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 “Artesanato Indígena – Kaingang e Guarani” é, simplesmente, uma 

publicação atraente, cativante e didática, do início ao fim. Resultado de uma ampla 

e trabalhosa pesquisa coloca “sob a lupa” e, ao mesmo tempo, “na vitrine”, a 

diversidade da arte indígena no Brasil. Expõe também a estreita ligação do 

artesanato como expressão da identidade cultural dos povos indígenas, 

transformando igualmente a natureza em cultura material. Para as comunidades 

indígenas, “trançar também é uma maneira de contar histórias e de pensar no 

sentido da vida”. 

 Impressiona a variedade de objetos artesanais e a relação dos povos indígenas 

com a matéria-prima. Um aspecto que caracteriza as famílias Kaingang e Guarani é 

a sua estreita e criativa relação com as plantas utilizadas para o artesanato. Nesse 

contexto, entendem seu artesanato como “a arte de preservar a saúde e o meio 

ambiente”. 

 O livro, porém, não se restringe à apresentação da beleza do artesanato, às 

suas simbologias, à sua origem, às técnicas usadas. Traz também, como “anexos”, 

notícias publicadas em jornais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

expondo as formas de comercialização em beiras de estradas, nas cidades, nas 

praias e as consequências dessa “peregrinação”. Essa saída de famílias indígenas de 

suas aldeias, na esperança de garantir uma vida melhor nem sempre é bem 

sucedida. Há muitos casos em que as vendas são insuficientes até para a compra da 

alimentação, sem falar na falta de estrutura local para um abrigo digno. 

 Por outro lado, o livro registra bonitos exemplos de “apoio ao comércio 

solidário”, nas terras indígenas e no interior, nas ruas das cidades, de porta em 

porta, nas estradas, nas praças. Há também apoio concreto durante a “estadia 

temporária”, com casas e acampamentos exclusivos para os artesãos indígenas em 

várias cidades.   

 “Artesanato Indígena – Kaingang e Guarani”, sem dúvida, será um eficiente 

instrumento de conscientização da sociedade envolvente – a começar pela 

comunidade escolar. Pois, como registra o livro, “as sociedades não-indígenas 

pouco conhecem sobre o modo de ser e a situação atual dos povos indígenas”.  

 Ouso dizer que esse livro do COMIN pode ser considerado uma “publicação 

jubilar” no contexto dos 50 anos de missão da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB) entre indígenas, completados em março de 2011. 

Evidencia que o trabalho do COMIN é com os povos indígenas, aberto para o 

aprendizado com eles. O livro tem tudo para se tornar uma ponte entre indígenas 

e não-indígenas, onde um novo caminhar é possível. 

Ingelore Starke Koch 



 

 
 
 
 



 Historicamente o artesanato é parte integrante da cultura indí-

gena, sendo uma expressão material de sua visão de mundo, do modo de 

ser e de relacionar-se com elementos do meio. Tradicionalmente é uma 

atividade de caráter familiar que realiza todas as etapas da produção, 

desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, em que se 

destaca a habilidade do trabalho manual e do saber acumulado, passado 

de geração em geração: de pais para filhos, de avó para neta, etc. 

  Simbolicamente, o artesanato é também uma maneira de caracte-

rizar a identidade das pessoas, é como um selo que diferencia 

culturalmente um grupo do outro. Sua aplicação e utilidade respondem 

tanto às necessidades cotidianas e domésticas, no transporte e 

armazenagem de alimentos, artefatos de caça, etc., quanto para o uso de 

adornos e enfeites, como uma expressão artística e recreativa. Nos dias de 

hoje o artesanato passou a ter maior relevância para muitas famílias 

Kaingang e Guarani uma vez que é considerada uma das principais 

atividades geradoras de renda na região Sul do Brasil. 

  A publicação do livro Artesanato Indígena – Kaingang e Guarani – 

vem contribuir no sentido de disponibilizar informações sobre aspectos 

que estão diretamente relacionados à atividade do artesanato, do seu 

valor cultural, assim como de questões que têm a ver com o seu 

reconhecimento (ou desconhecimento) para a sustentabilidade de muitas 

famílias artesãs. Com este objetivo, partimos primeiramente para a 

realização de uma revisão bibliográfica sobre o tema; passamos a 

sistematizar a informação gerada a partir do acompanhamento de 

famílias e grupos dedicados à atividade; finalmente, registramos e 

incorporamos atividades culturais e de campo realizadas pelas escolas 

indígenas participantes. Tentamos promover sempre uma abordagem 

crítica e propositiva para as várias questões trabalhadas e, em particular, 

dessa relação criativa e dialógica que as comunidades indígenas exercem 

junto à natureza e seus recursos (ainda) disponíveis.  
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  Enfim, o livro apresenta alguns valores do artesanato assim como 

alguns dos problemas socioambientais considerados relevantes para os 

tempos atuais. Neste sentido, nos desafia também a compreender melhor 

o caminho que se vislumbra para artesãos e artesãs quanto à necessidade 

de políticas públicas em favor da legitimidade e revitalização desta 

atividade diferenciada e legalmente pouco reconhecida. 

  Esperamos que esta publicação sirva de instrumento pedagógico 

em prol da construção de uma escola e de uma educação diferenciadas 

que buscam se adequar às realidades e aos contextos específicos da 

comunidade, valorizando aspectos que em muito podem servir para o 

reconhecimento e a promoção de uma alteridade mais justa e necessária. 

   No processo de elaboração deste material queremos destacar a 

participação de professores pertencentes a sete escolas indígenas dos 

estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; também a valiosa 

contribuição dos representantes de oito grupos de artesanato Kaingang e 

Guarani, distribuídos em quatro terras indígenas e dois acampamentos. 

Finalmente, devemos reconhecer o aporte do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) de um estudante Kaingang do curso de Agronomia da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul –

UNIJUÍ, como também da monografia do curso de especialização em 

Educação, Diversidade e Cultura Indígena, da Escola Superior de 

Teologia – EST, realizada por uma professora da Escola Indígena Katiú 

Gria, da T.I. Guarita, RS. 

 José Manuel P. Palazuelos Ballivián 
COMIN 

ASKAGUARU Sustentabilidade 
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Artesanato 



O ser humano, na necessidade de superar 
obstáculos, satisfazer necessidades e anseios, e 
de adaptar-se ao meio ambiente em que vive, 

historicamente, teve que criar diversos 
utensílios e implementos manuais, utilizando e 
transformando, para este fim, matérias-primas 

encontradas na natureza. 

       Origens 

 Os primeiros objetos feitos pelo 

homem eram artesanais. Isso pode ser 

identificado no período neolítico (6.000 

a.C.) quando o homem aprendeu a polir 

a pedra, a fabricar a cerâmica como 

utensílio para armazenar e cozinhar 

alimentos, descobriu a técnica de tece-

lagem das fibras animais e vegetais. O 

mesmo pode ser percebido no Brasil no 

mesmo período. Pesquisas permitiram 

identificar artefatos de pedra e a fabrica-

ção de cerâmica por etnias de tradição 

Agreste que viveram no sudeste do Piauí 

em 6000 a.C. 
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   Indígena 111   

LEITURA de TEXTOS 
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        Conceito 

  

Artesanato é o resultado do trabalho 

manual – feito a mão –, e que pode ter 

diversas finalidades: utilitárias, 

estéticas, artísticas, vinculadas à 

cultura, decorativas, funcionais, 

tradicionais, religiosas, etc. É uma 

expressão do saber acumulado através 

da arte, da criatividade e da habilidade. 

O artesanato é, tradicionalmente, uma atividade de 

caráter familiar, na qual o artesão possui os meios 

de produção e trabalha junto com a família em 

todas as etapas da elaboração, desde o preparo da 

matéria-prima, até o acabamento final; ou seja, não 

há divisão do trabalho. Assim, o artesão ou artesã 

responde por todo o processo de transformação da 

matéria-prima em produto acabado. Mas, antes da 

fase de transformação, o artesão é também 

responsável pela seleção da matéria-prima a ser 

utilizada, assim como pela concepção do produto a 

ser elaborado. 

