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Aldeias da Terra Indígena Laklãnõ

1. Terra Indígena Laklãnõ
Atualmente, os Laklãnõ/Xokleng habitam o sul do Brasil, no noroeste catarinense, alto
vale do Itajaí, sendo a única etnia indígena nessa região. A Terra Indígena faz divisa com
quatro municípios: José Boiteux; Doutor Pedrinho; Vitor Meireles e Itaiópolis e está dividida
em oito aldeias: Sede, Bugio, Figueira, Toldo, Coqueiro, Palmeira, Pavão e Plipatol. O povo
Laklãnõ tem 102 anos de resistência após o contato com os não índios, denominado de
pacificação, em 1914, liderada por Eduardo de Lima e Silva Hoerhann, enviado pelo Serviço de
Proteção ao Índio (SPI), e que foi concretizada após várias tentativas frustradas.

Figura1 - Mapa do Território Laklãnõ.

Fonte: www.google.com.br.

Segundo dados da FUNAI, de 2016, a população Laklãnõ/Xokleng é de 878 famílias,
totalizando 2.203 indígenas, e constituída principalmente pelos sobreviventes deste povo e de
alguns descendentes Kaingang e Guarani Mbya, que migraram para a T.I. ao longo da história.
A demarcação da terra continua em processo no Supremo Tribunal Federal em
Brasília, sendo que apenas 14.000 mil hectares são homologados e ocupados para usufruto da
comunidade Laklãnõ e 23.000 mil estão em processo de homologação.
A organização política é realizada pela própria comunidade indígena, composta por
um juiz eleitoral e um de direito, indicado pelos caciques regionais que organizam as eleições
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a cada três anos. O juiz de direito executa as leis sobre a comunidade e lideranças, de acordo
com os seus atos.
As eleições com urnas tiveram início a partir dos anos 1990. De 1960 a 1980, as
eleições eram feitas com milho e feijão. Durante décadas, a comunidade foi liderada por
Aristides Faustino Criri. O atual cacique presidente é Setembrino Camlém.

Figura 2 - Posse das lideranças da T.I. em setembro de 2014.

Foto: Cabechuim-lo Camlem.

No âmbito econômico, as principais funções exercidas são: professores e agentes da
FUNAI e SESAI. Há também aposentados, pensionistas, agricultores e uma grande
quantidade de trabalhadores das mais diversas funções, pelo motivo da terra indígena não ser
produtiva economicamente.
Apesar desses aspectos, cresce a produção de artesanatos: arcos e flechas,
instrumentos musicais, prendedores de cabelo, colares, pulseiras e brincos. Isso tem ampliado
a consciência de que os artesãos devem se organizar em associações e cooperativas para que
tenham representatividade e resultado econômico mais efetivo.
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Figura 3 - Produção de artesanato.

Foto: Margarete Patté Padilha.

A culinária dos Laklãnõ, pela falta da caça, pesca e coleta está restrita, mas tem como
destaque o peixe assado em folha de caité e diversos pratos em que predominam o milho e a
mandioca.
Cabe destacar o conhecimento que o povo possui sobre o poder curativo das plantas
medicinais, com as quais trata diferentes doenças, tendo resultados positivos.
A grande maioria da população é evangélica pentecostal. Na T.I. há diversas
denominações religiosas, as quais são bem vistas nesta comunidade. A denominação
Assembleia de Deus é a que possui maior número de seguidores.
A educação está sendo um veículo que prepara o Laklãnõ do agora para o futuro, ao
perceber que os processos culturais são dinâmicos em que o permanentemente contato
do povo com a cultura não indígena possibilita um maior dinamismo e ao mesmo tempo
requer novos olhares para o momento histórico vivido, caracterizado, sobretudo pelas
trocas culturais e de conhecimentos entre os povos (CANDAU, 2002).

Figura 4 - Apresentação na escola.

Foto: Abril, 2015.
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2. Aldeias
A Terra Indígena Laklãnõ é composta por oito aldeias: Sede, Bugio, Figueira, Toldo,
Coqueiro, Palmeira, Pavão e Plipatol. Dessas, seis serão descritas a seguir.

