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RESUMO 

 

Na história do país muitas populações foram exploradas (indígenas, afrobrasileiras, 

quilombolas, ciganas e demais povos tradicionais) e grande parte de suas culturas 

apagada, quando não, suas vidas. Ainda assim, preconceitos em torno desses se 

propagam por conta do desconhecimento e não valorização dessas populações. 

Baseando-se na lei brasileira 11.645/08, o presente trabalho procura aproximar 

conteúdos de química e conhecimentos indígenas, principalmente acerca da 

manufatura do manto de fibra de urtiga-brava da etnia Laklãnõ/Xokleng, encerrando-

se com prática experimental de tingimento de fibras naturais com a casca de pinhão. 

A pesquisa é de caráter qualitativo e efetuada baseando-se na Análise de Narrativas 

sobre as falas dos alunos, portfólio e questionário. Em um primeiro contato com os 

estudantes, os resultados apontam uma visão colonial sobre a figura indígena. 

Narrativas posteriores mostram que a figura indígena foi remontada com base em sua 

história, técnicas e perdas. A oficina com tema indígena se mostrou promissora com 

o desenvolvimento de conteúdos de química além dos previstos no plano de ensino e 

indicando uma grande possiblidade para a valorização do conhecimento indígena 

junto ao conhecimento científico em química.  

 

Palavras-chave: Laklãnõ/Xokleng, Química, Pinhão, Tingimento natural, Manto de 

urtiga.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início das explorações do território brasileiro até o ano de 1957, cerca 

de 99,8% da população indígena de todo o país havia sido exterminada, nos 

enfrentamentos com o colonizador ou em decorrência de doenças trazidas por eles, 

restando cerca de 70 mil indígenas (AZEVEDO, 2013). A repressão por parte de 

órgãos internacionais e a posterior criação da Funai contribuíram para o aumento 

gradual desta população, que em 2010 chegou a cerca de 900 mil indivíduos, 

presentes em todos os estados da União, incluindo Distrito Federal, totalizando 0,4% 

da população do país (IBGE, 2010). Em 2013 a Funai registrou 69 referências de 

indígenas ainda não contatados, além de outros grupos que buscam reconhecimento 

de sua condição (FUNAI, 2013). No século atual, a população indígena ainda sofre a 

perda de território com a criação de barragens hidrelétricas, pecuária, minas e 

estradas, além de suas lideranças estarem sob constante ameaça de pistoleiros a 

mando de fazendeiros e latifundiários interessados em suas terras.  

No Brasil há 305 povos indígenas, dispostos em 274 línguas, distribuídos em 

690 territórios, 98,5% destes só na Amazônia (FUNAI, 2013). A população indígena 

está distribuída nas regiões conforme Gráfico 1.  

Gráfico 1: Distribuição da população indígena no Brasil por região.

 

Fonte: Funai (2013). 
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Os Guarani e os Kaingang, alguns dos povos remanescentes do Sul, foram 

os primeiros a ter contato com os europeus. O povo Guarani é uma das maiores etnias 

indígenas do Brasil, com cerca de 67 mil indivíduos, ainda assim têm pouca terra, 

vivem muitas vezes em condições desumanas em barracos à beira de estradas e 

contabilizam altas taxas de suicídio pela falta de perspectiva de futuro, de terras e 

qualquer expectativa de crescimento pessoal (FUNAI, 2013). 

Perante a história de extermínio de povos indígenas, ou até mesmo de suas 

culturas, muito pouco se tornou notável na grade de disciplinas escolares, exceto a 

disciplina de História, que por vezes acabava tornando a figura indígena algo muito 

singular. Somente a partir da Lei nº 9.394/96 modificada posteriormente pela Lei nº 

11.645/08, passou a vigorar Art. 26-A, onde: “Nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena” (BRASIL, 2008.a). De acordo com o 

parágrafo primeiro do mesmo artigo, deverão ser incluídos aspectos da história e 

cultura também a partir desses dois grupos étnicos, resgatando as contribuições 

pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 2008.a). Há discordância com o texto quanto 

a singularidade étnica, quando se refere à existência de uma cultura e história de 

ambas as etnias, no entanto, há múltiplas histórias e culturas, o que torna inadequado 

singularizar ambas (BIGELI, 2016). 

Conforme parágrafo segundo “Os conteúdos referentes à história e cultura 

afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 

história brasileiras" (BRASIL, 2008.a). É comum as escolas limitarem a abordagem de 

conteúdos étnico-raciais a estas disciplinas, porém argumenta-se que o ensino de 

química é promissor também ao desmontar preconceitos. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) elenca entre as competências 

gerais da Educação Básica: “valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade” (BRASIL, 2019, p.9). O documento ainda cita o “compromisso de reverter 

a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos -  como os povos indígenas 
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originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombolas e 

demais afrodescendentes” (BRASIL, 2019, p. 15-16) Para tanto, deve ser dado o 

devido valor aos conhecimentos dessas populações se tornando imprescindível que 

os alunos identifiquem a presença e a sociodiversidade dessas culturas (indígenas, 

afro-brasileiras, quilombolas, ciganas e demais povos tradicionais), como meio de 

“compreender características socioculturais e suas territorialidades” (BRASIL, 2019, 

p.368). 

De acordo com a BNCC, no que tange às Ciências Naturais e suas 

tecnologias, “a contextualização social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia 

é fundamental para que elas sejam compreendidas como empreendimentos humanos 

e sociais” (BRASIL, 2019, p. 549). Ainda diz ser fundamental “a comparação de 

distintas explicações científicas propostas em diferentes épocas e culturas e o 

reconhecimento dos limites explicativos das ciências” (BRASIL, 2019, p.550) . Ao 

desenvolvimento de habilidades das disciplinas de Ciências Naturais e suas 

tecnologias é atribuído a habilidade de:  

 

Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da 

Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e 

privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e 

históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade. (BRASIL, 

2019, p. 555) 

 

Outros documentos que sem pretensão normativa, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 1999, 2000) e 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) (BRASIL, 2002), concordam que o ensino 

deve propor uma prática educativa que atenda aos anseios sociais, políticos, 

econômicos e culturais da realidade, com uma seleção de conteúdos significativos 

que possa dimensionar: o valor histórico e social dos conhecimentos, tendo em vista 

o contexto da sociedade em constante mudança (BRASIL, 2000). Ainda que estes não 

fossem seguidos, é recomendado, conforme a lei, que tais anseios sejam atendidos, 

no entanto, ainda é raro que tais propostas sejam observadas na prática. 
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É necessário que a Química seja também um instrumento de formação 

humana, que permita o desenvolvimento da capacidade do indivíduo de interpretar o 

mundo e interferir na realidade. A “construção histórica relacionada ao 

desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade” (BRASIL, 

2002, p. 87) possibilita aos estudantes “[...] julgar com fundamentos as informações 

advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 

autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (BRASIL, 1999, p.31). 

O modo de tratamento de temas étnicos é determinante e deve contemplar o 

desenvolvimento de procedimento, atitudes e valores (BRASIL, 2002). O currículo da 

educação básica brasileira ainda é dominado pela perspectiva europeia dos fatos 

narrados acerca da história do Brasil. A presença indígena no Brasil, por vezes, foi 

ocultada em detrimento da figura de imigrantes, lembrados pelo trabalho, 

prosperidade, progresso, civilidade, paz e pressa.  

Referente à disciplina de Química, são pontuais os casos onde há alguma 

interlocução com tais etnias indígenas em ambiente escolar, temos exemplos, como: 

temáticas voltadas à pintura corporal com urucum e jenipapo (VANUCHI,2019), 

fermentação de bebidas alcoólicas derivadas de mandioca (DAMASCENO, 2012), 

tecelagem e tingimentos com produtos naturais (SILVA et al, 2014) e preparo do 

pajuaru (ISAAC et al, 2016), além do ensino de ciências desenvolvido para 

reconstrução das representações tidas dos povos indígenas (KUNDLATSCH & SILVA, 

2017). O progresso de pesquisas na área de Educação Química voltados ao diálogo 

entre os saberes culturais indígenas e os saberes científicos são tímidos, e presentes 

principalmente onde a população indígena é mais abundante, como os estados das 

regiões norte e centro-oeste. As contribuições de origem indígena para a Química são 

numerosas, no desenvolvimento de técnicas de fermentação, deslignificação, 

tingimento, ainda na produção de fibras e materiais trançados, além da retirada de 

veneno da mandioca e produção de farinha, ainda assim, não tem o devido 

reconhecimento, tampouco a valorização desses saberes e histórias (SOENTGEN & 

HILBERT, 2016; ISAAC et al, 2016).  

Os trabalhos referentes às culturas indígenas são numerosos nas regiões 

onde há maior população indígena do país, o mesmo não acontece na região sul, por 

exemplo. Quando procurados utilizando as palavras-chave “indígena”, “Santa 
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Catarina” e “Química”, não foram obtidos trabalhos com esse assunto nas plataformas 

Google e Scielo para o ano de 2019.  

A região sul do Brasil possui a menor população indígena do país, 78.773 

indivíduos de acordo com o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No Estado de Santa Catarina há 18.513 indígenas, de 

forma a contabilizar aqueles que vivem em Terras Indígenas (TI’s, 24 no total, 5 em 

fase de estudos) e zonas urbanas (FUNAI, 2018).  

Dentre essa população temos os Guarani, Kaingang e Xokleng. O território de 

cada etnia era bem definido, do litoral até a Bacia do Paraná-Paraguai encontrávamos 

os Guarani; do interior de São Paulo ao norte do Rio Grande do Sul os Kaingang; 

entre o litoral e o planalto, tínhamos os Laklãnõ/Xokleng (BRIGHENTI, 2012). 