Conceito 

45  bibliotecadigital ilce edu mx.jpg 

Basketmaking circa 1940 by Pablita Velarde.jpg 

http://www.oni.escuelas.edu 

Quichua  abyayala nativeweb org ecuador.jpg 
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          Imitando a NATUREZA 

 

A natureza nos ensina. É dela que aprendemos a 

trançar, tecer, modelar e utilizar diversos materiais. 

 Da observação das teias de aranhas aos casulos de lagartas, dos 

vários cipós da mata aos diversos ninhos de pássaros, aprendemos a 

adaptar e transformar o que há na natureza às necessidades do ser 

humano. 

chachi  abyayala nativeweb org ecuador.jpg 
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        Adaptando-se ao ambiente 

O ser humano adapta-se ao 

meio ambiente em que vive, 

acumulando gradativamente 

informações e experiências, 

desenvolvendo instrumentos 

e tecnologias, transformando 

matérias-primas disponíveis 

na natureza. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A transmissão dos 

conhecimentos ocorre através 

de relações de parentesco e de 

trabalho doméstico cooperado, 

através da observação atenciosa 

do trabalho dos mais antigos ou 

mais experientes, de mães para 

filhas, de pais para filhos ou de 

sogras para noras. 

TÉCNICA:  

(Arte, ofício) é o procedimento 
ou o conjunto de 
procedimentos que têm como 
objetivo obter um determinado 
resultado e que usa como 
fatores os conhecimentos 
acumulados, a criatividade e a 
capacidade de improvisação. 
Ela surge de sua relação com o 
meio e se caracteriza por ser 
consciente, reflexiva e 
inventiva. 

www.etc.usf.edu  

Yekuana-venezuela  
Makiritare Orinoco.jpg 

ortejedoras  w redpizarra org.jpg 
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            Usos & Destinos 

Beleza e utilidade estão 

associadas, ou seja, todo 

artesanato é bom e é bonito 

porque é feito dentro da 

concepção cultural – do 

costume –, sendo parte da 

identidade de quem o faz. 

 

 

 

 

USO UTILITÁRIO 

Coleta, caça, pesca, 

transporte de 

alimentos, 

armazenagem, 

processamento ou 

preparo de alimentos, 

proteção, etc. 

 

 

No passado, arcos, 

flechas, lanças e 

machadinhas eram 

instrumentos de uso 

diário e necessários 

para a sobrevivência. 

Produz-se objetos para serem usados em diferentes 
atividades: domésticas, produtivas, decorativas, 
ornamentais, rituais e lúdicas.

641_med  vivapanama org.jpg 

Paulus Gerdes 

native-american-graphics-2  ushistoryimages com.jpg 

alf1 Indios Puri   Wied-Neuwted 1969.jpg 
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              O Tipiti 

Tipiti é uma espécie de prensa ou 

espremedor de palha trançada usada 

para escorrer e secar a mandioca 

ralada no preparo da farinha de 

mandioca. 

 O tipiti é fabricado por todos os povos indígenas 

da região do Rio Negro. É um utensílio indispensável 

no preparo de farinhas, beijus e mingaus, alimentos à 

base de mandioca brava. 

 Trata-se de um cesto cilíndrico 

elástico, fabricado com talas de arumã 

ou jacitara, sem raspar nem marchetar, 

com abertura na parte superior e duas 

alças: a de cima, para prendê-lo a um 

ponto fixo e, a de baixo, para introduzir 

uma alavanca e fazê-lo distender-se. 

 

 

       É usado pelas mulheres 

Baniwa para extrair o 

veneno (ácido hidrociânico) 

da mandioca brava e secar a 

massa antes de ir ao forno. 

  Homem que não sabe 

fazer tipiti não está pronto 

para casar.

Tipiti 

Typiity
de origem nheengatu, 
vem de typii (apertado, 

espremido), 
e ti (líquido). 

Tipiti-cilíndrico 

 antes e durante  o uso. 

Sistema de alavanca substitui a força 

muscular braçal. (Finkielsztejn, 2006) 

Fonte<"
http://www.socioambiental.org/inst/baniwa 
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      O Trançado 

 Além do trançado, o índio 

brasileiro também transformou 

fibras em fios e tecidos, cultivando o 

algodão, fiando e tecendo também 

folhas de palmáceas e bromélias,  

torcendo a fibra sobre a coxa em 

movimento de vai-vem, ou 

empregando o fuso, no caso dos 

flocos de algodão, em movimentos 

de rotação.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

As técnicas de trançados foram 

indispensáveis aos grupos indígenas 

semi-nômades do Brasil, devido 

principalmente à leveza dos  

artefatos, aos significados, e por 

representarem, com grande 

variedade de detalhamento, a 

identidade étnica do grupo.  

(Finkielsztejn, 2006)

 

Para os Wayúu (família linguística Arawak) da península 
de la Guajira, entre os territórios da Colômbia e da 
Venezuela, “ser mulher é saber tecer”. Eles conservam 
rituais de iniciação que introduzem as adolescentes na 
arte da tecelagem. 

Trançado

López, A. (1,982). Tejeduría Artesanal 

Finkielsztejn, 2006 

w.amoakonoya.com.br/acer
vo/images/cestaria/04.htm 
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               A Cestaria 

Pesquisa Escolar 

 Segundo o Dicionário do 

Artesanato Indígena de Berta G. 

Ribeiro1, cestaria é o conjunto de 

objetos – cestos-recipientes, 

cestos-coadores, cestos-carguei-

ros, armadilhas de pesca e outros 

–, obtidos pelo trançado de 

elementos vegetais flexíveis ou 

semirrígidos usados para 

transporte de carga, armazena-

gem, receptáculo, tamis ou 

coador. Variam em tamanho, 

forma, decoração, técnica de 

manufatura, mas obedecem 

basicamente às exigências ditadas 

por sua funcionalidade. 

   As sociedades indígenas no 

Brasil são detentoras das mais 

variadas técnicas de confecção de 

trançados, utilizando-se delas 

para a confecção de cestos, que 

estão entre os objetos mais 

usados, pois estão associados a 

vários fins.  

 A cestaria produzida e 

utilizada por uma determinada 

sociedade indígena está associada 

à sua cultura, principal 

característica humana. 

                                                 
1 RIBEIRO, Berta. Fkekqpâtkq"fq"ctvgucpcvq"kpfîigpc0"Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EdUSP, 1988 (Coleção Conquista 
do Brasil 3, Série Especial, v. 4). 

Cestaria

artesanato-430x295 baniwa w pedromartinelli com br.jpg 

Ashaninkas Foto Juan Pratginestós 
Acervo PPG7 w.w.w.plaza-der-

vielfalt.de.jpg 
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 A cultura de um povo é como 

um código simbólico compartilha-

do por homens, mulheres e 

crianças do mesmo grupo social. É 

através da cultura que todas as 

pessoas atribuem significado ao 

mundo e às suas vidas, pensam suas 

experiências diárias e projetam seu 

futuro. É, portanto, um código 

dinâmico que se transforma ao 

longo do tempo e através do 

espaço, dando sentido à própria a 

vida, do nascimento à morte, de 

todos os membros de uma mesma 

sociedade. 

    A cestaria diz respeito ao 

conhecimento tecnológico, à adaptação 

ecológica e à cosmologia, à forma de 

concepção de mundo daquelas 

sociedades. O conjunto de objetos 

incorporados à vivência de uma 

determinada sociedade indígena 

expressa concretamente significados e 

concepções daquela sociedade, bem 

como a representa e a identifica. 