2.1. Aldeia Figueira
Figura 5 - Árvore símbolo da aldeia.

Foto: Wailui Camlem Borges, 2016.

A Aldeia Figueira foi fundada no final dos anos 1980, porque a população que morava
neste local era constantemente esquecida, à época, pelo líder da Aldeia Sede e quando ocorria
enchente a comunidade ficava isolada. A falta de diálogo entre lideranças foi um fator
determinante. Foi assim que surgiu a eleição, permitindo então que o líder Weitcha Teie
concorresse como candidato. Ele não conseguiu vencer naquele ano, ficando cacique Antônio
Caxias Popó, o que aumentou ainda mais a ira da oposição, que não desistiu de formar uma
aldeia e, então, houve o desmembramento, recebendo o nome de Aldeia Figueira e fazendo
divisa com as Aldeias Palmeiras e Coqueiro.
A aldeia recebeu esse nome em razão de haver uma árvore robusta chamada figueira,
que cobre a estrada com a sua sombra, servindo de referência para os moradores locais. A
aldeia também tem como ponto turístico a Serra Verde, local bastante alto que exige por
volta de 40 minutos de caminhada para se alcançar o seu topo.

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica | UFSC

6

Aldeias da Terra Indígena Laklãnõ

Estudos indicam vários pontos de deslizamento nesta aldeia, condenada em 90% pela
defesa civil, que a considerou imprópria para moradia. As famílias deverão mudar-se para
outro local seguro, porém, ainda moram pessoas lá.
Atualmente, a população da Aldeia Figueira conta com 45 famílias, totalizando 198
pessoas, sendo que o cacique se chama Antônio Caxias Popó e o vice-cacique Enoque Caxias
Popó.

Figura 6 - Cacique Antonio e sua esposa.

Foto: João Criri, 2015.

Na Aldeia Figueira existe uma escola, de nome Kovi Patté, que está desativada desde
2004, com a transferência dos alunos para a E.I.E.B. Laklãnõ. A escola está sendo usada por
uma família.
Há um posto de saúde com uma técnica de enfermagem, uma agente de saúde e um
agente de saneamento básico, sendo todos indígenas.
Figura 7 - Posto de Saúde Aldeia Figueira.

Foto: Wailui M. Camlem Borges.
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Figura 8 - Técnica e Agente de Saúde da Aldeia Figueira.

Foto: Candida Caxias e Wailui C. Borges, 2016.

Grande parte da comunidade sobrevive da agricultura, com a produção de milho,
batata, aipim, verduras e frutas, que são vendidos na comunidade vizinha. Algumas pessoas
têm como fonte de renda uma malharia da comunidade. Outras trabalham em madeireiras
na região e no Frigorífico Pamplona, na cidade de Presidente Getúlio. Também há
pensionistas do INSS, aposentados e beneficiários de programas governamentais.

Figura 9 - Trabalhadores do Frigorífico Pamplona.

Foto: Pamela Eduarda Patté, jun. 2016.

A religião evangélica é bastante forte, havendo a Assembleia de Deus e a Igreja
Presbiteriana Renovada no Brasil, duas congregações com denominações diferentes.
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Figura 10 - Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Foto: Wailui M.Borges, jun.2016.

Há uma casa de artesanato, onde a comunidade se reúne para realizar reuniões e
festas tradicionais, confeccionar e comercializar artesanatos como: arco e flecha, chocalho,
colar, prendedor de cabelo e panela de argila.

Figura 11 - Casa do Artesanato.

Foto: Wailui M. Borges.
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2.2. Aldeia Palmeira1
Figura 12 - Local que deu início à aldeia.

Foto: Átila Mokli Patté.