De acordo com Rodrigues (1996) os Guarani são linguisticamente 

classificados como Mbya e Nhandeva/Xiripa, pertencentes ao tronco linguístico Tupi 

e à família linguística Tupi Guarani. Melià (1988) afirma que os indígenas conhecidos 

como Guarani não eram nômades, viviam da caça, pesca, cultivo e colheita de milho, 

mandioca, legumes e outras culturas. Tornaram-se migratórios a partir do momento 

que a aproximação com povos europeus resultou na baixa da população. A ocupação 

do espaço por europeus aumentou consideravelmente com a devastação da Mata 

Atlântica e deixou aos indígenas a opção da formação de acampamentos à beira de 

rodovias.  

Os Kaingang pertencem à família linguística Jê, tronco linguístico Macro-Jê. 

Atualmente a etnia é constituída por cerca de 30 mil indivíduos, espalhados nos 

estados do sul e São Paulo.  Viviam do cultivo da terra, caça e pesca, ainda em 

determinadas áreas realizavam a coleta de pinhão. Assim como os Guarani, tiveram 

seus territórios ocupados por imigrantes durante o século XIX, de modo que passaram 

a morar em territórios mais interioranos (LAPPE; LAROQUE, 2015). 

Os Laklãnõ/Xokleng são a nação mais afetada pela colonização, atualmente 

se restringem somente à TI de Ibirama, no Vale do Itajaí. Antes viviam em grupos de 

até 50 indivíduos e praticavam o nomadismo estacional, em épocas quentes do ano 

se encontravam próximos ao litoral e em períodos mais frios próximos a serra, com 

intuito de coletar o pinhão (KLANOVICZ, 2009). Neste movimento sazonal foram 
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inevitáveis os encontros e consequentes conflitos com os colonos (WITTMANN, 

2007). 

O contexto proporcionado pelos governos do Estado de Santa Catarina no 

século XIX e início do século XX, com incentivos ao extermínio desta população, 

propiciou a maior das ironias presentes na história, pois os maiores conhecedores 

sobre o modo de vida acerca do povo Laklãnõ/Xokleng tinham como tarefa dizimá-los. 

Os bugreiros, como eram conhecidos, eram em sua maioria caboclos e colonos, 

chegaram a exterminar dois terços da população Laklãnõ/Xokleng no início da 

colonização no Vale do Itajaí. (WITTMANN, 2007). 

Os povos indígenas foram por muito tempo chamados de bugres por conta da 

palavra “pucri”, derivada da etnia Kaingang, pronunciada ao avistarem povos 

estrangeiros. Da mesma forma, os Laklãnõ/Xokleng pronunciavam a palavra “puxi”, 

referindo-se a “coisa má” ou “homem mal” (MABILDE, 1983; SANTOS, 1987). 

O presente trabalho traz à Química um estudo que contempla a história do 

Estado de Santa Catarina referente aos índios Laklãnõ/Xokleng, que circulavam 

livremente entre o litoral e serra. Estes produziam artefatos materiais de grande 

importância para a sua sobrevivência, incluindo a saia-cobertor (kul tõ vã ze) (Figura 

1), que possui parca bibliografia, mas tem grande identidade étnica e riqueza química. 

Confeccionada a partir da urtiga-brava (Urera baccifera), era tingida com casca de 

araucária (Araucaria angustifolia) ou com as raízes de uma erva chamada “saxonoma” 

(WITTMANN, 2007).  

 

Figura 1: Manto de Urtiga - Kul tõ vã ze. Senhor Juvei.

 

Fonte: SANTOS, 1967. 
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Procurando desconstruir estereótipos indígenas, o trabalho remonta um 

conhecimento químico intrínseco à cultura material Laklãnõ/Xokleng, a saia-cobertor 

(kul tõ vã ze), reportando, ainda, a história desta etnia no Estado de Santa Catarina. 

É necessário a promoção deste conhecimento provendo o diálogo entre as diferentes 

tradições e conhecimentos científicos, desenvolvendo ainda características de ordem 

ética e comportamental em relação aos grupos estudados, para a concessão de 

relevância às técnicas desenvolvidas e lutas travadas por sobrevivência ou 

reconhecimento (KOEPPE, BORGES & LAHM, 2014). 

Mediante o exposto, buscaremos responder às seguintes questões de 

pesquisa: O conhecimento Laklãnõ/Xokleng, descrito em literatura, sobre o processo 

de manufatura da saia cobertor e seu tingimento a partir de corantes naturais pode 

ser compreendido no âmbito do conhecimento científico? É possível aprender química 

a partir da valorização de conhecimentos indígenas?  

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Compreender como o conhecimento Laklãnõ/ Xokleng, descrito em literatura, 

sobre o processo de manufatura da saia cobertor e seu tingimento a partir de corantes 

naturais pode ser relacionado ao conhecimento científico em aulas de química para 

estudantes de ensino médio. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Averiguar a percepção dos alunos sobre a população indígena do Estado de 

Santa Catarina; 

• Oferecer oficina de química a partir de relatos Laklãnõ/Xokleng, numa 

perspectiva histórico-cultural; 

• Investigar como os alunos caracterizam o conhecimento químico empregado 

em técnicas indígenas; 

• Perceber o processo de ensino-aprendizagem em química a partir de temas 

indígenas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 QUÍMICA E CULTURAS INDÍGENAS  

A inserção de temáticas indígenas regionais no currículo de Química 

corrobora para o processo educacional, no desenvolvimento de conceitos éticos, 

atitudinais e comportamentais com relação a esses grupos. A ação proporciona a 

capacidade da geração de problematizações acerca da figura equivocada que se tem 

de povos indígenas, enraizadas desde a época da colonização, atendendo a 

interesses privados e de elite dominante, baseadas em informações incorretas e 

estereotipadas (KOEPPE, BORGES & LAHM, 2014). Em contrapartida aos 

documentos orientadores (PCN, PCNEM e PCN+), o ensino de Química sempre 

priorizou a visão europeia de conhecimento e desenvolvimento científico, de maneira 

que os conhecimentos e técnicas indígenas a respeito da transformação, manipulação 

e uso de substâncias, podem ser traduzidas pelo conhecimento científico 

(SOENTGENA & HILBERT, 2016). 

[...] existem algumas referências e observações feitas por cronistas e 

viajantes do período colonial a respeito da transformação, manipulação e uso 

de substâncias que exigem certo conhecimento químico como, por exemplo: 

as bebidas fermentadas, os corantes (pau-brasil, urucum), e os venenos 

(curare e timbó). (SOENTGENA & HILBERT, 2016, p. 1) 

 

Tassinari (1995) afirma que a escola deve fornecer informações desprovidas 

de visões preconceituosas, suportando o reconhecimento da realidade político-social 

na superação de preconceitos e estereótipos, e fazer dos alunos protagonistas 

capazes de formar uma nação com cidadãos que reconhecem e valorizam as 

diferenças culturais.  

Quando apresentada, em ambiente escolar, as diversas etnias como 

simplesmente índios, há generalização presente no senso comum e perpetuado 

socialmente, desenvolvida pelas relações de poder iniciadas no período colonial 

brasileiro e propagada pela mídia e manuais didáticos (ARRUDA, 2002; GRUPIONI, 
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2001; BANIWA, 1996, apud KOEPPE, BORGES & LAHM, 2014). O índio genérico não 

existe, aquele humano de pele maltratada pelo sol, andando ao redor de uma fogueira 

nu e fazendo sons com a boca. Não se pode padronizar os índios, pois o que existe 

são povos distintos com identidades próprias: os Laklãnõ/Xokleng, os Kaingang, os 

Guarani, cada um com sua particularidade. 

Os saberes culturais das etnias indígenas são fruto da interação com os 

elementos naturais por meio do uso e convivência, por isso também devemos 

reconhecer as populações indígenas como detentoras de conhecimentos válidos 

(KOEPPE, BORGES & LAHM, 2014).  

No ensino da Química, uma maneira de inserção da cultura indígena, é 

articular os saberes tradicionais com o conhecimento científico. Esse tipo de 

abordagem, em que se valoriza os saberes populares em sala de aula, 

privilegia uma aproximação entre a cultura científica e tradicional, 

possibilitando a preservação de conhecimentos e contribuindo para uma 

escola plural. (KUNDLATSCH e SILVA, 2017, p. 3) 

 

Desta maneira: 

[...] há possibilidade de reconhecimento sociocultural de conhecimentos 

praticamente ignorados sob a ótica acadêmico-escolar vigente, possibilitando 

adensar discussões sobre a ciência, o seu papel na sociedade, além de 

aspectos históricos, o problema da discriminação entre outros. (FRANCISCO 

JUNIOR et al., 2012, p.1) 

  

A proposta baseada em temáticas indígenas pode também abranger outras 

disciplinas, conferindo interdisciplinaridade e, como consequência, a aproximação do 

saber tradicional ao saber científico. Chassot (2008) e Tréz (2011) defendem a ideia 

do ensino de conhecimentos tradicionais, concedendo a ideia de que nenhum 

conhecimento é superior ao outro (ISAAC et al., 2016). Nesse formato:  
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[...] não se busca uma igualdade epistemológica entre os saberes populares 

e científicos, mas a pluralidade dos saberes, considerando-os como possíveis 

e válidos dentro de seus limites de atuação. No contexto escolar, argumenta 

a favor de uma inter-relação entre os saberes, de forma a cooperar para a 

construção do conhecimento escolar sem, contudo, descaracterizá-los. 

