
AS FORMAS DE APRENDER DA CRIANÇA LAKLÃNÕ\XOKLENG ONTEM E 

HOJE 

Apresentação 

        Meu nome é Wailui Marli Camlém, nascida em Benedito Novo atualmente 

resido na Terra Indígena Laklãnõ em Santa Catarina. Iniciei minha 

escolarização nas séries iniciais na Terra Indígena Laklãnõ na Escola Municipal 

kovi Patté na aldeia Figueira, no município de Vitor Meireles, e cinco anos 

depois passei a estudar em uma escola não indígena chamada Escola 

Estadual Professor João Bonelli, localizada na estrada geral, s\n, no Município 

de José Boiteux, onde fiquei por quatro anos. O Ensino Médio conclui na 

Escola Estadual José Clemente Pereira também no Município de José Boiteux 

durante cinco anos, depois prestei o vestibular da Universidade Federal de 

Santa Catarina, onde ingressei no curso de Licenciatura Intercultural Indígena 

do Sul da Mata Atlântica. 

Introdução  

            Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada dentro da Terra 

Indígena Laklãnõ, com os anciões (sábios) do povo, focando a infância 

Laklãnõ\Xokleng. Mas especificamente, a pesquisa é um trabalho de conclusão 

de curso, trata da convivência atual da criança Laklãnõ\Xokleng na Terra 

Indígena Laklãnõ. Sendo que vai ser apresentada alguma parte da minha 

pesquisa de coleta de dados da infância indígena dentro da Terra indígena 

Laklãnõ. 

          O povo Laklãnõ\Xokleng reside na terra Indígena Laklãnõ, localizada 

entre quatro municípios catarinenses: José Boiteux, Vitor Meirelles, Doutor 

Pedrinho e Itaiópolis. Hoje o povo Laklãnõ/Xokleng é encontrado somente no 

estado de Santa Catarina, mas antigamente o nosso povo era seminômade, 

vivendo em um território conhecido imemorialmente e percorriam uma extensão 

territorial, porque após uma mudança o povo sempre retornava para a antiga 

localidade para uma nova etapa de caça e coleta. Diferente do que os 

historiadores não indígenas dizem sobre o nosso povo antigamente, segundo 

eles, o povo era nômade mais hoje consideramos que os nossos antepassados 

eram seminômades. 

Vivência da criança na comunidade 

         O povo Laklãnõ/Xokleng no passado vivia em uma única aldeia, todo o 

alimento adquirido era dividido entre o grupo em partes iguais. Essas práticas 

não são mais comuns nas comunidades nos dias de hoje, e raramente vemos 

em algumas famílias. Um dos motivos foi à construção da Barragem norte 

dividindo a Terra Indígena Laklãnõ em oito aldeias umas distantes da outras, 

aldeia Bugio, aldeia Toldo que é uma aldeia com mais população de guarani, 



aldeia Sede, aldeia Palmeirinha, aldeia Coqueiro, Aldeia Figueira e aldeia 

Barragem que é a atual aldeia. 

        As características do passado que ainda são fortes entre povo Laklãnõ 

são poucas, mas algumas ainda persistem como, por exemplo, quando morre 

um membro da comunidade a maioria das pessoas se fazem presentes, e 

nesse momento que as crianças se encontravam e brincavam em conjuntos, 

após o enterro às vezes apenas membros dos familiares permanecem na casa 

da família de luto por alguns dias para ajudá-los e conforta-los com palavras, 

outros ajudam com alimentos. Quando os povos Laklãnõ viviam na selva era 

desta mesma forma dividiam seus alimentos em partes iguais. 

A importância da infância Xokleng 

          A infância é uma fase muito complexa para se compreender, porém é 

possível entender que, revitalizar a cultura, a língua, os costumes e a tradição 

Xokleng, são um dos desafios da escola do educador, e outras formas de 

aprendizagem que fossem visíveis a sociedade não indígena, mas também, 

estimular a troca de conhecimentos entre a própria comunidade e a criança 

indígena, que sobre a “infância Laklãnõ\Xokleng”  que são transmitidas as 

novas gerações por meio de métodos de aprendizagem, exemplo circular em 

locais públicos, criar suas brincadeiras, elas fazem parte do conjunto de 

conhecimento e conquista que a criança possui independentemente da escola, 

por exemplo, greves, circular em locais públicos, exemplo: igreja, posto de 

saúde e a escola, o local onde as crianças se encontrem,  historias que elas 

ouvem como forma de brincadeira. 

        No passado a criança Xokleng vivia mais livre dentro do seu grupo, 

acompanhava os adultos a caçar, pescar, coletar, essas eram umas das 

formas de ensinar a criança indígena, se comunicavam em sua própria língua 

que era considerada materna, as brincadeiras no mundo que elas viviam não 

havia certos limites para sua aprendizagem, a convivência e a vivencia eram 

mais amplas. Ao longo do tempo o povo Xokleng/Laklãnõ sentiu a necessidade 

desses encontros Xokleng Laklãnõ, as necessidades de cada criança e da 

comunidade em geral, procurando pro vitalizar para garantir uma boa educação 

bilíngue e diferenciada, hoje elas brincam mais a sua comunicação é mais em 

português, a educação é mais limitada. O papel da escola é pro vitalizar a 

cultura e os costumes do seu povo. 