Em 1995, todos os Xokleng/Laklãnõ moravam em quatro aldeias: Sede, Figueira,
Toldo e Bugio. Os que moravam na Aldeia Sede descobriram que no outro lado do rio, em
terras de colonos, havia palmeiras para consumo. Assim que começaram a cortar as palmeiras
para vender, os colonos que moravam ali não gostaram, ameaçaram e expulsaram os índios
dessas terras.
Os indígenas começaram a se comunicar uns com os outros para que viessem para ali
e, quando todos chegaram para ajudar, acamparam nas margens do Rio Hercílio. Enquanto
esperavam, os caciques Vili Ndili, da Aldeia Sede, e Antonio Caxias, da Aldeia Figueira, iam às
reuniões em Curitiba sobre essa manifestação. Em uma dessas reuniões, descobriram que
essas terras eram dos indígenas, então, fixaram-se ali.
Em 1996, uma enchente do Rio Hercílio fez com que os indígenas saíssem da beira do
rio e subissem os morros para se salvar, invadindo terras que ‘‘eram’’ dos colonos.
Figura 13 - Cheia no Rio Hercílio.

Foto: Abraão Kovi Patté, julho 2016.

1

Autores: Abraão Kovi Patté, Átila Mokli Patté, Elaine Kosicla Camlem e Voia Criri.
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Nesse tempo, algumas famílias voltaram para a Aldeia Sede, cerca de dez famílias
continuaram na espera, morando ali, mas esse pessoal pertencia à Aldeia Sede.
Em 1997, tornou-se aldeia e passou a ser chamada de Aldeia Palmeira por haver
muitas palmeiras no local.
Com a indenização do protocolo de intenção de 1992, referente à construção da
Barragem Norte, que prejudicava e prejudica o meio ambiente da Terra Indígena Laklãnõ,
foram feitas casas de alvenaria na aldeia.
Em 1999, foram feitas casas para aquelas famílias que estavam na Aldeia Palmeira e
também para famílias de outras aldeias que se transferiram para lá. Hoje, alguns filhos e netos
daqueles que ficaram na espera ainda moram na aldeia.

Figura 14 - Casas da Aldeia Palmeira.

Foto: Elaine K. Camlem.

Os caciques dessa aldeia foram: Voia Patté e Ndili Jeremias; Ndili Jeremias Patté e
Voia Patté; Faustino Criri e Jonas Kammrem; Vanhecu Ndili e Abraão Kovi Patté; Jonas
Kammrem e Joasias Kuita; Ndili Jeremias Patté e Ndili Canguin; Samuel Pripra e Alacoque
Juvei.
Figura 15 - Samuel Pripra - Cacique atual.

Foto: Abraão Kovi Patté.
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Com o aumento da população da aldeia, foi feito um posto de saúde, no qual
trabalham: a técnica de enfermagem Nésia Ndili, a agente de saúde Mariléia Teie, o agente de
saneamento Roberto Ferreira e uma auxiliar de serviços gerais. Há também a Casa do Mel e
um posto da CASAN, com encanamento que abastece toda a comunidade da aldeia.

Figura 16 - Posto de Saúde.

Figura 17 - Casa do Mel.

Foto: Elaine K. Camlem.

Foto: Elaine K. Camlem.

Na aldeia vivem 106 famílias, totalizando 368 pessoas, que trabalham em diversos
locais fora da aldeia, tais como: frigorífico, malharias e madeireiras. Há também funcionários
públicos, aposentados, pensionistas do INSS. A comunidade vive ainda do artesanato, pesca e
agricultura.
Nesta aldeia, os indígenas são evangélicos, pertencendo a duas denominações de
igreja: Assembleia de Deus, onde fica a central das congregações da T.I., e Ministério da
Madureira.

Figura 18 - Igreja Assembleia de Deus.

Foto: Elaine Kosicla Camlem.

Em 2002, foi iniciada a construção da Escola Indígena de Educação Básica Laklãnõ na
aldeia, uma casa cultural em forma de estrela e um ginásio em forma de colmeia. Em 2004,
começaram as atividades na escola. Em outubro de 2015, a escola foi interditada pela Defesa
Civil, por rachaduras na estrutura e deslizamento do solo. Com o pedido dos pais, da
comunidade e dos alunos, as atividades do quarto bimestre foram encerradas na E.E.
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica | UFSC
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Professor João Bonelli. Em 2016, esta escola foi cedida aos alunos até a reforma da Escola
Laklãnõ.
Figura 19 - Casa Cultural.

Foto: Elaine Kosicla Camlem.

Figura 20 - Escola Indígena de Educação
Básica Laklãnõ.