Enquanto arte, em cada peça produzida 

existe também uma preocupação 

estética, identificando o artesão que a 

produziu e aquela sociedade da qual ela 

é cultura material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Para uso e conforto doméstico podem-se citar os cestos-

coadores, que se destinam a filtrar líquidos; os cestos-tamises, 

que se destinam a peneirar a farinha e os cestos-recipientes, que 

se destinam a receber um conteúdo sólido ou armazená-lo; são 

também utilizados para a caça e a pesca, para o processa-mento 

da mandioca, para o transporte e para a guarda de objetos 

rituais, mágicos e lúdicos. 

                    enawenedn w.w.w.publico.es.jpg 



Artesanato Indígena 

 
24 

 Os cestos-cargueiros, como diz 

o nome, destinam-se ao transporte 

de cargas; apresentam uma alça para 

pendurar na testa e têm o formato 

paneiriforme, com base retangular e 

borda redonda, sendo conhecidos 

pelo nome de aturá. Também são 

muito utilizados os cestos-cargueiros 

de três lados, jamaxim, que dispõem 

de duas alças para carregar às costas, 

tipo mochila. Em  

geral, esse cesto suporta até dez 

quilos de mandioca. 

 Em algumas sociedades 

indígenas, a confecção de cestos é 

tarefa exclusivamente masculina e 

sua utilização, essencialmente femi-

nina. Em outras, sua execução e 

utilização são tarefa de ambos os 

sexos, como entre os Guarani que 

vivem em Bracuí, município de 

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 

 Para os Wayana e Apalaí, que vivem no norte do Pará, na região 

do Tumucumaque, são somente os homens que, na divisão social e 

sexual do trabalho, devem confeccionar os cestos feitos de fasquias 

do arbusto arumã. Cabe às mulheres sua utilização nas tarefas 

domésticas, na colheita e no transporte de alimentos da roça para a 

aldeia e na pesca. 
 Texto extraído de: Cestaria – www.museudoindio.org.br 

Índia Guarani - Provincia Misiones – Argentina Data: Janeiro de 1999 w misiones gov ar vicegoernacion.jpg 
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           Adornos & Enfeites 

 Os adornos de uso pessoal 

são objetos utilizados sobre o 

corpo, envolvendo partes do 

corpo, interferindo no mesmo, 

tendo significado dentro da 

sociedade, denotando status social, 

religioso, econômico, cultural, 

entre outros. 

 A confecção de peças para adorno 

pode ser feita para uso diário ou para 

momentos especiais: cerimoniais, 

religiosos e ou de festa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajes 
e 

máscaras

Oâuectcu"Eckcrô"
Rosane Volpatto 

  www.xamanismo.cokm.br 

 

Maracá 
ou 

chocalhos 
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http://dionisioneto.blog.uol.com.br/arch2006-05-21_2006-05-27.html 

Enfeites

Acervo: MAE- Museu de Arqueologia e 
Antropologia da USP. Acervo: Lux Vidal. 

Braçaderias 

 

Cocares 
Alex Almeida.jpg 

http://indigena-grupo.blogspot.com/2010/06/arara.html 
http://img.olhares.com/data/big/29/292457.jpg 

Colares e 
brincos 
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          O Cocar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mae.usp.br/cocarkax.htm 

Cocares 

Adorno usado por muitas 

etnias  na região da cabeça.  

 Sua função varia, podendo 

servir desde adorno até 

símbolo de status, posição ou 

autoridade.  

Os cocares são usados 

em ritos,  cerimônias, 

festas, etc. 
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              Cultura material 

 As produções artesanais 

se constroem a partir de valo-

res, regras, estilos, organiza-

ções, conhecimentos técnicos, 

materiais e concepções estéti-

cas distintas em cada povo. 

 Assim, o artesanato é uma 

expressão da visão de mundo, 

do modo de pensar e de viver, 

de crenças, de relacionar-se, de 

adaptar-se ao meio. 

 O artesanato é uma forma de 

transformar a natureza em cultura material! 

    Cultura Material  

 Sendo um legado que é 

aprendido, reproduzido, usado e 

preservado, o artesanato está 

relacionado com a finalidade ou o 

sentido que os objetos têm para um 

povo numa determinada cultura, ou 

seja, a importância e influência que 

exercem na definição da identidade 

cultural de uma sociedade. 

  Existe um valor simbólico 

agregado a cada objeto vinculado a 

uma cultura, valor este relacionado à 

identidade, à matéria-prima conheci-

da, às formas de relacionamento, ao 

status social, dentre outros. 

 O artesanato é uma expressão 

da IDENTIDADE cultural! 

Kamayura-tribe-men-esp  
w zmazonz info.jpg 

Enawene nawe 
 w.arteindigena com br 

Mariana Figuereiro   
escritoresindigenas blogspot com. Mangeuirinha PR 

 foto Josina de Mello 

MIGDALE Cochiti NM 
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  Identidade cultural 2 

 A identidade cultural é 

um sistema de representa-

ção das relações entre 

indivíduos e grupos, que 

envolve o compartilhamen-

to de patrimônios comuns 

como a língua, a religião, as 

artes, o trabalho, os espor-

tes, as festas, entre outros. 

É um processo dinâmico, 

de construção continuada, 

que se alimenta de várias 

fontes no tempo e no 

espaço.  
 

 

                    O Grafismo 

 Por sistema de representação visual 

entende-se todo grafismo (pintura corpo-

ral, arte rupestre, etc.), objetos rituais ou 

de adorno, padrões decorativos, tipos e 

motivos de trançados ou plumária, etc. 

 O grafismo é um sistema de 

representação visual utilizado como 

linguagem simbólica da cultura material. 

Os motivos típicos podem ser represen-

tações de figuras geométricas e 

simétricas que simbolizam elementos da 

natureza (animais, plantas, estrelas, 

rastros, etc.), da organização social e da 

mitologia, entre outros. 

                                                 
2 Adaptado de: Lúcia Marciel Barbosa de Oliveira – Dicionário de Direitos Humanos - 
http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Identidade%20cultural. 

Grafismo

Paulus Gerdes 

Referências: Rosane Volpatto
Site: http://www.rosanevolpatto.trd.br/arteenfeitar.htm 

Mujer Pápago. Foto Edward S Curtis 
clasedelprofecarlos blogspot com 2009 03. 

Sandra Machado 
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Cada desenho possui um nome 

e significado que, em geral, 

remete à fauna e flora, exceto 

os padrões geométricos de 

expressão cósmica. 

 O poder ritualístico da 

pintura corporal aparece em 

vários grupos indígenas e se 

caracteriza como “vestimenta”, 

para contato com os seres de 

sua cosmologia. A natureza é 

também grande fonte 

inspiradora. A iconografia 

wayana mostra o elemento 

natural, seja uma fruta como o 

jenipapo (utilizado como 

tintura) ou a lagarta mítica 

(kurupêakê) e a cobra-grande 

(tuluperê) como tema 

principal. Na verdade toda a 

compreensão e tradução da 

natureza pelos indígenas são 

geradoras de poderosa 

mitologia. 

 Além da natureza e suas 

mitologias outra grande 

temática da arte gráfica 

indígena é o sobrenatural. 

Fonte: http://celsolima.zip.net/arch2008-

12-14_2008-12-20.html 

Pintura corporal feminina 

com grafismo Karajá  

Pintura corporal masculina 

com grafismo Javaé 

http://donafro.wordpress.com/2009/07/ 

Desenhos: 
VIDAL, Lux Boelitz (1992) 
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 Alguns povos indígenas 

dividem suas aldeias em duas 

metades. Qualquer índio desses 

povos pertence a uma metade ou 

à outra e, fazer parte de cada uma 

dessas metades implica em 

direitos e deveres específicos.  

 Os índios Xerente, que 

vivem no norte do estado do 

Tocantins, são um exemplo disso. 

Eles dividem sua sociedade nas 

metades Sdakrã, identificada com 

a Lua e Siptato, identificada com 

o Sol.  

 Cada metade possui um 

grafismo específico: os índios 

Sdakrã pintam o corpo sempre com 

traços horizontais; os índios da 

metade Siptato usam apenas os 

traços verticais. 

 Cada uma dessas metades é 

dividida em vários clãs diferentes e 

para cada clã há também um 

padrão de grafismo exclusivo: 

traços finos, traços grossos, 

círculos, etc. Isso significa que um 

Xerente, ao pintar o próprio corpo, 

identifica-se perante os outros 

membros de sua comunidade. 

