observações das marcas Laklãnõ 

para estabelecer o sistema de casamentos. Por outro lado, a partir do período que sucede 

com o pós contato essas tradições continuaram, mas aos poucos novos sistemas 
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passaram a ser estabelecidos, assim surge a noção de lideranças como caciques, 

campanhas políticas dentro da terra indígena para escolha de Cacique-Geral, vice-

cacique, cacique local, enfim, uma série de lideranças que passaram a responder de 

forma coletiva seja em nível das aldeias, assim como em nível da terra indígena.  

 Entendo que a compreensão do valor cultural Laklãnõ nos dias de hoje acontece 

de forma simples, mas profundo, claro que não vivemos como nossos ancestrais em 

tempos idos, mas se auto afirmamos como Laklãnõ a partir da história “escrita” pelos 

nossos antepassados, assim nos organizamos dentro de nossos valores culturas com 

reivindicações sociais a que temos direito junto as instituições governamentais. Se no 

passado fomos quase massacrados, hoje nos organizamos para reconstruir na nossa terra 

indígena uma nova história através de nossas atividades, ações, projetos, formações 

escolares e acadêmicas.  

 Não é de duvidar que a nova organização Laklãnõ também, em certo momento, 

vive seus desafios, exemplo disso, é quando acontece a eleição de caciques. Em outras 

palavras, essa nova metodologia de organização social acaba por dividir os próprios 

Laklãnõ em seu contexto interno e logo divide a própria cultura, pois, surgem 

discordâncias internas, onde alguns acabam se criticando entre uma ação e outra, ou 

seja, há uma divisão interna dos Laklãnõ entre o grupo que apoio ao cacique vencedor 

de uma eleição e o grupo de Laklãnõ que tiveram seu candidato a cacique derrotado. 

 Mas essa dinâmica não pode ser vista como retrocesso, pelo contrário, são novos 

tempos e, portanto, requerem novas formas de organizações, mas sem esquecer o 

arquétipo cultural Laklãnõ. Desafios temos, mas também a cultura Laklãnõ continuará 

sendo vivenciada em tempo e espaço de cada geração que vive hoje, assim como será 

vivenciado por aqueles que virão com o tempo.  



38 
 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

KEIM, Ernesto Jacob, SANTOS, Raul Fernando dos. Educação e Sociedade 

Pós-Colonial: Linguagem, Ancestralidade e o Bem Viver – Paulo Freire e Vilén 

Flusser Vãnhvẽ - Xokleng/Laklãnõ e SUMAK KAWSAY – Povos Andianos/ Ernesto 

Jacob, Raul Fernando dos Santos. Jundaí/SP, Paco Editorial: 2012.  

SANTOS, Sílvio Coelho dos  (1997). Os Índios Xokleng: Memória visual. 

Florianópolis: Ed. UFSC/ UNIVALI.  

SANTOS, Sílvio Coelho dos (1973). Índios e Brancos no Sul do Brasil. A 

Dramática experiências dos Xokleng. Florianópolis: Edeme, 1973. 

SANTOS, Sílvio Coelho dos (1975). Educação e Sociedades Tribais. Porto 

Alegre: Movimento. 

 

 

 



39 
 

 

 

 