Figura 21 - Ginásio de Esporte.

Foto: Abraão Kovi Patté.

Foto: Aristides Faustino Criri, 2008.

A Aldeia Palmeira está localizada a 20 km do centro do município José Boiteux e a 6
km da Barragem Norte. Nesta aldeia se encontram as ruínas da casa do “Pacificador” Eduardo
de Lima e Silva Hoerhann.
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Figura 22 - Ruínas da casa de Eduardo Hoerhann.

Foto: Vougcé Vaipão Camlem.

2.3. Aldeia Plipatol2
A aldeia Plipatol foi fundada em 2010. Situa-se no local conhecido como Barra do Rio
Dollmann, área doada pela União como parte da indenização aos índios pela construção da
Barragem Norte.
Nesta aldeia encontra-se a Barragem Norte, cuja construção iniciou no ano de 1972 e
que vem causando ao povo Laklãnõ, desde então, impactos imensuráveis que se repetem a
cada nova enchente que ocorre na região, tais como: famílias desabrigadas; casas inundadas e
condenadas; falta de água potável; estradas interditadas; aldeias isoladas; cancelamento de
aulas nas escolas; profissionais da saúde que não conseguem fazer o atendimento; riscos de
novos deslizamentos; insegurança e angústia pela possibilidade de próxima enchente.
Desde a década de 1980, diferentes convênios foram firmados com órgãos públicos
para que fossem tomadas medidas preventivas, corretivas e compensatórias pela destruição
causada na Terra Indígena, como: o Convênio nº 029/81, entre a Fundação Nacional do Índio –
FUNAI e o extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS, que foi o
executor da barragem; o Protocolo de Intenções assinado em 1987 entre os mesmos órgãos; o
novo Protocolo de Intenções de 1992, entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional,
FUNAI e Governo do Estado de Santa Catarina; e o Convênio nº 041/98, assinado entre o
Governo do Estado e o Ministério do Orçamento e Planejamento para executar o Protocolo de
Intenções que, até 1997, não havia sido concretizado, motivo pelo qual a comunidade
indígena ainda se manifesta.

2

Autores: Alfredo Namblá Priprá, Osiel Kuita Pate, Youo Maurina Ingaclã.
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Figura 23 - Barragem Norte.

Foto: Osiel Pate, jul. 2016.

Em 2008, famílias vindas de outras aldeias ocuparam a área da Barra do Rio Dollmann,
juntamente com outras famílias que já estavam acampadas desde a última ocupação, ocorrida
no ano de 2000, decidiram lutar por aquela área, com apoio de algumas lideranças. Depois de
uma longa discussão, chegaram ao consenso de formar a Aldeia no ano 2010, realizando a
primeira eleição em 2011 e elegendo como cacique Basílio Lili Priprá e vice Veronica Copacã.
Hoje, a população da Aldeia Plipatol é de aproximadamente 320 pessoas residentes,
com 108 famílias cadastradas. O seu espaço territorial fica em torno de 700 hectares.
Nesta aldeia tem posto de saúde com: uma técnica de enfermagem, uma agente de
saúde e um agente de saneamento. O posto, que antes era usado pela comunidade local não
indígena, hoje atende toda aldeia e também indígenas que estão acampados na barragem,
reivindicando seus direitos. Recentemente, a prefeitura repassou para a aldeia a estação de
tratamento de água.
Na aldeia existe o prédio da Escola João Bonelli, a qual foi cedida temporariamente
para a E.I.E.B. Laklãnõ, mas nem todos os alunos frequentam esta escola. Também possui
uma casa da cultura chamada Copacã Kuzung, construída em 2012, na qual são produzidos
artesanatos para a venda. Os moradores vivem em casas construídas por eles próprios.
Boa parte da população é evangélica e na aldeia há a Igreja Assembleia de Deus das
Missões.
Figura 24 - Igreja Evangélica Assembleia de Deus das Missões.