Caiapó genipapo urucum Proj Menire Carmen 
Figueiredo  thaislosso com br blog.jpg 

Pintura corporal tupinambá – Sophia Rocha 

Bahai%20Child%20small w onaway org.jpg 
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luizmalvino blospot com 2007 09  
Hotel Aldeia da Prai Ilhéus BA   

 Os índios Kadiwéu, do Mato 

Grosso do Sul, também utilizavam os 

grafismos de seu povo como 

identificações internas em sua 

sociedade. São desenhos tão elaborados 

que chamaram a atenção de vários 

pesquisadores. Até o início do século 

XX os grafismos eram tatuados no 

corpo. Hoje em dia são pintados com o 

suco do jenipapo, principalmente por 

ocasião de celebrações. Os padrões 

usados na pintura corporal são 

utilizados também na decoração dos 

objetos feitos pelos índios. 

MANZATTI, Marcelo. Boletim Famália 
Iandé ? Arte com História.  14/ 06/2006 

www.famalia.com.br 

yanomami  mododevestir blogspot com.jpg 

Afeto Guarani (Gal_RJ)   
w giseleulisse com br.jpg

indio_pebered 3 bp blogspot com lavacaamarilla blogspot com 2007 
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       Impactos da Revolução Industrial 

 A Revolução Industrial consistiu em um 

conjunto de mudanças tecnológicas com profundo 

impacto nos processos produtivos e nas econo-

mias, ambientes e culturas do mundo. Iniciada na 

Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-

se pelo mundo a partir do século XIX. 

 A máquina foi superando o trabalho huma-

no e uma nova relação entre capital e trabalho se 

impôs, novas relações entre nações se estabelece-

ram e aí surgiu o fenômeno da cultura de massa, 

que transcendeu toda e qualquer distinção de 

natureza social-étnica para chegar “às maiorias”. 

 Essa transformação aconteceu devido a uma 

combinação de fatores, como o liberalismo econô-

mico, a acumulação de capital e uma série de 

invenções, tais como o motor a vapor. Assim, o 

capitalismo tornou-se o sistema econômico 

vigente e que até hoje promove os padrões 

ocidentais de consumo e de seus impactos. 

 Com este paradigma veio também uma 

desvalorização da produção artesanal, sendo 

esta substituída por produtos originados de 

processos mecanizados, elaborados em série 

(ou padronizados) e em escala ou quantidades 

maiores. 

 Lamentavelmente este modelo, que 

massifica produtos industrializados e que 

promove costumes e valores dentro de 

padrões consumistas, vem afetando 

negativamente a cultura material dos povos 

indígenas e a sua relação com os ambientes 

naturais em que sempre viveram. 

SucreVendedora Ivan Goulart.jpg 

http://www.finalsports.com.br/03/blog_guria/?tag=mulheres-esportistas 
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 Os cestos cargueiros expressam a organização social entre os 

Mundurukú, enquanto para os Wayana, tecer é uma maneira de contar 

histórias e de pensar o sentido da vida. 

 Os cestos podem ser usados na armazenagem de líquidos. Por isso, em 

muitos casos, os cestos eram impermeabilizados com cerol (mistura de 

cera de abelhas e cinza vegetal), para serem utilizados como recipientes 

de água ou mel de abelha. 

 Na pintura corporal dos Bakairi são utilizadas quatro cores: o preto-

azulado do jenipapo, o vermelho do urucum, o preto do carvão e o 

branco do barro chamado tabatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ  SABIA?"

 

a. De que maneira a Revolução Industrial vem 

influenciando as culturas indígenas? 

b. Como isto afeta diretamente a atividade do artesanato?  

c. Pesquise as palavras: inovação, tradição, adaptação, linguagem, técnica, 

experiência acumulada, produção em série... em escala. 

d. Pesquise se na sua etnia ou no seu grupo ainda existe, ou se já existiu, 

divisão do trabalho nas atividades do artesanato. 

e. Pesquise e analise criticamente como a colonização europeia 

influenciou historicamente a cultura material dos povos indígenas no 

Brasil. 

f. Faça uma análise sobre como as culturas 

se influenciam entre si, umas às outras, 

positiva e negativamente. 

 
 

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Arte 
Kaingang 

222

2



 

 

1. Quem são os Kaingang .................. 

2. Divisão Tribal ................................ 

3. Marcas Kaingang ........................... 

4. Grafismo Kaingang ....................... 

5. Formas de cestos e balaios ........... 

6. Classificação pela função .............. 

7. Tipos de trançados ........................ 

8. Sãpe fy .......................................... 

9. Estudo morfológico ....................... 

10. Pesquisa em 1971 ..................... 

11. Anatomia do cesto .................... 

12. Palavras & Frases ...................... 

 

   Você sabia? ...................................... 

   Sugestões de atividades ................... 

37 

39 

40 

43 

47 

48 

49 

52 

53 

54 

55 

57 

 
58 

58 

Arte 
Kaingang 



Os Kaingang constituem um dos cinco povos indígenas mais 
populosos do Brasil. Habitam as regiões Sul e Sudeste do 
país, onde ocupam mais de trinta áreas nos Estados do 
Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. 

                               Quem são os Kaingang? 

 Os Kaingang são um povo 

pertencente à família linguística Jê, 

integrando, junto com os Xokleng, os 

povos Jê Meridionais. Sua cultura 

desenvolveu-se à sombra dos pinheirais, 

ocupando a região sudeste e sul do atual 

território brasileiro. Há pelo menos dois 

séculos sua extensão territorial 

compreendia a zona entre o Rio Tietê 

(SP) e o Rio Ijuí (norte do RS). No século 

XIX seus domínios se estendiam para o 

oeste, até San Pedro, na província 

argentina de Misiones1. 

 Estima-se uma população Kaingang 

de mais de 30.000 pessoas vivendo em 

32 Terras Indígenas. No entanto, 

verifica-se a presença de famílias 

vivendo em zonas urbanas e rurais 

próximas às Terras Indígenas e em 

acampamentos. 

                                                 
3"Eh0">"http://www.portalkaingang.org/index_povo_1.htm > Acesso em 12 dez. 2009"

LEITURA de TEXTOS"
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CLÃ  

Grupo de pessoas unidas por 
parentesco e ascendência; que se 
percebem como descendentes de 
um ancestral comum. Pode ser real 
ou mitológica, humana ou não. 

EXOGÂMICO 

Casamento entre indivíduos 
pertencentes a grupos distintos, sejam 
estes definidos com base em 
parentesco, residência, território, 
classe, casta, etnia, língua, origem ou 
em qualquer outro critério. 

DUALISMO 

Pensamento, concepção filosófica 
ou teológica do mundo baseada na 

presença de dois princípios, 
substâncias, existências ou 

realidades opostas, mutuamente 
irredutíveis porém, de recíproca 

complementaridade entre si. 

            Divisão Tribal 

  O dualismo Kaingang 

 Os Kaingang formam uma 

sociedade cujas comunidades se 

dividem e organizam em metades 

clânicas exogâmicas, ou seja, os 

membros de uma devem procurar 

casamento com os da comunidade 

da outra metade ou clã. Tais 

metades, mitologicamente, 

descendem de seus dois pais 

ancestrais, Kamẽ e Kaĩru, e cada 

metade possui uma relação de 

oposição e complementaridade2. 

 

 

                                                 
2 SILVA, Sérgio Baptista da.Refletindo sobre a cultura material e os grafismos Kaingang: possibilidade para interpretação 
arqueológica0"In: MASSI, Marco A. N. de. Zqmngpi"4:82"c0"E0"Cu"vgttcu"Cnvcu"fq"Uwn"fq"Dtcukn0"Transcrições do Seminário 
de Arqueologia e Etnohistória. Tubarão: Ed. Unisul, 2006, p. 124-154. 