(LOPES, 1993, apud, ARAÚJO et al., 2017, p. 6) 

  

Perrelli (2007) partilha da ideia que o conhecimento científico se apropriou de 

múltiplos saberes locais pré-existentes, desde classificações às técnicas de coleta e 

diagnósticos; muitos conhecimentos, hoje tidos como científicos, provêm de 

conhecimento indígena. A visibilidade dada às etnias indígenas na química ainda é 

tímida, encontra-se mais trabalhos com tal relação no Norte e Centro-oeste do Brasil 

como os já citados. 

 

2.2   LAKLÃNÕ/XOKLENG 

 

A necessidade de classificação, denominação, partiu de não indígenas, que 

por vezes utilizam características/atributos para identificar determinada etnia (PERES, 

2014). Os Laklãnõ remanescentes e que ainda residem no Estado de Santa Catarina, 

no Vale do Itajaí, chegaram ao consenso de se auto denominarem Laklãnõ, que 

significa “povo que vive onde nasce o sol”, ou “gente do Sol” ou ainda “povo ligeiro”, 

isto se deve ao fato da comunidade não reconhecer o termo Xokleng, admitindo que 

o nome é precursor do olhar de colonizador sobre este povo (PERES, 2014; GAKRAN, 

2015). 

Este trabalho utilizará constantemente o termo Laklãnõ em respeito a 

autodenominação, por vezes serão encontrados os termos Xokleng, “botocudo” e 

“bugre” em citações diretas referentes à mesma etnia, salvo quando declarada uma 

outra. 
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Os Laklãnõ pertencem ao tronco linguístico macro-jê, da família Jê, muito 

semelhante a língua Kaingang. Assim como os demais povos indígenas do Brasil, eles 

não utilizavam escrita (PERES, 2014; LAVINA, 1999; SANTOS, 1987; SERPA, 2015).  

Ocupavam o território de acordo com as estações, “entre o litoral e os 

contrafortes do planalto sul-brasileiro até áreas do Planalto caracterizadas pela 

presença de Araucárias.” (PERES, p. 43, 2014) O território onde circulavam 

compreendia o nordeste do Rio Grande do Sul, região litorânea até planalto de Santa 

Catarina e sudeste do Paraná (Figura 2).  

Figura 2 - Território tradicional ocupado pelos Laklãnõ/Xokleng na Região Sul do 
Brasil antes da colonização. 

 

 
Fonte: BRIGHENTI (2012). 

O deslocamento sazonal ocorria por conta da busca de melhores frutos e 

caça, iminente ao inverno alcançavam a região de Araucárias, no Planalto, e faziam a 

coleta do pinhão, em períodos mais quentes frequentavam áreas mais próximas ao 

litoral, onde sobreviviam da coleta de frutas silvestres, mel e caça. Dessa forma no 
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deslocamento do planalto ao litoral, no período que compreende primavera e verão, é 

que aconteciam os conflitos dos Laklãnõ/Xokleng com caboclos e imigrantes, pouco 

frequentes até 1850 (PERES, 2014; GAKRAN, 2015; LAVINA, 1999). 

Tal etnia possui ampla habilidade na produção artesanal, principalmente 

referente a objetos trançados e armamentos. Produziam cestos para diversos fins, 

inclusive encerados para o transporte de água, mel ou como canecas, todos eles eram 

traçados a partir de taquara-mansa (Merostachys multiramea Hack.), variando apenas 

na largura da fibra utilizada (PAULA, 1924).  

A manufatura de pilões era masculina e individual, a confecção partia de 

árvores derrubadas propositalmente, eram geralmente pequenos e deixados para trás 

durante as mudanças de acampamento (HENRY, 1964 apud LAVINA, 1994,).  

Entre os objetos está o pau-ignífero usado para obtenção do fogo, consiste 

“em um pedaço de madeira mole, firmado pelos pés, com um orifício no centro, no 

qual é inserida a extremidade de uma vareta de madeira dura” (LAVINA, 1994, p. 70). 

Por meio do movimento contínuo, o pó gerado pela fricção inflama-se, sendo logo 

alimentado por fragmentos de madeira (LAVINA, 1994).  

Faziam pinças para retirar alimentos ou objetos do fogo a partir de taquaruçu 

(Gradua angustifolia), por vezes de bambu (do gênero Olyra) ou cutia (Esembeckis 

grandiflora). Na produção a madeira era aquecida, no local era adicionado cera onde 

era feita a dobradura, assim, a cera e o calor combinados permitia que a madeira não 

quebrasse ao ser dobrada lentamente (PAULA, 1924; SULLIVAN & MOORE, 1990 

apud LAVINA, 1994). 

Cochos eram feitos a partir de troncos de velhos cedros (Cedrella sp.) para 

preparação de bebida alcoólica de seiva de xaxim (Dicksonya sp.), mel, água e 

palmáceas, a qual era consumida em festividades como a perfuração dos lábios dos 

meninos (PAULO, 1924; LAVINA, 1994). 

As cerâmicas produzidas eram pretas, pequenas e ainda pouco duráveis, 

devido ao seu acabamento precário, “feitas com barro, misturado com carvão. O barro 

é bem amassado e limpo. Depois de moldada, a peça fica secando uma semana, mais 
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ou menos.” (SANTOS, 1987, p. 214) A peça é então queimada envolvida em um 

musgo, chamado de barba-de-pau ou barba-de-velho (Tillandsia usneoides), durante 

o processo a mulher “reza” para que a panela não quebre.  

Confeccionavam ainda adornos e objetos de uso pessoal (colares, cintos, 

labretes), armas (arco, flecha, lanças, borduna), tipoia trançada para transporte de 

crianças, etc (LAVINA, 1994). 

Entre os objetos trançados produzidos pelos Laklãnõ, aquele que desperta 

maior interesse deste trabalho são “as saias Xokleng usadas abaixo dos seios até o 

joelho. As saias-cobertor - assim chamadas pela sua dupla função” (WITTMANN, 

2007, p. 135). Kul tõ vã ze (Figura 3) ou, ainda, manta de urtiga ou saia cobertor era 

utilizada em noites frias, a vestimenta de mais de um metro chegava a cobrir duas 

pessoas. Era tecida manualmente com fios de urtiga-brava (Urera baccifera), 

trançando os fios, dispondo-os no sentido horizontal e vertical (SANTOS, 1987).  

Figura 3 - Índia Laklãnõ fiando manto em fibra de urtiga. 

 

Fonte: Foto de Vladmir Kozák, 1967 (SANTOS, 1978, p. 115).   
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Durante a manufatura do manto de urtiga, ainda na etapa de preparação da 

fibra ocorria o tingimento utilizando as raízes da erva chamada “saxonoma”. Tal planta 

pode referir-se a ruivinha (Relbunium hypocarpium), isto se deve pela compatibilidade 

no uso das raízes em tingimentos vermelhos e abundância em território catarinense. 

O tingimento derivado da erva gerava um vermelho intenso e era encontrada no 

território onde os Laklãnõ circulavam livremente. Priprá (2015) afirma ainda que para 

o tingimento da saia-cobertor era utilizada as cascas de pinheiro (Araucaria 

angustifolia), a qual era fervida junto a fibra. Decorrente do costume de tingir as fibras 

de vermelho Gensch ainda relata: “as mulheres indígenas [...] ao bordar, o mesmo 

para costurar, todas elas recusaram todos os fios vermelhos, rejeitando até o vermelho 

um pouco mais claro” (WITTMANN, 2007, p.135).  

A compreensão química sobre o preparo do manto de fibra de urtiga-brava é 

descrita com mais detalhes em Apêndice A. São descritos a coleta de urtiga-brava, a 

retirada de látex, a deslignificação da fibra com a utilização de bases obtidas de cinzas 

de madeira e o tingimento com pinhão.  
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3  METODOLOGIA 

 

 
A oficina foi produzida tendo em vista a contribuição com a produção de 

propostas na área de Ensino de Química destinada à estudantes do Ensino Médio que 

também contemplem os conteúdos sobre os povos indígenas, em especial do Estado 

de Santa Catarina. 

Desta forma, a oficina com duração de seis horas aula foi ministrada com 

alunos da primeira fase do curso técnico integrado de Eletrotécnica do Instituto 

Federal de Santa Catarina.  

Este trabalho se qualifica como qualitativo através da análise do exposto nas 

falas efetuadas durante a execução da oficina, gravados em áudio, nos dois primeiros 

momentos pedagógicos. As narrativas neste caso são interpretações de episódios 

vividos, o qual não julgamos como verdadeiros ou falsos, são expressões acerca de 

uma visão em determinado contexto, e, no caso, de um grupo bem restrito 

(MUYLAERT, 2014 apud NUNES et al, 2017).  

 A análise a ser efetuada é análise narrativa que tem por objetivo: 

produzir uma narrativa que apresenta sutilezas, singularidades dos dados 
que são produzidos (e não mais coletados e descritos) por meio de um relato 
que oferece detalhes e peculiaridades do modo como os alunos produzem 
significados e constituem objetos que não podem ser expressos em 
definições, enunciados factuais ou proposições abstratas, como é o raciocínio 
lógico formal (BOLIVAR, 2002, apud SANTOS & DALTO, 2017).    

 

No desenvolvimento da oficina (Apêndice A) buscou-se resgatar narrativas 

indígenas capazes de situar características geopolíticas do século XIX em Santa 

Catarina, na presença de lacunas históricas. Estas são preenchidas por relatos de 

colonos, como Gensch, e até mesmo de bugreiros. 