Foto: Osiel Pate, jul, 2016.
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O nome dado à aldeia foi escolhido através de plebiscito entre os moradores em 2015
e teve origem em uma planta (samambaia), por ela ser resistente, sobrevivendo às diversas
condições ambientais. A comunidade se identifica com a plipatol, que representa a sua
resistência e as várias manifestações realizadas.
As práticas tradicionais acontecem na escola, nas aulas de artes indígenas e de língua
xokleng, que conta com professores orientadores da língua e cultura, e também no Centro
Cultural Copacã, onde acontecem reuniões e eventos, e as mulheres da Associação Ag Pênh
(abelha alemãozinho) desenvolvem os seus artesanatos.

Figura 25 - Centro Cultural Copacã.

Foto: Osiel Pate, jul, 2016.

Figura 26 - Escola da Aldeia.

Foto: Osiel Pate, jul, 2016.
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As famílias têm como fonte de renda a venda de artesanatos. Alguns possuem
minimercados, outros são funcionários públicos, aposentados, pensionistas do INSS e
beneficiários de programas governamentais. Outros ainda trabalham em malharias, em
madeireiras e no frigorífico.

2.4. Aldeia Bugio3
Figura 27 - Aldeia Bugio.

Foto: Eliton Weischá, jul. 2016.

A Aldeia Bugio teve a sua fundação no final dos anos 1970. Esta localidade servia
como ponto de referência aos caçadores indígenas, pois havia grande variedade de caça,
principalmente, macaco bugio, que deu nome à Aldeia. Também servia como ponto de coleta
de pinhão.
Foi o local de refúgio encontrado pelas famílias que perderam seus bens na enchente
de 1979, causada pela Barragem Norte, e também para se protegerem de doenças trazidas
pelos operários desse empreendimento, oriundos de vários estados brasileiros.
Sua localização geográfica fica no alto vale do Itajaí, norte de Santa Catarina, entre os
municípios de Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Rio Negrinho e José Boiteux, com altitude
aproximada de 960 metros acima do nível do mar.

3

Autores: Altieres Nandjawu Priprá, Acir Kaile Priprá, Josiane de Lima Tschucambang.
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Figura 28 - Terra Indígena Ibirama: aldeias, rios e estradas – 2009.

Fonte: NAMEM, 2016.

Atualmente, na aldeia vivem, efetivamente, 53 famílias, embora estejam cadastradas
em torno de 110, sendo 294 moradores, de acordo com o levantamento realizado pela
enfermeira da aldeia (maio de 2016). Na mesma aldeia vivem também sete famílias da etnia
Guarani, o que corresponde a 27 pessoas.
A aldeia tem um posto de saúde com consultório odontológico, sala de atendimento
médico e uma pequena farmácia, cozinha, banheiro, sala de pesagem e uma sala de espera. O
atendimento à comunidade acontece nas terças-feiras durante o dia todo, com médico e
dentista não indígenas; enfermeira, agente de saúde, prestador de serviços gerais, agente de
saneamento e auxiliar de dentista, todos indígenas.
Na aldeia há um centro cultural, chamado “Ag nõ jó u”, uma casa da memória, uma
casa do artesanato, um campo de futebol e cinco igrejas evangélicas, uma vez que 80% a 90%
da população é evangélica.

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica | UFSC

18

Aldeias da Terra Indígena Laklãnõ

Figura 29 - Igreja Assembleia de Deus Renovada.

Foto: Eliton Weischá, jul. 2016.

No centro cultural acontecem oficinas de música, dança, teatro, artesanato, biscuit e
também reuniões da comunidade.

Figura 30 - Centro Cultural Ag nõ Jó u.

Foto: Eliton Weichá, jul. 2016.

Figura 31 - Campo de Futebol Esporte Clube
Rainha do Vale.

Figura 32 - Posto de Saúde.

Foto: Eliton Weichá, jul. 2016.