Divisão Tribal 
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       Marcas Kaingang 

Cada metade possui uma pintura 

corporal distinta. A metade Kamẽ 
possui pintura de riscos e, a Kaĩru, 

círculos. Segundo a tradição, Kamẽ 
casa-se com Kaĩru, e os filhos pintam-

se de acordo com a pintura corporal 

do pai (risco ou círculo). Portanto, a 

metade é definida pela patrilineari-

dade, ou seja, ambos os sexos irão  

pertencer à metade do pai.  

 As metades Kamẽ e Kaĩru apre-

sentam as seguintes subdivisões: a 

metade Kamẽ é composta pelas seções 

Kamé e Wonhetky; a metade Kaĩru é 

composta pelas seções Kairu e Votor, 

que são parâmetros de parentesco 

determinados pela proximidade e 

distância genealógica e social.

Veja a figura de CAVALCANTE, (2007)3 

 

                                                 
3 CAVALCANTE, Ana Luisa Boavista Lustosa; PAGNOSSIM, Carla Maria Canalle."Guvwfq"fc"Ukpvczg"fc"Nkpiwcigo"
Xkuwcn"pc"Eguvctkc"Mckpiâpi0"4º Congresso Internacional de Pesquisa em Design. Rio de Janeiro, outubro de 2007."

Ra 
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A seguir, veja os NOMES das pinturas cerimoniais corporais 

Kaingang, apresentadas por Rosangela Perini GODOY4: 

 

 

 

                                                 
4 GODOY, Rosângela Perini de. A PINTURA E O ARTESANATO INDÍGENA PODEM EXPLICAR A HISTÓRIA DOS 
ÍNDIOS KAINGANG? 591-2. Disponível em: < http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br > Acesso em: 0210/2010. 

Vein Kongat 

Téj

RorRor



Arte Kaingang 
 
42  



Arte Kaingang 
 

43 

      Grafismo Kaingang 

 O dualismo Kaingang, além de 

diferenciar a sociedade em meta-

des, também divide a natureza, os 

fenômenos e a cultura material em 

categorias cosmológicas antagôni-

cas, que estão ligadas a seu 

respectivo ancestral. 

 E, sendo a arte material uma 

expressão cultural que opera como 

linguagem, estas diferenças 

também são encontradas visual-

mente na cestaria.  

 Dependendo da forma e do 

grafismo aplicado na elaboração e 

trançado da cestaria, este apresen-

tará um significado dentro da 

cosmovisão Kaingang e represen-

tará uma marca dentro dessa 

organização simbólica dos mundos 

social, natural e sobrenatural das 

metades Kamẽ e Kaĩru.  

 Portanto, tramas e padrões deco-

rativos nos cestos caracterizam 

também a identidade grupal. 

Como regra geral, grafismos, morfologias e 

posições/espaços considerados compridos, 

longos, altos, abertos, são denominados téi e 

representam a metade Kamẽ. Por outro lado, 

grafismos, morfologias e posições/espaços 

vistos como redondos, quadrangulares, 

losangulares, baixos, fechados, são chamados 

de ror e representam a metade Kaĩru. 

Kong-Gãr 

Xçh{ - trançados em 
geral 

Mtg - balaio 

M ẽ l - cestos 

Vwih{"/  trançados 
aplicados a objetos 
os mais variados, 
como garrafas,  
flechas, arcos, etc. 

 

Ra téj  
marca Kam ẽ  

Linhas.  

Ra ror 
 marca Ka ĩ r u em 

que, a partir do 

trançado em fibra, 

o ponto fica 

quadrangular. 

Tugfy - tugfĩn 

Ianhiá 
União ou fusão das 

marcas, misturadas. 

Fonte: 
CAVALCANTE, 2007 (baseado em Silva, 2001) 
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o <><><><><><><><><><><><><> o <><><><><><><><><><><><><><><><> o

Fotos: wwwportalkaingang.org

Fotos: wwwportalkaingang.org
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   = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = o = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Baseado em POHL & MILDER, 20085. 

                                                 
5 POHL, Angelo Inácio; MILDER, Saul Eduardo Seiguer. Tgrtgugpvcèùgu"xkuwcku"fc"eguvctkc"Mckpicpi"pc"Vgttc"Kpfîigpc"
Ecttgvgktq<"q"itchkuoq"g"ugwu"ukipkhkecfqu0"KZ"Gpeqpvtq"Guvcfwcn"fg"Jkuvôtkc"⁄"CPRWJ/TU."422:0 

 

marcas ra rór 
(fechadas) 

marcas ra téj 
(abertas) 

t
r

tr r

Trançado nog noro 
 linhas horizontais e 

diagonais paralelas entre si 

t 

Trançado ra rór 
  linhas fechadas 

r
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    Formas de Cestos e Balaios

 Cestos e balaios com os 

trançados, expostos à venda, não 

representam apenas trançados em 

geral, mas são marcas visíveis da 

representação visual específica da 

cultura Kaingang. As formas da base 

e a confecção do trançado com 

motivos ou estampados geométricos 

nos cestos Kaingang representam a 

sua dualidade. 

 

A classificação segundo a FORMA ou 

DIMENSÃO dos cestos (Silva, 2001): 

 
 
 
 
 
 
 

Formas 

Kre ror 
Cestos redondos ou baixos 

(pertencem à metade Ka ĩ ru)

Kre téj  
Cestos compridos ou longos  

(pertencem à metade 

Kam ẽ)  

Kre kõpó 
Cestos quadrados 

Kre kõpó ror 
Cestos quadrados e baixos 

Kre tyr téj 
Cestos com alça 

e compridos 
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Classificação pela FUNÇÃO dos 

cestos (Silva, 2001): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAE/USP 4097 

Konty – cesto cargueiro 

revestido / impermeabilizado 

internamente com cerol (ndéi), 
com função de transportar / 

armazenar líquidos, principal-

mente água e mel.  

MARS 541 

Kuaïpé – cesto cargueiro 

confeccionado com taquara mansa 

(ven pë), usado para transportar 

objetos pesados. 

MAE/USP 2580 

Kóïn – cesto cargueiro simples, 

sem kong-gãr (grafismo), feito 

com ven kupar (lasca grosseira de 

taquara) e utilizado no transporte 

de espigas de milho. 

Denominações para os cestos cargueiros 

que possuem tira de embira – yer, para ser 

apoiada na testa das pessoas que deles 

fazem uso. 
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       Tipos de Trançados 

 

 
 
 

Kre kygfy 

Desenhos dos trançados (Fonte: Catálogo de Cestarias 

Kaingang CIPSAM. In: CAVALCANTE, 2007).

CIPSAM, 2007 

mtg"rg" 
Linhas horizontais e verticais 

perpendiculares entre si. 

vkrkvk"ou"lciog"v{h{"
Linhas diagonais que 

podem ser abertas ou 

fechadas. 

CIPSAM, 2007 

CIPSAM, 2007 

CIPSAM, 2007 

mtg"pqi/pqtq"
Linhas diagonais e horizontais, 

ambas em paralelas. 
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"
"
 

 

 

 
 
 
 
 
 

São utilizados vários trançados: 
sarjado, xadrezado, hexagonal, 

arqueado, quadriculado, etc.

Diversidade 

Trançado Sarjado 
em “espinha de peixe” 

Lavina, 1994 

Trançado  
quadriculado 

Lavina, 1994 
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Sãpe fy 
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         Estudo Morfológico 

Amostra simplificada do estudo de Cavalcante (2007) sobre a sintaxe da 

“Linguagem Visual na Cestaria Kaingáng da Terra Indígena”. Apucaraninha, PR. 
 
"
 
"
"
"
 
 

Grafismo 

Kamẽ 

[Fonte: CAVALCANTE (2007). 

Fotos: Jacobs, L.; Castro, R.; Sudo, A.; 

Sardi B.]. 

KRE PE 
Marcas misturadas Iainhá – 
união entre os opostos com 
predominância Kainru-kré. 