A partir do questionário semi-estruturado do Momento 1 foram gravados os 

discursos, subsídio para a produção das narrativas, que constituíram fontes 

agregantes sobre o conhecimento dos alunos acerca da temática o qual toca este 

trabalho (SANTOS & DALTO, 2017). O que importa neste caso é como são vividos os 

mundos pelos entrevistados, as particularidades, a argumentação, se busca o 
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singular, por isso não cabe categorizar os discursos. No entanto, pode ou não um 

discurso ser similar a outros (BOLIVAR, 2002). 

Num primeiro momento, além da análise acerca do conhecimento que os 

alunos têm sobre populações indígenas, foram também discutidos conhecimentos 

tidos como populares, mas que têm origem indígena. O que deu segmento à leitura 

do texto incluído no Momento 2, caracterizando o conhecimento químico empregado 

em técnicas indígenas, principalmente a deslignificação e tingimento de fibras. 

O Momento 3 é focado na parte teórica referente às teorias de ácidos e bases, 

este momento é iniciado com a discussão de quais substâncias os alunos acham ser 

ácidas ou básicas, sendo então apresentadas as teorias recorrendo àquilo que haviam 

aprendido em aulas passadas junto ao professor regular, como eletronegatividade e 

hibridização. 

O Momento 4 tem o propósito de deixar o aluno tingir tentando, planejando o 

tom que se anseia, então ácido e base são disponibilizados para a alteração da 

solução de pinhão pré-preparada. Atentando-se ao fato que nunca um mesmo método 

irá gerar o mesmo tom de castanho, tingir tecido é uma arte.   

As técnicas indígenas apresentadas desenvolveram conteúdo de química 

acerca de eletronegatividade, interações intermoleculares e intramoleculares, pH, 

além de determinadas funções orgânicas. 

Durante a oficina foi solicitado, como forma de avaliação, a produção de um 

portfólio. Ao fim da execução da oficina foi aplicado um questionário (Apêndice C), 

que sofreu o mesmo tipo de análise, no caso, foram ainda, explorados os 

conhecimentos químicos referente às técnicas indígenas explanadas durante a oficina 

e o quão importante são os conhecimentos desenvolvidos por essas etnias. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como inserção do assunto a ser discutido ao longo da oficina, no Momento 1 

foi realizado um questionário semi-estruturado de forma a avaliar os conhecimentos 

dos alunos e problematiza-los em seus aspectos. 

Ao serem questionados sobre as etnias indígenas presentes no Estado de 

Santa Catarina, o aluno A citou “os sambaquis”, no entanto, uma vez que os 

sambaquis datam da pré-história, cerca de 2000 a.C., não se inseriam na discussão, 

cabendo somente o saber acerca dos índios presentes ainda na época da colonização 

do Estado. Por seguinte, ainda houveram narrativas se referindo aos mesmos, como: 

“Aqueles esqueletos encontrados na construção do elevado do Rio Tavares”, 

mencionando notícia de 2018 (MACHADO, 2018), onde um esqueleto de baixa 

estatura do período pré-colonial fora encontrado. 

Tentando encontrar em suas vivências algo que remetesse aos povos 

indígenas ainda presentes na própria cidade, o aluno B associou como “aqueles da 

canoa de Garapuvu”. A canoa de Garapuvu ou canoa de um pau, pelo modo único 

como uma árvore tem o tronco entalhado ganhando a forma de canoa é uma arte dos 

índios carijós, por vezes associada aos açorianos, mesmo tendo sido registrada da 

costa do Rio de Janeiro à Santa Catarina (NUNES, 2009). Os carijós, eram tidos como 

índios dóceis, trabalhadores e bem-intencionados pelos colonizadores, de forma que 

foram extintos precocemente e sua cultura, em grande parte, foi perdida. Por esses 

motivos e pelo recorte temporal, muito aquém do período a ser apresentado, não foi 

dada a devida relevância no desenvolvimento. 

Outro aluno querendo designar logo uma etnia indígena, afirmou: “era o povo 

tupi-guarani”, no entanto, tupi-guarani é uma família linguística do tronco tupi, que 

engloba também as etnias carijó e guarani, este último ainda presente na sociedade 

hodierna catarinense. O termo tupi-guarani acaba se tornando genérico por se referir 

a diversas etnias, embora duas delas tenham sido presenciadas no estado, o que se 

busca não é a generalização das etnias. 

Partindo para um caso que ainda vem sendo televisionado, o aluno C 

menciona: “Teve uma briga no Morro dos Cavalos que os indígenas reclamavam a 
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posse das terras”. A fala é breve e sem mais argumentos devido à falta de 

familiaridade com as questões indígenas, ainda que ocasionalmente discutidas em 

âmbito público. Os indígenas em questão são da etnia Guarani Mbya e Nhandeva, 

que enfrentam entraves das governanças acerca da demarcação de terras. A 

demarcação é estudada desde 1992, no entanto Funai, Superior Tribunal Federal, 

Procuradoria Geral do Estado e índios não têm entrado em consenso (SANTA 

CATARINA, 2014). O que consiste este caso, é que da mesma maneira como muitos 

outros, o índio, antes dono daquela terra, se torna refém de decisões que custam 

beneficiá-lo.  

Outro caso televisionado, mas não comentado, foi a manifestação, em 

Ibirama, dos índios Laklãnõ/Xokleng, e de outras etnias pelo estado, contra a Medida 

provisória que modifica a política indigenista e prevê a municipalização da saúde. 

Apesar de situações noticiadas envolvendo grupos indígenas na região da 

Grande Florianópolis, ou até mesmo na capital, como o caso da ocupação do Terminal 

Integrado do Saco dos Limões (TISAC) por índios Kaingang, nada foi comentado 

pelos alunos em sala de aula. É notável o volume de notícias citando povos indígenas, 

ainda que as situações apresentadas gerem indiferença e depreciação, contudo fica 

claro a desatenção dos alunos a fatos recentes envolvendo as etnias Guarani, 

Laklãnõ/Xokleng e Kaingang. 

Quanto às manufaturas indígenas, os comentários vagaram entre bebidas 

alcóolicas, cestos trançados e pulseiras, parecendo o mais genérico possível. Ainda 

que alguns destes mesmos objetos tenham sido produzidos por índios já citados 

anteriormente. O aluno D ainda cita que “pegavam veneno de sapo”, em alusão ao 

uso da substância para caça, atividade registrada por índios da Amazônia. 

Quando questionados sobre os conhecimentos químicos envolvidos nestas 

produções pouco souberam opinar. Talvez a falta de argumentação seja dada pela 

falta de experiência e conhecimento acerca da disciplina, ainda que alguns dos 

conhecimentos apresentados estejam presentes no dia-a-dia. 

A respeito da importância do conhecimento indígena os alunos argumentavam 

que alguns conhecimentos populares são, na verdade, conhecimentos derivados de 

saberes indígenas. Esses conhecimentos têm, por vezes, implícito o 

desconhecimento das causas geradoras de determinada ocorrência.  
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As narrativas sobre a situação em torno da colonização do Vale do Itajaí 

revelaram maior percepção da realidade a qual estavam sujeitos os Laklãnõ/Xokleng, 

dessa forma o aluno E diz: “Eles [colonos] matavam bastante gente [indígenas]”. O 

que caracteriza o cenário da Companhia de Pedestres e das expedições dos bugreiros 

que tinham o dever de exterminar tal etnia indígena. Ou, ainda, o discurso do aluno F, 

onde: “Eles [indígenas] eram forçados a trabalhar”, se referindo a prática de 

escravização de indígenas, bastante comum também no restante do país no período 

colonial e imperial. 

Em contrapartida, foi apontado o desconhecimento quanto aos próprios 

colonizados da região estudada e houveram questionamentos do tipo: “Eles 

[indígenas] foram escravizados?”, ou ainda, “Eles [colonos] chegavam a bater nos 

índios?”. No decorrer da leitura do texto “Persistência, lutas e um vermelho que não é 

só de sangue”, realizado no momento posterior, o choque às repostas dessas 

perguntas foi evidente, denunciando tons de crueldade durante os ataques aos 

acampamentos Laklãnõ/Xokleng relatados. 

A ideia sobre o índio da região, como de qualquer outra, foi sobreposta de 

inúmeros preconceitos de forma que muito pouco de sua cultura ou história são de 

conhecimento dos alunos. Estas indagações nos permitem pensar em como a figura 

indígena vem sendo construída nos anos que antecedem o ensino médio. 

No Momento 2, com a leitura do texto muitas das narrativas dos alunos 

entraram em choque com a realidade, os reflexos foram sentidos na produção do 

portfólio e nas respostas do questionário. Em resumo, os assuntos mais bordados 

foram o conhecimento prático no desenvolvimento de técnicas avançadas em 

fermentação e plantas medicinais, a importância que se deve dar às culturas 

indígenas, pois elas fazem parte da “história do nosso país”, além dos conhecimentos 

populares de origem indígena. O peculiar é o surgimento de assuntos que não 

chegaram a ser abordados em sala de aula, como é o caso das plantas medicinais, o 

que pode ser resultado de silenciamento ou pesquisa posterior. 

Quanto à segunda pergunta, em uma das respostas obtivemos: “A cultura 

indígena estaria mais presente em nosso cotidiano de uma maneira melhor e não 

com a baixa relevância que se atribui atualmente.” A baixa relevância, aqui relatada 



28 

 

 

se deve a ideia primitiva dessas etnias, no entanto, a presença de determinados 

costumes vai da percepção do indivíduo e do conhecimento que se tem acerca dos 

povos indígenas. Obstante desta resposta muitas outras se pautaram no 

enfrentamento entre povos colonos e indígenas por outros meios ou, até mesmo, de 

forma utópica, no convívio pleno onde houvesse a miscigenação das populações.   

