
Kaingang: uma criança que cresce em tempo 

record.....             
  “Nossa infância,cada kaingang ao nascer já estará predestinado a vivenciar um mundo que 

tem dois fatores lados: primeiro, nascer dentro de uma comunidade indígena, segundo estar 

inserido num processo aculturado que remete o índio  a uma cultura nova a qual ele se obriga a 

vivenciar; e uma relação cultural que exige dele uma dedicação de manter-se como  um 

membro de um povo, que luta para se preservar e manter-se diferente. Com  isso a infância de 

um indígena é traçada em visões de responsabilidades místicas e brincadeiras relacionadas à 

natureza. Temos várias formas de  ver um indígena se divertindo sempre visando às rodas de 

brincadeiras coletivas, o coletivo é a essência de nosso cotidiano, brinca-se de caça onde se 

treina brincando as técnicas de caçada, carrinhos de madeira com um eixo e rodam de 

sabugos, danças, e participação nas tarefas  da família que também é entendida como um 

modo de diversão. Basicamente é isso. Aí tem as brincadeiras inseridas  como esportivo futebol, 

vôlei e outros tendo como maior participação o futebol... Então podemos dizer que o índio 

kaingang na sua infância gera uma duvida de criança com adolescente? Talvez mais esta 

próximo disso, pois nós indígenas contamos as fases de vidas diferente da sociedade 

envolvente mais isso não  deixa a impressão que não há infância entre os kaingáng; quando na 

verdade há sim mais  de uma forma “podada” pois necessitamos aprender rápido pois a busca 

pelo espaço fora e até dentro da própria comunidade exige amadurecimento  rápido.” 

 

 TEXTO ESCRITO PELO PROFESSOR ADRIANO KAINGANG- Salto do Jacuí (o professor 

pertence ao grupo de índios urbanos) 

 

DEPOIMENTO: QUAL O ESPAÇO DOS KAINGANGS NO MEIO 
URBANO NA ATUALIDADE? 

“Me chamo Albertina, sou natural da terra indígena Cacique Doble, nasci em 1955, lá se 
encontram ainda todos os meus parentes por parte do meu pai, o clã do meu pai era muito 
grande, grandes líderes que praticavam a cura pelas plantas e rezas, muita coisa ele passou pra 
mim, a cura pelas plantas e rezas, aprendi muito sobre os conhecimentos tradicionais, o amor e 
o respeito pela natureza, guardo a cultura do meu povo, quando eu era criança acompanhava 
meus tios e meu pai na preparação de vários rituais, um deles era o kiki, hoje os jovens quase 
não dão muito valor pra esses rituais, mas tem algumas aldeias que estão retomando, isso é 
bom para nós índios. Lembro que nós ficava ao redor do fogo na aldeia escutando as histórias, 
recebendo conselhos dos mais velhos, o respeito, o amor a natureza que é nossa mãe, a lição 
de ter orgulho de ser índio. Depois de me aposentar, comecei um trabalho de voluntária na luta 
pelas retomadas de território de ocupação tradicional dos indígenas, fui morar num 
acampamento junto com outras famílias, acampamento esse que lutava pela retomada de um 



espaço que antigamente pertencia a família de minha mãe, fui morar lá para poder sentir de 
perto as dificuldades do meu povo, construímos e fortalecemos ainda mais a confiança, 
companheirismo e espírito de luta que já é bem presente nos povos indígenas. Hoje estou 
ajudando na luta de 25 famílias kaingangs que residem no meio urbano, os chamados “índios 
urbanos” num município aqui no estado, e percebo o sofrimento, as dificuldades, o preconceito, 
o desrespeito que o índio passa quando por algum motivo sai de uma aldeia pra lutar por mais 
espaço mesmo tendo seus direitos garantidos na lei. Nossa condição de índios urbanos nos 
torna mais fortes, continuamos a buscar nosso espaço, pois precisamos manter viva nossa 
cultura e isso ninguém pode nos impedir” 

DEPOIMENTO DE: Albertina Dias Kaingang (Reside atualmente na cidade de Salto do 

Jacuí e atua no movimento dos índios urbanos e é presidente da Associação Raiz Indígena). 