 

Kamẽ 

 

Kaĩru 

TIPITI - jagme tyfy 
Kainru-kré e Kamé 

 

Kamẽ 

 

Kaĩru 

 KRE PE
[base e boca redondas e 
corpo quadrado] Kamé  
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   Tipos de  Cestos 

 O trabalho de campo de Gloria KINDELL6, realizado 

entre 1959 e 1963, em Manuel Rias (perto de Laranjeiras 

do Sul, PR), classifica os tipos de cestos em: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 KINDELL, Gloria E. “Kaingáng basketry.” In: Sarah C. Gudschinsky (ed.), Estudos sôbre línguas e culturas indígenas, 143-
73. Brasília: Instituto Lingüístico de Verão, 1971. 

Pesquisa 
em 1971 

Kẽj Kẽj-gu Kuja-to-fy 

Kẽj-nhè Kẽj-tãpèr  Ẽgyja

Pẽnẽra-kyty  Kre-sĩ  Kre-gu  Pẽnẽra-kavà  

Vãfy-tỹ-kẽj 
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          Anatomia do Cesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes 
- borda 

- boca  
 

- corpo 

- canto 

- base  

      Jẽnmrĩ 

Bordas 

Kurỹn 
Toka / tofi 
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Palavras & Frases 

Kéj Go 
(Vãn kar mrun) 

Vẽjẽn vin han fã, kur kar 
nén ũ ag. 

Kãj go ki ãg tóg. 

Kre Mág 
(Vãn pẽ, kyvi) 

Kre mág he mũ tag 
ki ẽg tóg, gãr mó 

tu tĩ. 

Kre Ján 
(Vãn pẽ, kó mrũn, kyvi ke gé) 

Nén ũ rĩnh fã vẽ, kar vin fã ke ge, 
produto ag vin fã vẽ, kur ag, vãnh 

kãmĩ vẽjẽn ag, vẽnhkagta ag, kar nén 
ũ, ũag ke gé. 

Gren 
(Vãn) 

Pẽnẽra to ken hã vẽ, hã 
vỹ: gren, he mũ. 

Fy 

Fi tỹ sãpenh ke 
fy’ he vẽ. 

Kygfy 

Fi vãgvã kygfy kãn 
fi huri. 
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 Para as comunidades indígenas, trançar também é uma maneira de 

contar histórias e de pensar no sentido da vida. 

 Alguns motivos geométricos Kaingang sofreram influência de outros 

grupos indígenas, como dos Guarani, inclusive pela sociedade ocidental 

envolvente, sendo introduzido o uso de letras e palavras. 

 Pesquisas descrevem que as dimensões dos arcos Kaingang 

correspondiam originalmente de forma proporcional ao emprego a que 

se destinavam: os de guerra tinham cerca de dois metros e também 

serviam para caçar animais de grande porte como a onça e a anta, e eram 

tão grossos que a mão mal podia abarcar. A dimensão das flechas não 

devia exceder a altura da pessoa que as fabricasse para seu uso. 

 Quando há uma fusão no grafismo entre o padrão fechado e o padrão 

aberto – representação conjunta do téi e do ror –, significa que a pessoa 

que está fazendo uso da marca misturada possui autoridade sobre as duas 

metades ou que está ocorrendo uma relação de aliança entre as duas 

metades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VOCÊ  SABIA?"

 

a. Pesquise as seguintes palavras: código, símbolo, 

representação visual, morfologia e trama. 

b. Pesquise em outras etnias quais e em que coisas se expressam  os 

símbolos que organizam e diferenciam seu grupo social, cultural 

e espiritualmente. 

c. Convide um artesão para vir à escola ou realize uma pesquisa de 

campo com seus alunos, para conhecer a diversidade de modelos 

de artesanato que a sua etnia continua elaborando. Faça a 

classificação segundo formas, tamanhos, desenhos, etc. 

d. Promova uma feira de artesanato e realize um concurso. Destaque os 

artesanatos de raiz, ou seja, aqueles que ainda são feitos e que 

representam parte importante da história de sua etnia. 

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"
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Arte 
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O Guarani tem como essência de vida, ou seja, como sua 
marca étnica, a prática do caminhar – guata. Caminha na 
busca da terra sem males – yvy marãey, da terra perfeita – 

yvyju miri. Um caminhar que significa também evoluir e 
fortalecer-se espiritualmente (Eliane P.). 

    Quem são os Guarani? 

    O povo guarani pertence ao grupo 

linguístico Tupi-Guarani, sendo encon-

trado nos estados do Mato Grosso do 

Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, como também nos países 

da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uru-

guai. Hoje são obrigados a viver em 

pequenas aldeias, em beiras de rodovias 

e também em acampamentos.

 A população guarani no Brasil é estima-

da em torno de 34.000 pessoas (há estima-

tivas de 50.000 indivíduos7) composta por 

Kaiowa, Ñandeva e Mbya. A população 

Mbya atual estaria, segundo projeção, em 

torno de 14.000 a 15.000 pessoas. Estas são 

estimativas, pois no caso dos Mbya existe 

uma rede de parentesco e reciprocidade 

que se estende por todo um amplo territó-

rio, compreendendo as regiões onde se 

situam as suas comunidades, o que implica 

numa dinâmica social que exerce intensa 

mobilidade (visitas de parentes, rituais, 

intercâmbios de materiais para o 

artesanato e de cultivos, etc.)8.

                                                 
7 Fonte: CIMI, Campanha “Povo Guarani, grande povo”, 2008 
8 Adaptado de: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya/1289 
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      Pintura Corporal Guarani 9 

 A pintura corporal – Ysy – era usada 

em jovens de ambos os sexos para 

indicar seu estado liminar (situação de 

transição para uma outra posição social) 

nos processos rituais de passagem para a 

idade adulta. 

 No rosto e/ou nos pulsos da moça 

nova, após a primeira menstruação, em 

ambas as faces, era pintado (com tinta 

preta confeccionada de cera de abelha 

jataí com carvão de folha de taquara 

criciúma ou taquarembó) o grafismo  

denominado de arakú pisá – dedo da  

saracura ou arakú  pipó – rastro de 

saracura. Este grafismo corporal 

feminino também era usado para afastar 

tanto as doenças quanto as almas de 

parentes próximos mortos. Mulheres 

após o parto usavam-no nas 

articulações. 

 O ysy dos homens era o motivo kurusu –
cruz pintada nos pulsos e/ou na planta dos 

pés, jamais no rosto dos homens, com a 

intenção de afastar perigos. 

 O desenho ipará rysy – era usado 

antigamente por mulheres, em sinal de luto 

de parente próximo. Igualmente, desde 

pequenas, as mulheres poderiam usá-la no 

rosto ou nos pulsos, como proteção contra 

doenças “do músculo e reumatismo”, 

denominadas de karú guá.

                                                 
9 SILVA, Sergio Baptista da. Etnoarqueologia dos grafismos Kaingang: um modelo para a compreensão das sociedades proto – Jê 
meridionais. São Paulo: PPGH / USP, Tese de doutorado, 2001. 

Ysy

Índia Guarani da Aldeia Tekoa Mboy-Ty
Camboinhas/Niterói/Rio de Janeiro/Brasil

Fotografia: Augusto Motta
http://flickriver.com/photos/augustomotta/

Tribo Indígena Tekoa Mboy-Ty - Índios Guarani.
Grupo Friends de Fotografia. Niterói - RJ. 15/08/2009. 

http://www.flickr.com/photos/marsellemonteiro/3827628283/"
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         Cestaria Guarani 

 “Nos tempos antigos, o cesto era 

utilizado pelas mulheres para carregar as 
sementes de milho para serem plantadas na 
roça. Também a criança era carregada no 
cesto.  
 Nhanderu nos ensinou a trançar para 
que pudéssemos carregar as sementes do 
milho sagrado e também nossas crianças. E 
aos homens deu o arco e flecha para caçar, 
para poder viver na floresta. As histórias 
dos antigos conta como tudo isso 
aconteceu. O artesanato era sagrado.’’ 

Cacique Verá Mirim 
(In: Furtado, 2002) 10 

 

Adjaka11 

Adjaka para ma mboroyvu reko, 
a’e, adjaka ipara va’ e’ỹ ma djaiko 
porá avã. Amongue ma janambi 

pará adjaka re nhambopara a’e va’e 
ma mborauuu reko oetohoura. 