O portfólio, como apresentado, não serviu integralmente como forma de 

avaliação, pois acabou se tornando uma reprodução do conteúdo das aulas, por vezes 

ainda, com a geração de erros conceituais pontuais. 

No andamento das aulas, a compreensão da química quanto às interações 

inter e intramoleculares, o que é uma base e uso na deslignificação, além de como se 

dão as alterações de moléculas corantes em diferentes meios, ocorreu de maneira 

mais eficaz podendo ser direcionada a um artefato indígena, foi possível assim 

associar os vários fenômenos, além daqueles estudados anteriormente como 

eletronegatividade e  hibridização.  

A aplicação da aula experimental implicou na inquietação de não seguir um 

roteiro totalmente pré-determinado com resultados já esperados. A forma de designar 

fundamentos para o experimento foi a formulação de uma aula sobre ácidos e bases, 

além de uma breve explicação sobre o comportamento, sob variação de pH, da 

molécula corante presente na casca do pinhão. Perante o fator da descoberta e 

desenvolvimento de um método de tingimento, foi interessante o ânimo da turma 

acerca de um assunto que até então parecia estar desvinculado de uma técnica 

indígena.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O observado nas narrativas desenvolvidas resgata o desenvolvimento da 

história brasileira sobre a escravidão e extermínio de etnias indígenas, de maneira 

que as falas não puderam sofrer uma discussão aprofundada, visto o modo como 

determinados aspectos da vida cotidiana não são registrados com tamanha reflexão. 

Associa-se este fato ainda ao preconceito e estereótipos desenvolvidos das 

representações sociais históricas, em contraponto, o desenvolvido por este trabalho 

teve a pretensão de reconhecer a diversidade cultural e auxiliar na reconstrução das 

narrativas.  

É necessário que o conhecimento dos alunos sobre populações indígenas da 

sua região seja ampliado de forma continuada, principalmente no que diz respeito à 

identidade cultural indígena. É claro nas narrativas a dependência dos veículos de 

comunicação para a determinação da realidade indígena, quando na mesma cidade 

é possível ver situações envolvendo indígenas Kaingang. 

A aplicação dos Momentos 1,2 e 4 se mostrou mais eficiente, em termos de 

aprendizagem, quanto a conceitos químicos a partir de artigos e técnicas indígenas 

em relação ao Momento 3, reservado totalmente ao desenvolvimento de teorias ácido-

base. Assim, foi observado que conhecimentos químicos desenvolvidos a partir da 

valorização de conhecimentos indígenas, como o tema proposto, acabam 

compreendendo um maior número de conceitos, o que pode ser dificultoso para o 

profissional da educação.  

Com esses resultados, é recomendável uma reestruturação do projeto de 

acordo com o público alvo para adequação de conhecimentos prévios, também se 

torna necessário que outros trabalhos de Ensino de Química tomem frente para 

discutir como técnicas desenvolvidas por outros povos indígenas do sul do Brasil 

podem auxiliar no desenvolvimento do conteúdo de química e também na valorização 

de tais culturas. 
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APÊNDICE A: OFICINA  

 

TEMA: OFICINA SOBRE TINGIMENTO DE FIBRAS NATURAIS COM A CASCA DE 

PINHÃO, A PARTIR DA HISTÓRIA LAKLÃNÕ E A MANUFATURA DO MANTO DE 

URTIGA-BRAVA (KUL TÕ VÃ ZE) 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Modalidade: Nível Médio 

Componente Curricular: Química 

Público alvo: Estudantes do 1º ano 

Duração da atividade: 6 horas aula 

 

MATRIZ PEDAGÓGICA 

 

1. ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR: 

 

• Química: Fenômenos físicos e químicos, interações inter e intra-moleculares, 

ligações de hidrogênio, polímeros naturais, pH, funções orgânicas,  

• Biologia: Botânica da urtiga-brava (Urera baccifera), ruivinha (Relbunium 

hypocarpium) e araucária (Araucaria angustifolia), disseminação e 

preservação; 

• História: Contexto indígena em Santa Catarina, em especial dos 

Laklãnõ/Xokleng, cultura e conflitos diante das políticas públicas de ocupação 

estrangeira e extermínio do séc. XIX; 

• Geografia: Delimitação das áreas, matas e clima da região de livre circulação 

dos Laklãnõ/Xokleng; 

•  Artes: Cores, variação de tons e a arte de tingir.  
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2.   HABILIDADES:  

 

Caracterizar os processos físico-químicos realizados na urtiga-brava, além de 

interações químicas provenientes da ação de material corante diante da celulose na 

manufatura da saia-cobertor. 

 

      3.   CONHECIMENTOS PRÉVIOS: 

 

Para a realização desta aula os alunos deverão ter conhecimento sobre: substâncias, 

transformações químicas, pH e ligações químicas. 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS DA AULA 

 

MOMENTO 1 (30 min.): Percepção sobre os conhecimentos prévios 

• Questionário semi-estruturado. 

 

MOMENTO 2 (80 min.): Da história, a química 

• Persistência, lutas e um vermelho que não é só de sangue. 

 

MOMENTO 3 (110 min.): pH, do ácido ao básico. 

• Aula teórica sobre teorias envolvendo ácidos e bases. 

 

MOMENTO 4 (110 min.): A(s) cor(es) castanhas de pinhão 

• Discussão; 

• Interferência de pH na cor do substrato; 

• Procedimento experimental. 
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MOMENTO 1: PERCEPÇÃO SOBRE OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este momento é composto pelas seguintes atividades: 

 

• Apresentação do mediador e estudantes; 

• Discussão e problematização a partir de questionário semi-estruturado. 

 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 30 min.  

 

EQUIPAMENTO E MATERIAIS  

 

Nesta etapa não será necessário a utilização de materiais ou equipamentos. 

 

1.1 QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO  

 

Após a apresentação dos alunos será desenvolvida uma discussão a partir do 

questionário semi-estruturado abaixo: 

• O que conhecem sobre povos indígenas de Santa Catarina? 

• Qual a situação atual? 

• Qual a importância do conhecimento indígena?  

• Conhecem manufaturas indígenas? Como o conhecimento indígena envolve 

conhecimentos de química? 
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MOMENTO 2: DA HISTÓRIA À QUÍMICA 

APRESENTAÇÃO 

 

Este momento é composto pelas seguintes atividades: 

 

• Leitura e discussão do texto “Persistência, lutas e um vermelho que não é só 

de sangue”; 

• Apresentação do contexto histórico; 

• Apresentação das plantas utilizadas, assim como, moléculas e processos 

envolvidos na manufatura do manto Laklãnõ, quando citadas no texto; 

• Conceituação polímeros e de interações inter e intra-moleculares; 

• Problematização sobre a política pública da época.   

 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 80 min.  

 

EQUIPAMENTO E MATERIAIS  

 

Nesta etapa serão necessários os seguintes equipamentos de apoio: 

Equipamentos: Recursos multimídia (computador e Datashow); 

Materiais: Cópias do texto. 

 

2.1 PERSISTÊNCIA, LUTAS E UM VERMELHO QUE NÃO É SÓ DE SANGUE 

A leitura do texto será socializada e cada estudante será encarregado de um 

parágrafo, entre os parágrafos poderá haver comentários tanto do mediador, de teor 

histórico ou técnico, quanto dos alunos. A seguir, o texto: 

Durante muito tempo, ainda na colonização de Blumenau, os proprietários de terra 

e até mesmo o Governo do Estado contratavam bugreiros para exterminar os índios 

Laklãnõ. Dessa forma, não podemos negar que o Estado deu seu suporte financeiro 
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ou autorização legal para a prática de genocídio, no entanto, o amparo do Estado a 

tais práticas foi esporadicamente recusado ao adotar posturas humanitárias. 

Os colonos de Blumenau tinham como obstáculo a constante travessia dos Laklãnõ, 

principalmente nos meses onde se deslocavam entre o planalto, onde se 

encontravam em meses frios devido a coleta de pinhão para alimentação, e o litoral, 

onde permaneciam durante os meses mais quentes. 

As pessoas mais influentes e o governo brasileiro durante muito tempo afirmaram 

que os povos indígenas do país estavam fadados ao desaparecimento. Ainda em 

1838 o cientista alemão von Martius já sentenciava: “A raça americana não tem mais 

futuro. Perante a nossa vista há de desaparecer. (...) As medidas postas em prática 

a favor dos indígenas são simplesmente um ato de nobreza e de amor da raça 

vencedora para com a vencida.”  

Nos meados do século XIX, quando o Vale do Itajaí ainda estava no auge do 

colonialismo, os bugreiros realizavam assaltos muito bem planejados a 

acampamentos indígenas naquelas redondezas. Por vezes as crianças indígenas 

ainda sobreviviam, mas sempre com alguma cicatriz, seja ela na pele ou na alma. 

Nesses ataques todo o tipo de objeto indígena era subtraído pelos bugreiros, 

incluindo saias trançadas, arcos, o que fosse, eram como troféus do assalto 

realizado. 

Uma das crianças capturadas dos braços de seus pais foi Korikrã, esta manifestava 

profunda tristeza e melancolia, assim como as outras crianças indígenas alocadas 

no Colégio Sagrada Família, em Blumenau. 