 

                                   

                                  O índio e o meio ambiente 

A relação de reciprocidade entre o índio e a natureza é muito forte, o amor e o 

respeito por parte do índio faz com que  a natureza se torne uma fonte de alimento saudável 

oferecendo remédios para muitas doenças tanto físicas como da alma desse povo. A natureza 

é nossa casa, é nossa mãe, assim devemos tratá-la como a nós mesmos. 

O meio ambiente não pode ser tratado como nosso inimigo, como podemos tratar mal 

nosso irmão que nos oferece ar, água, alimento, e tudo de que precisamos?  

Em troca de tudo que recebemos da natureza, os índios cuidam dela, não podemos 

poluir as águas se dela vamos beber depois, não podemos poluir o ar jogando sujeira nele, se 

precisamos respirar para viver. Não conseguimos entender como podem cortar as árvores e 

destruir a mata que fornece a vida para nós. Hoje estamos enfrentando a destruição do nosso 

planeta, as águas estão poluídas, o ar já não dá pra respirar, a natureza está cobrando todos os 

dias a destruição que as pessoas fazem. 

Nossas crianças usam a natureza como uma escola para aprender, usam suas árvores 

como balanço para se embalar, usam o rio para aprender a nadar e dele tirar os peixes  para se 

alimentar, através dos ensinamentos que os velhos trazem sobre a natureza e sua importância 

para o índio é que tratamos dela como parte de nós, o índio não vive sem a natureza e a 

natureza vê no índio alguém que a protege. 



 Segundo o depoimento de um velho kaingang de 82 anos, que se refere a destruição 

da natureza  : 

“antigamente os kaingangs não precisavam ir no posto de saúde buscar remédios, 

não precisavam ir no mercado compra comida, porque aqui (e mostra o restante de mata 

que tem próximo)  perto no mato tinha  tudo que nóis precisava,  as doenças era  curada com 

aquilo que tinha da natureza, os rio matava a nossa sede, o ar era puro, mas a cidade chego, 

destruiu os mato muito rápido e junto levo  a nossa vida” 

Esse exemplo mostra a realidade em que se encontram as matas próximas a aldeia, 

muito pouco sobrou, e com isso leva um pouco do kaingang, pois a sua relação de troca não 

existe mais, como podemos ter esse convívio sem a natureza? 

Ser índio é ser parte do ambiente é poder viver harmoniosamente sem destruir, sem 

poluir, sem tirar mais do que o necessário, ser paciente para esperar que a natureza se 

recupere e novamente possa reiniciar o ciclo de vida e troca que ela tem com o índio. 

Texto: Laísa Erê Sales Ribeiro( Bióloga kaingang, Terra Indígena Guarita) 

 

 

                            

                           A natureza, os alimentos, e as crenças. 

Antigamente as mulheres da minha família levavam a gente no mato pra coletar 

frutas, eu ia pra tirar as frutas, são tempos de muita saudade e olha que não faz muito 

tempo assim, lembro que eu subia nos pés de guabijú, pitanga, guabiroba, côco, elas 

levavam eu e os outros guri porque elas não podiam subir nas árvores, nós chacoalhávamos 

e as frutas caiam e as mulheres  juntavam,  algumas frutas não caiam facilmente, então nós 

derrubava os galhos. Era uma festa poder ir no mato e se alimentar do que a natureza 

oferecia. 

Pelo fato de eu ser o menor e as árvores serem muito altas e meus pés suarem muito 

eu sempre ficava em desvantagem em relação aos outros guris, pois eles subiam mais rápido 



do que eu, assim minha mãe que sempre nos acompanhava usava o que tinha na natureza 

como remédio para passar em mim. Ela tirava algumas folhas do mato e passava nos pés 

para parar de suar, e também passava outras folhas no rosto da gente pra segundo ela 

“arrumar namorada e chamar a atenção”, esses rituais de uso de folhas no mato ainda são 

bem presente em algumas famílias, mas agora tem que ir mais longe pra achar um mato 

para a prática desse ritual. 

Lembro que o mato era muito perto da nossa casa, era fácil encontrar frutas e 

remédios. 

Depoimento de Marcos Antônio Ribeiro (Nutricionista kaingang da Terra Indígena 

Guarita). 