  O balaio é uma das artes mais impor-

tantes na nossa cultura. Significa várias 

direções dos pensamentos. É um instru-

mento de cura para pessoas que precisam de 

terapia. Os balaios que têm desenhos signifi-

cam amor e os que não têm significam paz. 

Por exemplo, o balaio que tem o símbolo da 

borboleta e da nhocanina significa amizade 

ou relação de amizade com outras famílias. 

                                                 
10 Depoimento recolhido durante seminário de formação de professores indígenas Guarani em Angra dos Reis, 2000. In: 
FURTADO, Beatriz Viana. EXPRESSÕES DA ARTE GUARANI NO RIO DE JANEIRO. Anais."II Seminário Internacional: 
fronteiras étnico-culturais fronteiras da exclusão0""Campo Grande, MS, 2002. 
11 Extraído de: WHERÁ, K. et al. Mbya Reko – Caderno Bilíngue. Florianópolis: Epagri, 2008. 59p.  

Adjaka 

Ore reko 

Artesanato Guarani – 
uma ponte entre a 
beleza e o sagrado 
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Trançados 



Arte Guarani 66 

    Tipos de Trançado   
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           Grafismo Guarani 

 O grafismo da cestaria está carre-

gado de representações simbólicas, 

relacionados com a natureza e com o 

sagrado.  

 A confecção de cestos em taquara 

recebe tramas ou desenhos geométricos. 

As mais escuras são obtidas do uso de 

casca do cipó imbé, e as mais claras, 

amarelas ou vermelhas, são obtidas com 

o uso do tingimento ou pintura de tiras 

do material com tintas naturais. 

 

/ / / / /  \ \ \ \ \  

 

De acordo com os Guarani 

existem dois grafismos 

diretamente ensinados por 
Nhanderú (Silva, 2001): 

 

 

Ñambopará 

Pará – é o desenho que se faz nos 
trançados artesanais de palha 

Ypará Mbyá 

Ipará  rysy 
Desenho reto, 

em fileira 

Ipará 
pirárãinhykã –

Desenho de 
mandíbula de 

peixe 

Foto: Carlos Penteado, 2006

Fonte: Silva, 2001 

Fonte: Silva, 2001 
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"
"
"
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"
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"
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"
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"
"
"

"
"
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Ipará panambi pepó 
desenho da asa da mariposa 

Fonte: Silva, 2001 

Mboitini ipará 
desenho  da  cascavel 

Fonte: Silva, 2001 

Ipará rysýi karé 
desenho reto, em fileira, 
dobrado, torcido, em “s” 

 
Fonte: Silva, 2001 

Ipará korá 
desenho  fechado,  

pode  ser  quadrado,  
losango, redondo 

Fonte: Silva, 2001 

Fonte: Silva, 2001 

Ipará  karena 
desenho da corrente 

 

Desenho: Ipará (palavra divina)  
           e Anga (palavra humana) 
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Ipara kora puku 

Ipara kora 
Bifurcação de padrões 

Ipara nhakãnina 
Variação do Ipara rytxy 

Ipara kora djere = significa figura circular 

Motivos gráficos da cestaria Guarani pesquisados no Espírito Santo por 

Lorenzoni & Silva (2009)12:"
 
 

"

                                                 
12 LORENZONI, Claudia A. C. de Araujo; SILVA, Circe Mary Silva da. CESTARIA GUARANI DO ESPÍRITO SANTO E A 
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA. III SEMINÁRIO POVOS INDÍGENAS E 
SUSTENTABILIDADE – Saberes locais, Educação e Autonomia. 8 a 10 setembro de 2009. UCDB, Campo Grande, MS. 

Ipara rytxy  

Disponível em: <http://www.vivaterra.org.br/cascavel_25.2.jpg
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       Tramas & Padrões 13 

 Na maioria dos casos estudados por Nogueira (2005) os desenhos têm uma 

ligação direta com as malhas das peles das cobras. 

                                                 
13 NOGUEIRA, José Francisco Sarmento. Etnodesign: um estudo do grafismo das cestarias dos M’byá Guarani 

de Paraty-Mirim. Dissertação – Departamento de Artes & Design, Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2005. 

Padrão 
Caninana 1 

(Nhakã nina)

Fotos: José F. Sarmento Nogueira 

Ipará Korá
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Fotos: José F. Sarmento Nogueira 

Padrão 
Caninana 2 

(Nhakã nina)



Arte Guarani 75 

Fotos: José F. Sarmento Nogueira

Padrão 
Jararaca 1 
(Mboi para)
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Fotos: José F. Sarmento Nogueira

Padrão 
Jararaca 2 
(Mboi para)
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Fotos: José F. Sarmento Nogueira

Padrão 
Jararaca 

(Mboi para)
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Fotos: José F. Sarmento Nogueira 

 

Padrão Urutu 1 
(Mboi tuvy) 
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Fotos: José F. Sarmento Nogueira 

 

Padrão Urutu 2 
(Mboi tuvy) 
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Fotos: José F. Sarmento Nogueira 

Padrão Coral 
(Mboi Pytã) 
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“... quando alguém na tribo está com 
problemas no coração é feito um cesto com 
este desenho – pya tytya. Quando o enfermo 
é levado à casa de reza é presenteado com 
este cesto que possui em seu interior o pão 
sagrado, as frutas e o mel, que o mesmo leva 
para a cerimônia de cura”. 

“... o desenho da vida longa – teko puku, que 
também é ‘ofertada’ a alguém com votos de 
que a pessoa que recebe tenha uma vida 
longa.” 

Depoimento de Para Poty  
(In: Nogueira, 2008). 

 



Arte Guarani 84 

 
        Evolução nos Desenhos 

 
 
 

Fotos: José F. Sarmento Nogueira 

Padrão Vida 
Longa 

(Teko Poku) 
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Fotos: José F. Sarmento Nogueira 

Padrão Coração 
(Pya Tytya) 



Arte Guarani 86 

"
 



Arte Guarani 87 

Vicho ranga 

              Escultura em Madeira 

 Artesanato em madeira 

pirogravada mostra a relação 

do Guarani com a natureza (o 

natural) e o sobrenatural. 

 Os animais entalhados ou 

esculpidos pertencem aos 

bichinhos que moram nas 

terras férteis, nos rios e nas 

matas. Eles sempre serviram 

de alimento para o corpo e 

para o espírito Guarani. 

 Suas esculturas em madeira, 

em geral são zoomorfas (que 

têm forma de animais), e 

retratam os animais que vivem 

e dependem da floresta. 

Rangã i 87 
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Tukã"
"
"
"
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"
"
" Ryvaja

Paraka
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Gwnkpc"

Guyra 
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Urukure’a 

Toko  

kondo 
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Ycnvgt

Teju 

Pa’i Jakare 
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Mboi 
Mboitini
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Karumbe
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Pira 

Piku 

Tare’y 

Piraju 



Arte Guarani 98 

"
"
"

Meã’i 

Kururu 

Ju’i 
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Cada coisa (animal, planta, rio, 
vento, etc.) tem seu Deus Protetor 

ou Divindade-Dono – já.  
Exemplo: o tatu tem seu tatuja, 

dono da terra – Yvyja. 

Tatu 
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Chi’y 

Jaguaxinim 

Kuati 
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Ka’i 

Karaja 
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xamanismo.blogspot.com/2010/04/indios-19-de-abril.html 

Kapi’yva

Kochi / Tajasu 

Akuxi 

Jaixa 
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"
"Tapi’i / Mbore 

Kaguare

Hy’aky 
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Xivi 

Jaguarete
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 Avarei ranga 
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VYRA TEKOVE 

GUEYRA 
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           A árvore da Vida 
 

 

 

 

 

A ‘árvore da vida’ - VYRA 
TEKOVE GUEYRA, 

produzida 
artesanalmente pelos 
índios da Aldeia Avá-
Guarani, no Paraná, 

originalmente sempre foi 
uma forma dos Guarani 
da região retratarem a 

importante relação entre 
a flora e a fauna, tendo a 

árvore como grande 
propagadora da vida. 