Korikrã foi adotada pelo médico alemão Hugo Gensch e não teve uma infância fácil, 

além da barreira cultural e trauma do ataque efetuado pelos bugreiros, havia sempre 

a desconfiança de que poderia ser morta por seus pais adotivos. Anos de 

convivência em sua família adotiva foram necessários para que passasse a contar 

suas experiências, ainda que fossem aterrorizantes. Quando soube se expressar 
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bem no idioma alemão, relatou à sua mãe adotiva: “Mamãe, vocês não podem supor 

que vim com gosto para junto de vocês. Não! Mas vocês todos são bons para 

comigo. Jamais, entretanto, eu poderia esquecer o que me aconteceu, e durante a 

noite vem sempre a minha mãe, de pescoço cortado, e mostra-me meu irmãozinho 

que foi retalhado em pedaços. Vem também meu irmão Junvégma cantar para mim. 

De manhã, entretanto, quando eu acordo, eles não estão mais aqui, e eu não tenho 

mais ninguém, só vocês.”   

Esse relato se deve ao quão cruel foi o ataque sofrido onde “os índios se viram 

cercados e não puderam mais chegar às suas armas, procurando se salvar pela 

fuga quem pudesse. A menina presenciou como a mãe foi degolada, mas o pai 

agarrou a menina, fugindo com ela pelo mato, incitando-a sempre: ‘corra...corra...’. 

A menina tem uma lesão cardíaca desde então, cujas consequências logo 

aparecem, quando ela corre muito. (...) Depois deste massacre em massa, o pai da 

menina teria estado muito triste, e andando com ela, a filha mais velha, dia após dia, 

sem destino certo pelo mato, chorando a morte da esposa.” 

Korikrã era habilidosa tapeceira, produzia com firmeza, rapidez e exatidão, “na 

primeira vez que venceu o pudor, no intuito de comunicar-se sobre seu modo de 

vida, arregaçou as saias e com alguns fios de lã representou sobre a sua coxa 

desnuda como costumavam virar as fibras, fazendo os fios, e como entrelaçavam 

os mesmos para formar o cordão”. 

Dona Melissa Kóziklã Priprá, no ano de 2014, afirma que as fibras feitas de urtiga-

brava exigiam um processo, onde, “para tirar a casca da urtiga precisava tirar os 

espinhos que tinha no pé com um pedaço de pau e depois quebrar as pontas com 

a mão e tirar a casca com cuidado para não se machucar. Então juntava as fibras 

para levar para casa, e pendurava em algum lugar para secar com a luz do sol. 

Depois era colocado para ferver. Depois da fervura era retirado e colocado sobre 

uma tábua ou madeira qualquer e batido com um pedaço de pau até sair a casca e 

aparecer a fibra. Assim era feito uma corda e levada novamente ao fogo com cinza 

e água para ferver até ficar branca, refazendo novamente o mesmo processo até 
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ficar mole e para fazer a pintura usava a casca do pinheiro, que com ele novamente 

era fervido.” 

Korikrã ao bordar utilizava apenas fios vermelhos, cor dos ornamentos das saias 

das mulheres Xokleng. Gensch afirma: “Quando as mulheres e moças indígenas, 

na convivência com os ‘civilizados’, começaram a bordar, o mesmo para costurar, 

todas elas recusavam até o vermelho um pouco mais claro.” Korikrã ainda contou 

que elas – as mulheres Xokleng – tingiam os fios com as raízes de uma erva 

chamada “saxonoma”. 

A saia-cobertor, usada abaixo dos seios até o joelho, em noites frias a vestimenta 

de mais de um metro chegava a cobrir duas pessoas.  

Referências: 

PRIPRÁ, Simeão Kundagn. Arte Xokleng: relação social e uso de Vyje do e do Kul 

tõ vã ze. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) – Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

WITTMANN, Luisa Tombini. O vapor e o botoque: imigrantes alemães e índios 

Xokleng no Vale do Itajaí/SC (1850-1926). Florianópolis: Letras Contemporâneas, 

2007. 267 p. ISBN 9788576620310. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Durante o séc. XIX, após a independência do Brasil, foram intensas as 

imigrações alemãs dirigidas ao sul do país, principalmente Santa Catarina, na 

promessa de terras e prosperidade. Em 1829 era fundada a primeira colônia alemã 

no Estado, São Pedro de Alcântara, na região da Grande Florianópolis, a qual teria 

independência administrativa somente em 1994, desmembrando-se do município de 

São José.  



46 

 

 

Outras colônias surgiram, entre elas Blumenau, em 1850, e teve durante todo 

seu período de colonização conflitos provenientes de encontros com povos indígenas, 

principalmente os Laklãnõ/Xokleng. Estes tinham a região como um obstáculo no 

caminho entre o litoral e o planalto, por conta do movimento sazonal realizado, onde, 

em meses mais quentes se encontravam no litoral, caçando e coletando mel, e em 

meses frios no planalto, dedicados na coleta de pinhão.  

Os proprietários de terras contratavam bugreiros, que eram em sua maioria 

caboclos, com a intenção de matar os indígenas que percorressem determinada 

região.   

À medida que os embates aumentaram a comunidade política e grandes 

influenciadores perverteram a imagem e vilanizaram os indígenas, relacionando-os 

com o regresso da nação e natureza selvagem, incapaz de civilidade, de tal forma que 

a aniquilação em embates passaram a ser mais frequentes, e mais fatais aos Laklãnõ, 

essa frequência se deu principalmente devido ao crescente estímulo do governo a 

neutralização dessa população. 

Conforme a comunidade internacional mostrava repúdio, os governos se 

tornaram-se mais conscientes de seu papel, ainda que fossem tomadas medidas 

tardiamente. Foi somente em 1910, que por pressão internacional, o Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI) instalou-se no país realizando dezenas de pacificações, 

fazendo decair as convocações de bugreiros solicitados para “o problema indígena”. 

Ao mesmo tempo foram criados Territórios Indígenas pelo Estado para acomodar os 

indígenas sobreviventes. No entanto o SPI, por conta de sua burocratização e 

atividades anti-indígenas, se reformulou e, na década de 1960, foi fundada a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  

 

Laklãnõ/Xokleng 

Os Laklãnõ/Xokleng pertencem ao tronco linguístico macro-jê, da família Jê, 

muito semelhante a língua Kaingang. Assim como os demais povos indígenas do 

Brasil, eles não utilizavam escrita (PERES, 2014; LAVINA, 1999; SANTOS, 1987; 

SERPA, 2015).  
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Os Laklãnõ ocupavam o território de acordo com as estações, “entre o litoral 

e os contrafortes do planalto sul-brasileiro até áreas do Planalto caracterizadas pela 

presença de Araucárias.” (PERES, p. 43, 2014) O território onde circulavam 

compreendia o nordeste do Rio Grande do Sul, região litorânea até planalto de Santa 

Catarina e sudeste do Paraná (Figura 1). O deslocamento sazonal ocorria por conta 

da busca de melhores frutos e caça, iminente ao inverno alcançavam a região de 

Araucárias, no Planalto, e faziam a coleta do pinhão, em períodos mais quentes 

frequentavam áreas mais próximas ao litoral, onde sobreviviam da coleta de frutas 

silvestres, mel e caça. Dessa forma no deslocamento do planalto ao litoral, no período 

que compreende primavera e verão, é que aconteciam os conflitos dos Laklãnõ com 

caboclos e imigrantes, marcada pela pouca frequência até 1850 (PERES, 2014; 

GAKRAN, 2015; LAVINA, 1999). 

Figura 1 - Território tradicional ocupado pelos Xokleng na Região Sul do Brasil antes 
da colonização. 

 

Fonte: BRIGHENTI (2012, p. 46). 
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GEOGRAFIA  

 

A região de livre circulação dos Laklãnõ contava com a Floresta de Araucária, 

Mata Atlântica, Pampas e Regiões litorâneas.  

Floresta de Araucária: cobertura vegetal de árvores altas, principalmente 

araucárias, ocorre em regiões de elevadas altitudes; 

Mata Atlântica: solo pobre e de composição vegetal variada; 

Pampas: vegetação rasteira e solo raso;  

Regiões litorâneas: contam com a presença de mangues sujeitos a efeitos de 

maré e correntes de vento, contando com vegetação frágil. 

O clima subtropical presente neste território apresenta verões curtos, com 

elevadas temperaturas, e um inverno bastante rigoroso. A umidade relativa do ar anual 

é em torno de 70% e índice pluviométrico de 500 a 1000 mm, considerado moderado, 

com tempos mais seco nos meses de inverno e chuvas intensas nos primeiros meses 

da primavera e constantes no verão. Ainda durante o inverno é comum temperaturas 

próximas, ou ainda abaixo de 0ºC, com a possibilidade de geada em áreas altas, e 

raramente, neve. 

 

BOTÂNICA 

 

Urtiga-brava (Urera baccifera) 

Nomes populares: urtiga-brava, urtigão, urtigão-bravo; 

Nome científico: Urera baccifera; 

Família botânica: Urticaceae. 

A urtiga-brava (Urera baccifera) (Figura 2) é uma planta arbustiva dióica com 

cerca de 1,5 metros de altura, possui espinhos urticantes, tem ramos de 0,5 a 1 cm 

de diâmetro com tricomas urticantes desde a base, suas folhas chegam a 20 cm de 

comprimento e 14 cm de largura, abaixo destas encontram-se as flores que 
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apresentam de 6 a 13 cm de cor róseo-vinácea (SOUZA et al, 2011 apud BELLÉ, 

2017).  