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica | UFSC
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A Aldeia possui como ponto turístico, a “Trilha da Sapopema”, que busca resgatar e
mostrar um pedaço da Mata Atlântica nativa que ainda se encontra em meio à sua extensão
territorial, recebendo, mensalmente, em torno de 100 a 120 turistas vindos de inúmeros
municípios catarinenses e de outros estados brasileiros. Ali, são apresentadas informações,
sobretudo sobre a importância das nascentes e da preservação do Rio Benedito que passa por
diversos municípios catarinenses, e também sobre o xaxim, que é a planta utilizada para
produzir o “mõg”, uma bebida típica, presente em todas as festas e nos rituais da
comunidade.
A trilha é uma das fontes de renda mais recentes da Aldeia Bugio. Conta com quinze
condutores turísticos, oito aprendizes, como suporte técnico, e uma secretária. Os condutores
turísticos são alunos do ensino fundamental e médio da Escola Vanhecu Patté, que realizam
atividades culturais e divulgam a importância da natureza no convívio dos Laklãnõ. Essa
articulação iniciou efetivamente em 2012, com o apoio da comunidade e do COMIN (Conselho
de Missão entre Índios), que continua como parceiro em conjunto com a Ativa Rafting, as
lideranças locais e, sobretudo, os pais dos alunos.

Figura 33 - Logo da Trilha da Sapopema.

Foto: Eliton Weichá, jul. 2016.
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Figura 34 - Mirante da Trilha da Sapopema.

Foto: Eliton Weichá, jul. 2016.

A comunidade mantém tradições, como: práticas medicinais, crença no canto dos
pássaros para previsões futuras e nas profecias do kujá “Kamlem”, feitas anos antes e depois
do contato. Os moradores da aldeia também participam de apresentações típicas nas
festividades e, ao transmitirem conhecimentos tradicionais aos jovens, ainda se emocionam,
pois permanece muito forte a espiritualidade laklãnõ.
Na aldeia, a terra é utilizada para o plantio de árvores, por meio do programa carbono
social em rede do VIANEI. Este projeto é vinculado à Petrobrás, que fornece e incentiva o
plantio de mudas nativas, visando à recuperação de áreas degradadas, nascentes e matas
ciliares. Essas árvores são disponibilizadas para adoção às pessoas que visualizam a
divulgação via internet.
Também há pequena quantidade de hortas familiares, pelo fato de que o solo é
composto, em sua maior extensão, por terreno arenoso e ácido, parte de carvão e argila.
Apresenta um clima frio e chuvoso durante o ano todo, principalmente no inverno, com alta
umidade, neves e geadas, sendo esta a sua principal característica climática, conhecida na
região.
As principais fontes de renda da comunidade são de aposentados e pensionistas,
funcionários públicos, autônomos, trabalho braçal para os colonos vizinhos da aldeia,
condutores turísticos, beneficiários de projetos governamentais, malharia e venda de
artesanato. Veja o quadro que segue:

Quadro 1 - Situação socioeconômica das pessoas da Aldeia Bugio em julho de 2016.
CONDIÇÃO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Crianças

137

46,52 %

Autônomos

34

11,22%
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CONDIÇÃO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Funcionários públicos

29

9,86 %

Aposentados

25

8,16%

Beneficiários Bolsa Família

22

7,48%

Trabalhadores que trabalham fora da aldeia e retornam

19

6,46%

Desaldeados

16

5,49%

Condutores da trilha

12

4,2%

Estagiários

02

0,61%

TOTAL

294

100%

Fonte: Acir, Altiéres, Josiane, 2016.

Podemos perceber que a aldeia é formada, em sua grande parte, por crianças,
representando 46,52% da população, gerando grande expectativa de vida e de aumento
populacional. Na aldeia moram muitos denominados mestiços (índios com brancos) e sendo
uma população jovem, poucos falam e dominam a língua xokleng. Poucas são as famílias que
preservam e praticam. Alguns são falantes passivos e outros não entendem e não falam nada.
Então, a escola tomou um papel importante de revitalizar a língua indígena.

Quadro 2 - Língua Xokleng na Aldeia Bugio em julho de 2016.
PESSOAS

QUANTIDADE

PERCENTUAL

FALANTES

50

17 %

FALANTES PASSIVOS

49

17 %

NÃO FALANTES

35

12 %

EM FASE DE APRENDIZAGEM

160

54 %

TOTAL

294

100%

Fonte: Acir, Altiéres, Josiane, 2016.