 

A natureza e poder kaingang 

A natureza tem um papel fundamental no momento da escolha dos sábios da aldeia. Os 

antigos mostravam na natureza os remédios que curavam. 

“Para ser um deles (sábios) era necessário que o escolhido fosse ao mato durante o dia, 

subisse num coqueiro  e cortasse um cacho que tivesse quase abrindo (não é qualquer 

coqueiro) e descesse com ele na mão sem derrubá-lo, depois abrisse o cacho pegava as flores 

e tomava banho com as flores ali mesmo no rio do mato, depois desse ritual ele dormia  no 

mato fazendo desse cacho seu travesseiro para que a noite os animais viessem falar com ele 

e assim ele pudesse escolher seu guardião ou ajudante. 

Quando faziam paris (tipo de rede de pesca tradicional) e não caia peixe, os índios iam à 

beirada do rio e pegavam determinada folha e faziam um ritual, após essas folhas serviam 

como uma vassoura que eles usavam para “varrer o rio”, assim eles acreditavam que 

chamavam os peixes, após algum tempo de espera os peixes começavam a vim e cair dentro 

do paris, e aí caiam só os peixes grandes, que eram o alimento da família. 

 Essas mesmas folhas usadas para varrer a água também ainda hoje servem para os mais 

jovens se banharem ou passarem no rosto porque acreditam que elas têm o poder de atrair 

as mulheres desejadas. (Relatos de um senhor de 82 anos, ajudado por seu filho) 



 

Foto:Laísa Kaingang.13/10/09. 

Através das histórias relatadas acima podemos comprovar a relação de harmonia 

existente entre os kaingangs e a natureza e principalmente a relação com os mais velhos, o 

misticismo existente faz com que entendemos o quanto a natureza e o índio fazem parte um 

do outro, não há como separar.  

 Mesmo os mais jovens, ainda preservam e buscam no mato as folhas usadas 

antigamente nos rituais, para casamento, curas de doenças espirituais, porém as perguntas 

que ficam são: até quando ainda será possível praticar esses rituais? Até quando ainda 

poderemos utilizar a natureza como fonte de sabedoria?  

 

 

 

 

 



Algumas fotos que podem ser usadas na ilustração do caderno. 

  

 

Foto do senhor Alfredo Ribeiro que relatou as histórias, ele não se considera um Kuiã, mas sim 
um curandor na aldeia. Ele pertence à Terra Indígena Guarita/ setor Três Soitas. Essa foto foi 
tirada por Laísa Erê Sales Ribeiro em 13/10/09 

 

 

 



 

Foto tirada por Marcos Ribeiro:alimentos tradicionais kaingangs. 

 

Fotos: Marcos Ribeiro. Alimentos tradicionais kaingangs 



 

Foto tirada por: Laísa Erê kaingang. Janeiro 2010.  

 

Foto:Marcos Antônio Ribeiro/ T.I Guarita 



 Foto:Laísa Kaingang/ T.I Guarita. 

 

 

Foto acervo SESAI/RS  



Foto acervo SESAI/RS 

 

 

 

Foto acervo SESAI/RS 



 

As fotos com legenda acervo SESAI/RS, foram coladas aqui com a autorização de Claudemir 
Vaz (Kaingang, terapeuta ocupacional e funcionário do mesmo) 



 

As fotos a seguir são de brinquedos e jogos kaingangs adaptados 
produzido por alunos da graduação do curso de Educação Física da 
Unijuí/RS. 

 

 

 

 

Varetas e memória fabricados de taquaras, com nomes em kaingang. 

 



 

Dominó com taquara. 

 

 

 

Peteca fabricado com palha de milho. 



 

Jogo do tigre fabricado por Marcos Ribeiro kaingang T.I Guarita. 

 

Como jogar o jogo do tigre: 

Jogo com dois participantes, um dos jogadores tem o objetivo de 
encurralar o tigre que é duas peças diferentes do tabuleiro. O tigre pode 
pular por cima dos cachorros tendo uma casa em aberto, o jogo se parece 
com o jogo de dama, daí ganha o jogo quando conseguir encurralar o 
tigre e ele não mais conseguir se mover. Se o tigre conseguir comer seis 
peças ele é quem ganha o jogo. 