 Figura 2 - Exemplar de Urera baccifera, (A) flores e (B) folhas.

 

Fonte: (A) SOUZA (2011); (B) ROLIM (2011). 

A urtiga-brava é encontrada na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, 

principalmente em florestas úmidas, áreas bem drenadas, matas ciliares e florestas 

semideciduais, estão relacionadas a solos residuais de rochas ácidas e calcárias 

(SCHWIRKOWSKI, 2009).  

Ruivinha (Relbunium hypocarpium) 

Nomes populares:  ruivinha, cipó-de-sapo, gália, ruivinha-do-campo, saco-de-touro. 

Nome científico: Relbunium hypocarpium; 

Família botânica: Rubiaceae. 

Segundo dados botânicos do Programa Reflora a erva de características 

semelhantes a “saxonoma”, que, no entanto, não atende pelo mesmo nome, é 

conhecida popularmente como ruivinha (Relbunium hypocarpium) (Figura 3). De 

acordo com Chiquieri, Maio e Peixoto (2004, p. 56) “é a única que, da província de 

Santa Catarina, se estende por quase todo o Brasil, excluindo a Hiléia, e ainda ocorre 

no Chile, Peru, Quito, Colômbia, América Central e Antilhas” e presente no território 

que era de livre circulação dos Xokleng, como observado na Figura 4. 
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Figura 3 -  Exemplar de ruivinha com as raízes expostas. 

 

Fonte: Autor desconhecido. 

 

Figura 4 - Localização de exemplares coletados de ruivinha (Relbunium 

hypocarpium) pelo Programa Reflora no Sul do Brasil. 

 

Fonte: Reflora (2019). 
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Araucária (Araucaria angustifolia) 

 

Nome popular: araucária, pinheiro-brasileiro e pinheiro-do-paraná; 

Nome científico: Araucaria angustifolia; 

Família botânica: Araucariaceae. 

A árvore (Figura 5) é nativa do Sul do país e ocorre ocasionalmente em 

altitudes elevadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Figura 

6).  Foi muito explorada nas décadas de 1960 e 1970 por conta da qualidade da 

madeira, de modo que o território ocupado passou a ser de aproximadamente 3% em 

relação ao original registrado no início do século XX. Ainda no fim da década de 1970 

políticas de reflorestamento foram implementadas, mas a qualidade e quantidade do 

plantio foram insatisfatórios devido ao desconhecimento de técnicas de plantio 

adequadas à espécie (SOARES & MOTA, 2004; SILVA et al, 2001). Somente no início 

do século XXI foi criado decreto que veda atividade madeireira envolvendo araucárias 

nativas, logo, reconhecendo a espécie como ameaçada de extinção (CONAMA, 2001; 

BRASIL, 2008.b). 

Figura 5 – Araucária (Araucaria angustifolia) adulta. 

 

Fonte: RECCO (http://www.panoramio.com/photo/75589244). 
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Figura 6 – Áreas com ocorrência de Araucaria angustifolia. 

 

Fonte: WREGE (2017, p.335). 

 

A araucária apresenta ainda sementes, chamadas de pinhão, que possuem 

grande capacidade no tingimento e são encontradas no interior dos estróbilos 

femininos da árvore, onde formam pinhas (Figura 7). 

 

 Figura 7 – Pinha com sementes de araucária. 

 

                                           Fonte: Eduardo Basset (http://g1.globo.com). 

http://g1.globo.com/
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QUÍMICA 

 

Da fibra 

Para o processo de preparo da fibra de urtiga-brava, a primeira etapa é de 

secagem devido à grande quantidade de látex aquoso liberado quando seus galhos 

são cortados (GINDRI, 2012; BELLÉ, 2017). O processo de fervura é realizado para 

a remoção do látex, como também da casca a ser retirada quando batida com pedaços 

de pau.  

A utilização das cinzas no cozimento após a retirada da casca se dá para a 

redução do percentual de lignina (deslignificação), que possui estrutura rígida, desta 

forma são quebradas as ligações de éter existentes na estrutura (Figura 8).  

Figura 8 - Representação da molécula de lignina.
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Fonte: https://www.gratispng.com/png-3eju5b/ 

Na etapa de deslignificação, usa-se o carbonato de potássio (K2CO3), produto 

comum da queima de plantas e madeira, assim como o hidróxido de potássio (KOH), 

presente ainda na forma de grãos finos de cor branca. O processo de cozimento com 

cinzas era realizado várias vezes, dessa forma a porcentagem de lignina presente na 

fibra alcança níveis muito baixos, o que deve conferir maior maleabilidade (PRIPRÁ, 

2015). 

De acordo com Sjöström (1981) utilizando o seguinte método em 

temperaturas entre 155-175 Cº é possível que 50-70% da lignina presente seja 

extraída em 2-5 horas. 

O processo de deslignificação envolve a formação de diferentes ácidos que 

introduzem grupos hidrofílicos na estrutura da lignina. Ataques nucleofílicos ocorrem 

ao longo da estrutura da lignina resultando na abertura de anéis, o que promove maior 

degradação da estrutura, de tal modo que os fragmentos possam ser dissolvidos. No 

entanto, este processo também atinge significativamente o grupo éter das moléculas 

de carboidratos, resultando na saída dessas moléculas (GOMIDE, 1979; SÁNCHEZ; 

SIERRA; DÍAZ, 2011)  

A deslignificação alcalina não é completamente seletiva, durante o tratamento 

são atingidos também os carboidratos de camadas mais superficiais, esse ataque 

diminui logo que a temperatura máxima é atingida, onde a retirada da lignina se torna 

mais eficiente (SJÖSTRÖM, 1981). A variedade de produção de ácidos orgânicos 

derivados da lignina e dos carboidratos presentes gera um decréscimo no pH da 

solução aquosa (KLINKE et al, 2002, apud, SÁNCHEZ; SIERRA; DÍAZ, 2011). 

Após esta etapa, o que resta de forma majoritária é a celulose, polímero de 

glicose (Figura 9). Na estrutura da celulose os polissacarídeos são unidades β-D 

glicopiranose unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1⟶4), ou seja, ligados pelo 

carbono número 1 acima do anel de glicose ao carbono número 4 da molécula de 

glicose adjacente.  
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Figura 9 - Estrutura da celulose. 

 

Fonte: ROWELL et al (2012, p.35).  

As cadeias de celulose são orientadas aleatoriamente e formam ligações de 

hidrogênio intra e intermolecular (Figura 10), possíveis através da conformação dos 

anéis [cadeira] permitindo que os grupos hidroxila permaneçam na posição equatorial, 

e são responsáveis pela rigidez da cadeia e pela formação da fibra vegetal, 

respectivamente.  

Figura 10 - Projeção planar de duas cadeias de celulose onde são destacadas 

algumas das ligações de hidrogênio intra (6-3) e intermolecular (6-2). 

 

Fonte: ROWELL (2012, p.36). 

As cadeias ordenadas de celulose são chamadas de microfibrilas, o conjunto 

destas constitui a fibrila que forma a fibra vegetal, esta é composta essencialmente de 

regiões ordenadas tridimensionalmente oscilando com regiões de carácter amorfo, 

esta proporção difere de acordo com a espécie de planta analisada (REGIANI, 2000; 

ROWELL et al, 2012; SJÖSTRÖM, 1981).  
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MOMENTO 3: pH, do ácido ao básico 

• Aula teórica sobre teorias envolvendo ácidos e bases. 

APRESENTAÇÃO 

Este momento é composto pelas seguintes atividades: 

• Revisão por tópicos do momento 2; 

• Discussão sobre ácidos e bases; 

• Teorias sobre ácidos e bases. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 110 min. 

 

EQUIPAMENTO E MATERIAIS  

 

Nesta etapa será necessário a utilização de materiais. 

Materiais:  Recursos multimídia (computador e Datashow) e quadro. 

 

Inicialmente serão destacados os principais tópicos apontados no momento 

2, a partir de então será questionado o uso de determinadas substâncias, o que são 

e como elas se comportam na deslignificação da urtiga-brava. Só então serão 

discutidos como são caracterizados ácidos e bases, partindo, em seguida, para as 

teorias de ácidos e bases: Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis. 
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MOMENTO 4: A(S) COR(ES) CASTANHAS DE PINHÃO 

• Discussão; 

• Interferência de pH na cor do substrato; 

• Procedimento experimental. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este momento é composto pelas seguintes atividades: 

 

• Discussão acerca do abordado até então e do experimento efetuado; 

• Execução do experimento de tingimento. 

 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 110 min. 

 

EQUIPAMENTO E MATERIAIS  

 

Nesta etapa será necessário a utilização de materiais. 

Materiais: extratos de pinhão, NaOH e HCl em diferentes concentrações, 

béqueres, chapas de aquecimento, bastões de vidro, tecidos de algodão ou lã e 

quadro. 

Antes da realização do experimento será dado enfoque principalmente às 

moléculas corantes do pinhão, já que não se faz presente corante derivado de 

ruivinha, a partir da explicação das alterações decorrentes da mudança de pH e 

consequência na coloração cada grupo vai efetuar o experimento conforme Apêndice 

B, desenvolvendo seu modo de tingir. 

 

4.1 Tingimento 

Anterior aos primeiros corantes sintéticos e artificiais, todas as civilizações 

buscaram materiais corantes, a partir de animais invertebrados, plantas e minerais, 

capazes de gerar cor desejada, implicando no desenvolvimento de conhecimentos na 
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manipulação de cores e técnicas de tingimentos capazes de conservar a cor do 

substrato (ROSSO & MERCADANTE, 2009). 