A extensão territorial da aldeia é de aproximadamente 5.000 hectares de terras
pertencentes à União e já homologadas, dentre os 14.000 hectares pertencentes ao povo
Laklãnõ/Xokleng.
A organização política é feita com base na constituição, que vigora desde 2002,
ocorrendo eleições para cacique presidente e cacique regional a cada três anos. O cacique da
aldeia Bugio é Isaias Vanhecu Weitchá e a vice-cacique Kátia Cristina da Silva, compondo sua
liderança regional: Claudinei da Silva, Victor Juvei, Samuel Priprá e Kuvei Krendo.

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica | UFSC

22

Aldeias da Terra Indígena Laklãnõ

2.5. Aldeia Sede4
A Aldeia Sede tem este nome devido à sua história. Antigamente, era conhecida como
Posto Platê, mesmo nome do ribeirão que deságua no Rio Hercílio, dado pelo “pacificador”
Eduardo de Lima e Silva Hoerhann, quando com ele estavam alguns indígenas Kaingang que o
acompanharam para estabelecer o contato com os Xokleng em 1914.
Mais tarde, ele oficializou como Posto Indígena Duque de Caxias, onde atuou como
encarregado do SPI até 1956. De acordo com o relato de um sábio da T.I., um índio da etnia
Kaingang chamado Kaugdynh que acompanhava Eduardo desde a época da pacificação foi
colocado como capitão para liderar os Xokleng, sucedido, mais tarde, por seu filho Jangog.
Em 1970, Eduardo faleceu e uma nova organização, a FUNAI, veio para tomar conta
deste povo. Foi esta organização que nomeou o primeiro cacique da T.I., Aristides Faustino
Criri, que liderou por muitos anos.
Esta aldeia foi a que teve a primeira escola da T.I., criada em 1944, chamada Escola
Isolada Getúlio Vargas, e ficava junto à sede do Posto Indígena. Teve como primeiro
professor, um polonês, conhecido como “maestro”. A escola atendia inúmeros alunos Xokleng
de 1ª a 4ª séries, no entanto, também atendia alunos não índios, pois na época moravam na
Terra Indígena algumas famílias de negros, trazidos pelo SPI e conhecidos como Cafuzos, bem
como filhos dos funcionários da FUNAI. No ano de 1975 foi construída uma nova escola com o
nome de Escola Isolada Duque de Caxias. Está desativada desde o ano de 2006, servindo de
depósito da comunidade. Em 1993 foi construída a Escola Isolada Voia Criri, que também está
desativada.
Hoje os alunos desta aldeia estudam na Escola João Bonelli e alguns vão para o
município de José Boiteux.
Figura 35 - Escola Isolada Duque de Caxias.

Foto: Lilian Patté dos Santos.

4

Autores: Lilian Patté dos Santos Lemos e Anderson Rodrigo Kluge.
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Foi a partir de 1975 que o Posto Indígena Duque de Caxias ficou conhecido como
Aldeia Sede, pois concentrava benfeitorias da comunidade indígena Xokleng como a sede do
posto.
A aldeia possui um postinho de saúde, com uma técnica de enfermagem, uma agente
de saúde, um agente indígena de saneamento e um trabalhador de serviços gerais. Nos finais
de semana, se houver alguma emergência médica, as pessoas são levadas ao hospital mais
próximo, por um carro da SESAI. A comunidade tem atendimento médico e odontológico
durante a semana na própria aldeia.

Figura 36 - Posto de Saúde.

Foto: Lilian Patté dos Santos Lemos.

Também há um centro cultural, onde são realizadas as festas comemorativas e
reuniões, entre outros eventos da comunidade.
Figura 37 - Centro Cultural.

Foto: Agatha de Lima.

Existem duas igrejas evangélicas da mesma denominação: Assembleia de Deus. A
comunidade é na maioria evangélica e costuma frequentar essas igrejas em alguns dias da
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semana e também nos finais de semana, cultuando e praticando a sua fé cristã. O povo
Xokleng sempre acreditou em algo superior e, talvez, seja por este motivo que o número de
fieis é crescente em toda a T.I.
Os rituais tradicionais ficam mais reservados às apresentações culturais em datas
comemorativas. No entanto, ainda está bem presente na comunidade a prática de seus
costumes. As massagens continuam a ser feitas por mulheres mais velhas e pessoas
interessadas nas crianças recém-nascidas, para tirar quebranto, e em gestantes, para aliviar as
dores da gravidez ou para arrumar o feto dentro do ventre da mãe. Ainda são feitos muitos
tipos de chás com ervas naturais para fins específicos. O povo continua acreditando nos avisos
da natureza, como, por exemplo: quando o bugio chora, creem que ele está avisando que vai
morrer alguém.
Figura 38 - Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Foto: Lilian Patté dos Santos Lemos.