No processo de tingimento da saia-cobertor dois tingimentos vermelhos de 

origem distintas foram citados na literatura, um derivado das raízes de “saxonoma” 

(WITTMANN, 2007) e outro da casca de araucária (PRIPRÁ, 2015). 

Os corantes que provêm vermelhos mais estáveis possuem estrutura 

semelhante a alizarina, esses corantes são comumente encontrados em insetos 

parasitas, kermes (Kermes vermilio), e raízes de plantas pertencentes à família 

Rubiaceae, como a ruivinha. 

A pigmentação de um tecido ocorre quando há interações iônicas, ligações de 

hidrogênio e forças de van der Waals estabelecidas com corante, dependendo ainda 

das propriedades do substrato como: rugosidade, estrutura e intumescimento; de 

forma a fixar o pigmento da superfície das fibras (MUSSAK & BECHTOLD, 2009). 

Para o tingimento devem ser avaliadas as afinidades entre corante e a fibra 

do tecido a ser tingido, a fim de utilizar o mínimo de matéria-prima possível, a 

quantidade de corante também impacta diretamente na uniformidade da cor e tom 

(MUSSAK & BECHTOLD, 2009).   

Para melhor fixação das cores são utilizados sais metálicos, chamados de 

mordentes, que formam complexos com moléculas coloríficas, por vezes alteram a 

cor do tingimento. Em corantes naturais são opcionais e auxiliam na fixação, alteração 

de tonalidade e solidez da cor tingida. Mordentes de ferro (III), por exemplo, geram 

cores de tons mais escuros, enquanto sais de alúmen ([Al(SO4)2]-) são responsáveis 

pela intensificação do brilho, sem influenciar na tonalidade (MUSSAK & BECHTOLD, 

2009). 

Há três tipos de estratégias no uso de mordentes pré-, meta- e pós-

mordedura. Nas do tipo pré e pós é realizado banho em solução de mordente antes e 

após o banho com corante, respectivamente, enquanto na do tipo meta requer apenas 

a adição de mordente ao banho de corante após alguns minutos (MUSSAK, 

BECHTOLD, 2009). 
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Embora as técnicas pré- e pós-mordedura exijam dois banhos, os processos 

podem ser repetidos incessantemente, sem a necessidade de reposição total das 

soluções utilizadas, no entanto alguns autores (KUMAR & BHARATI, 1998; MUSSAK, 

2008) criticam a contaminação de água gerada a partir da utilização de dois banhos. 

A meta-mordedura ainda que exija só um banho gera uma descontinuidade do 

processo, além de resíduo para cada tingimento realizado, ainda que quando 

realizada unicamente a quantidade total de resíduo gerado tem menor impacto do que 

a de outras técnicas (MUSSAK, BECHTOLD, 2009). 

Para tingimentos naturais deve ser levada em consideração a estrutura da 

molécula colorífica, se atendo para a possível decomposição desta em altas 

temperaturas durante o processo, além do tempo de aquecimento e tipo de mordente. 

Moléculas corantes 

Ruivinha: 

Em suas raízes há pseudopurpurina, purpurina, munjistina, xantopurpurina e 

rubiadina, mas somente a primeira é responsável pela cor tingida, a planta não possui 

alizarina, que é encontrada de forma majoritária na garança, planta da mesma família. 

Todas essas moléculas (Figura 11) pertencem à mesma classe, as antraquinonas, 

estáveis à luz e presentes em corantes vermelhos mais comuns.  

Sá (2007) relata ainda a obtenção de cor amarela a partir da ruivinha, não 

citando os métodos de obtenção, indicando apenas uso de água fria. 
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Figura 11 - Moléculas corantes: (I) Alizarina; (II) Purpurina; (III) Munjistina; 

(IV)Pseudopurpurina; (V) Rubiadina; (VI) Xantopurpurina; (VII) Antraquinona.

 

Fonte: Reprodução do autor através do programa ChemSket. 

Araucária: 

A casca da araucária é rica em taninos (proantocianidinas) (Figura 12) e 

flavonoides (antocianinas) (SECCON, ROSA & FREITAS, 2010). 

Figura 12 – Representação de algumas das moléculas presentes na 

araucária. 

 

Fonte: Desenhadas pelo autor com ChemSketch. 
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Os taninos têm grande importância a nível celular na planta, bem como em 

sua fisiologia, sendo compostos polímeros com alta massa molecular que possuem 

grupos hidroxilas ligados a anéis aromáticos, facilitando a reação com outras 

biomoléculas (JULKENEN-TIITO & HÄGGMAN, 2009). 

Entre as classificações dos taninos, estão as proantocianidinas (tanino 

condensado) sendo as moléculas mais antigas, que precedem a outra classe de 

taninos, os hidrolisáveis. Ambos os taninos podem ser encontrados numa mesma 

planta, principalmente em angiospermas, de forma que são mais comuns na madeira, 

casca, folhas, brotos, flores, sementes e raízes (JULKENEN-TIITO & HÄGGMAN, 

2009). 

Da mesma forma que os taninos têm capacidade de se ligar a biomoléculas, 

proteínas e carboidratos, podem, ainda, formar complexos com metais (ferro, cobre, 

vanádio, cálcio, titânio) em soluções aquosas, formando complexos coloridos. 

Complexos com ferro resultam em cor azul-acinzentada, com titânio (IV) amarelo e 

com alumínio (III) e boro (III) os complexos não apresentam cor (JULKENEN-TIITO & 

HÄGGMAN, 2009). 

Efeito do pH em moléculas corantes provenientes de araucária: 

As antocianinas são flavonóides responsáveis por pigmentos encontrados em 

plantas e frutos de coloração azul e vermelha. São derivados de 2-fenilbenzopirilium 

(Figura 13) e instáveis em solução aquosa, ainda que glicosídeos forneçam mais 

estabilidade, e, também, maior solubilidade (MELO, PINA & ANDARY, 2009). 

Figura 13 – Estrutura molecular básica de antocianina. 

 

Fonte: MELO, PINA & ANDARY (2009, p. 136). 
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A espécie protonada é a mais dominante em solução aquosa, apresentando 

estabilidade principalmente em solução bastante ácida, o acréscimo de pH resulta 

numa série de reações irreversíveis, caracterizadas inicialmente pela hidratação do 

cátion e posterior abertura do anel intermediário, com ocorrência de isomerização, 

como exemplo temos o esquema da malvidina (Figura 14) (MELO, PINA & ANDARY, 

2009). 

Figura 14 - Transformações na estrutura de malvidina de acordo com o pH. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de MELO, MONCADA & PINA (2000). 
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APÊNDICE B: PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL DE TINGIMENTO  

 

PRÁTICA DE TINGIMENTO DE TECIDO 

 

1. Objetivos 

• Correlacionar os processos químicos aos quais estão sujeitas as 

moléculas corantes, de acordo com o pH, que implicam na mudança de 

coloração; 

• Desenvolver um método de tingimento a partir de conhecimentos prévios; 

 

2.Materiais e reagentes: 

 

• 2 béqueres (100mL e 250mL);  

• Solução de HCl 0,1 mol L-1; 

• Solução de KAl(SO4)2.H2O 0,18 mol L-1; 

• Pinça; 

• Bastão de vidro; 

• Chapa de aquecimento; 

• Solução de NaOH 0,1 mol L-1; 

• Tecido de algodão (5cmX5cm) ou 

barbante de 10 cm; 

• pHmêtro ou papel indicador de pH; 

• Solução de pinhão. 

 

3.Procedimento: 

 

• Desenvolver método, aplicando ou não alúmen, e utilizando pH conforme julgar 

melhor; 

• Adicionar ao béquer de 250 mL cerca de 200 mL de solução de pinhão, 

determinar pH usando os instrumentos disponíveis e atingir pH da solução 

conforme julgar ideal para tingimento. Depois de realizada a alteração do meio, 

deixar a solução, com o tecido imerso, sob aquecimento constante na chapa 

de aquecimento por cerca de 30 minutos. A aplicação de outras soluções que, 

por ventura, forem julgadas necessárias podem ser aplicadas a qualquer 

momento durante o tingimento do tecido; 
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• Ao fim do procedimento não serão avaliados fatores quanto a aderência do 

material corante ao tecido, no entanto o fator cor, conforme os métodos 

aplicados serão discutidos. 

 

 

4.Descrição de método aplicado: 

 

Durante o procedimento é ideal que o(a) aluno(a) tome nota do método e resultados. 

 

pH da solução pura: 

__________________________________________________________________ 

 

pH depois de alterada (cite quanto e qual das substâncias foram adicionadas): 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Utilizou KAl(SO4)2.H2O 0,18 mol L-1? Por quê? E se utilizou, em qual etapa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO 

 

1) Durante as aulas foram exploradas artefatos e técnicas indígenas com 

respaldo químico. Ainda que na época não tivessem esse amplo 

conhecimento químico, que nos é disponível nos dias de hoje, os índios 

foram capazes de desenvolver técnicas até superiores àquelas dos 

povos europeus, como é o caso da fermentação de bebidas. 

Considerando particularmente o conhecimento indígena, o quão 

importante você considera as técnicas indígenas para a ciência 

moderna? E a cultura indígena? 

 

2) Depois do reportado em sala sobre a colonização alemã no Vale do Itajaí 

e o extermínio dos Laklãnõ/Xokleng na segunda metade do século XX. 

Qual seria o possível desfecho, se aqueles que mais conheciam os 

Laklãnõ/Xokleng, os bugreiros, não tivessem o dever de exterminá-los? 