Figura 39 - Grupo de coreografia Menina dos Olhos de Deus.

Foto: Lilian Patté dos Santos Lemos.

Na aldeia há um campinho de futebol e o barzinho do Conde, nome dado ao dono do
bar por pessoas da comunidade. Há pontos turísticos, como a Cachoeira Recanto da
Esmeralda, muito frequentada no verão pelas pessoas da comunidade local e das demais
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aldeias, e também por não indígenas que costumam visitar este lugar. Ainda há a ponte sobre
o Rio Platê, de onde as pessoas saltam para se refrescar nos dias quentes. O seu entorno
também serve para acampamento e pesca.
Figura 40 - Cachoeira Recanto da Esmeralda.

Foto: Mayra de Lima.

Figura 41 - Ponte sobre o Rio Platê.

Foto: Mayra de Lima.

A fonte de renda dos que vivem nesta aldeia é bem variada. Há funcionários públicos,
aposentados e pensionistas do INSS, pessoas que recebem auxílio de programas
governamentais e trabalhadores autônomos, que plantam eucalipto, árvores frutíferas e roças
particulares de feijão, milho, aipim, batata etc. Muitas pessoas trabalham fora da aldeia, nas
cidades vizinhas, em malharias, madeireiras e no Frigorífico Pamplona, além de motoristas de
ônibus escolares e motoristas da SESAI.
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Figura 42 - Reflorestamento de eucalipto.
Figura 43 - Horta de alface e repolho.

Foto: Lilian Patté dos Santos Lemos.

Foto: Lilian Patté dos Santos Lemos.

Figura 44 - Indígenas trabalhando em
madeireira.

Figura 45 - Mulheres indígenas trabalhando
em malharia.

Foto: Icaro Patté.

Foto: Icaro Patté.

Atualmente, há 92 famílias cadastradas, sendo que 61 são moradoras da aldeia que
tem uma população entre 180 e 200 pessoas.
No ano de 2014, foram eleitos, pela comunidade, o cacique Alcimar de Lima e a vicecacique Marlene Patté. As lideranças ocupam cargo de confiança e são escolhidas pelo
cacique.
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2.6. Aldeia Pavão5
Antes, a Aldeia Pavão pertencia à Aldeia Sede. Com o aumento da comunidade e
dificuldade de locomoção, para atendimento médico e escola, em função da longa distância
com a aldeia sede, foi fundada a Aldeia Pavão. No ano de 2002 teve seu primeiro cacique,
Elpídio Priprá, num período que se estendeu por nove anos. Parte da terra é homologada e
outra parte está em processo judicial.
A aldeia é formada por vinte e oito famílias, totalizando noventa e seis pessoas. O
cacique atual é Elizandro Priprá e o vice-cacique é Djalma Vicente, sendo ambos não falantes
da língua indígena.
A maior parte da comunidade é evangélica e congrega na igreja Assembleia de Deus
dentro da aldeia. Os católicos congregam na igreja Santa Luzia em Barra Dollmann. Na aldeia
tem o armazém do projeto Colmeia da Epagri, onde é comercializado mel de abelha e, ao
lado, funciona um posto de saúde.
A fonte de renda das famílias vem de ganhos dos funcionários da SESAI, aposentados,
pensionistas, beneficiários de programas do Governo Federal e agricultores. O manejo da
terra é para o consumo das famílias.
Nesta aldeia há poucos falantes da língua indígena, apenas cinco pessoas, e outras
sete entendem, mas não falam. Há somente oito alunos que vão à Escola Laklãnõ e outros
vinte e dois frequentam escolas no município de José Boiteux.

5

Autora: Margarete Patté Padilha.
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