 

Porém, a partir da 
inundação das terras e 

áreas verdes pelo 
reservatório da 

hidrelétrica Itaipu, este 
artesanato também 
passou a significar a 
visão dos Guarani da 

vida de uma diversidade 
de espécies, sendo salva 
pelas árvores ao servirem 

de abrigo durante a 
subida das águas. 

 

Vilmar V. Saar
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    Enfeites & Instrumentos 

Veja os textos elaborados pelos professores 

Guarani para o Caderno Bilíngue Mbya Reko 14. 

Mbo’y 
Mbo’y ma nhare nhe’ẽ 

mombaraetea a’e vy ma nhamoĩ 
nhanhangareko djako avã, 

nhande ra’y kuery oiko para’ĩ vã 
re. A’e gui ma nhamoĩ 

djoetchouka avã nhande reko. 

O colar significa o fortalecimento do 

espírito e também para ter atenção em 

todos os sentidos da vida dos nossos 

filhos. E para mostrar a nossa identidade 

e a constelação do universo. 

 

Mbaraka mirĩ 
Mbaraka mirĩ ma nhamombe’u 
avã Nhanderu Ete pe djaguaú, 
mboraí ete a’e kyrinque porai 

py nhainya itchupe djaiko para’ĩ 
avã re, nhanemoendu’a Nhande 

tchy re Nhanderu re. 

O chocalho é para dar sinal ao Pai e à 

Mãe Celestial que estamos rezando 

para vivermos bem. É um 

instrumento sagrado, que penetra no 

interior do pensamento e do coração, 

pelo qual podemos aprender a 

respeitar a natureza.

                                                 
14 WHERÁ, K. et al. Mbya Reko (Vida Guarani) = Caderno Bilíngüe. Florianópolis: Epagri, 2008. 59p. 

Jeguaka 
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 Quando a criança lactante começa a interagir com as pessoas (por volta do 

segundo mês de vida), recebe de Ñandeci – a grande mãe, e na sua 

ausência, da avó, presentes de bem-vindas. Se for menino, receberá uma 

miniatura de gyrapa – arco, e se for menina uma miniatura da adjaka. 

 Segundo a cultura Guarani, o homem foi criado por Deus de um arco e a 

mulher foi criada de um cesto. Esses mitos revelam a estreita relação 

entre o artesanato e o modo de ser Guarani – Nhadereko.  

 A origem dos grafismos considerados sagrados está ligada à origem dos 

cestos. Foi Kuaray, ou Ñamandu, um dos “gêmeos” ancestrais – Sol, que 

ensinou a confecção de cestos aos Mbyá.  

 Existem restrições em relação aos tipos de desenhos que podem e os que 

não podem ser comercializados. Aqueles que representam o mito 

primordial ou da criação (mundo espiritual) – Ipará, dificilmente são 

reproduzidos para fins de comércio. Já os outros, são os relacionados ao 

mundo profano e chamados de angá.  

 A cestaria de um modo geral era utilizada para levar fruta, o milho 

sagrado, o pão sagrado, nos rituais realizados na casa de reza – opy. A 

cobra comumente representada em torno do cesto tem a função 

simbólica de proteger os alimentos ali contidos (Nogueria, 2008). 

 
 
 
 

 

VOCÊ  SABIA?"

 

a. Pesquise as seguintes palavras: código, símbolo, representação visual, 

morfologia, trama, pirografia e zoomorfo.  

b. O movimento de zigue-zague que imita o movimento das cobras foi 

denominado pelos M’byá de yapará Ixy ou yapará rysy. Faça com seus 

alunos este desenho, logo, encontre-o nos artesanatos da comunidade.  

c. Pesquise junto com seus alunos novas tramas ou desenhos no 

artesanato da comunidade, o que eles representam, qual a sua história 

e qual o seu significado na língua materna. Promova a invenção de 

histórias sobre a origem e o significado de cada um. 

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"
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Um aspecto que caracteriza as famílias indígenas  
dentro das culturas Kaingang e Guarani é a sua 

estreita e criativa relação com a natureza, em especial, 
com as plantas utilizadas para o artesanato. 

           Etnobiologia1 

É o estudo dos conhecimentos 

e conceituações desenvolvidos por 

qualquer sociedade a respeito da 

biologia, do papel da natureza sobre 

os sistemas de crenças e adaptações 

do ser humano a determinados 

ambientes, das inter-relações nas 

diferentes culturas entre os mundos 

natural, simbólico e social.  

Busca a compreensão cultural 

entre etnias distintas. O etno-

conhecimento engloba a sabedoria 

popular, o conhecimento adquirido 

sobre o ritmo da natureza, os ciclos 

de reprodução dos animais, o uso de 

plantas medicinais e o manejo de 

determinadas espécies da fauna e 

flora para uso na habitação e 

alimentação. 

                                                 
1 Posey, 1987. In: Finkielsztejn, Beatriz. Ukuvgocu"oqfwnctgu"vízvgku"eqoq"crtqxgkvcogpvq"fg"hkdtcu"pcvwtcku<"woc"cnvgtpcvkxc"
uwuvgpvâxgn"go"ctswkvgvwtc"("fgukip. Dissertação (Mestrado em Artes e Design)– Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 

LEITURA de TEXTOS 
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           Bambus & Taquaras  

 Nas Américas existem cerca de 440 
espécies de bambu distribuídas desde a 
América do Sul, entre Argentina e Chile, 
até o México e sul dos Estados Unidos.  

 Entre aproximadamente 155 a 200 
dessas espécies são nativas do Brasil. 

Takuapi 
Vãn pã 

Merostachys 
Taquara-lisa, taquara-

mansa, jatebó ou bambu 
do Rio Grande do Sul. 

Schwarzbach, Luciana Lopes Corrêa, 2008
Wilson Fernandes 



Matéria-prima & Sustentabilidade 118 

Balaios de taquara

118 
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Guadua 
Taquara-brava,  

taquaruçu, takua pekuru,  
takuaité’i. 

Takarusu 

Vãn mág 
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Takuarembó

Kré 
Chusquea 

Criciúma, 
taquarinha, taquaité’i. 
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           Lascar, destalar, raspar... 

Preparação dos materiais (Kindell, 1971): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ...trançar

Vẽnhpràg Jugjãn

Rãgrunh Kẽnh
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López, 2003 

      Manejo Sustentável do Bambu 
 A mata constitui a base de sobrevivência 

de muitos artesãos indígenas e cada matéria-

prima extraída dela tem a sua capacidade de 

regeneração natural específica.  Por exem-

plo, as taquaras se reproduzem através de 

rizomas, que são caules subterrâneos. Já a 

reprodução por sementes acontece a cada 30 

anos, aproximadamente. Porém, das 

sementes que caem, obter-se-ão taquaras em 

condições de corte somente cinco anos após 

sua germinação. 

 Importante saber também 

que o corte da taquara deve 

ser logo acima de um nó, 

evitando assim o acúmulo 

de água e posterior 

apodrecimento do colmo.  

 

LUA PARA COLETA 
  Acredita-se que há uma grande 

influência das fases da lua com a qualidade da 

taquara coletada, existindo a tradição de cortar 

taquara na lua minguante para garantir bambus 

mais resistentes ao caruncho. 

Rizoma 
Fonte:  
Schwarzbach, 2008. 

 

CORRETO 
 

INCORRETO 
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          Floração das taquaras 

 Cada povo tem uma maneira 
de contar o tempo 

 Dentro do ciclo de vida 

reprodutiva das taquaras, uma 

característica peculiar é que elas 

crescem durante longos períodos 

de tempo através dos rizomas 

(reprodução assexuada ou 

vegetativa), porém, florescem 

apenas uma só vez na sua vida 

(reprodução sexuada através da 

produção de sementes), morrendo 

depois deste evento sincronica-

mente, de forma massiva.  

 Estas florações são gregárias, ou seja, 

todas as plantas de uma região florescem ao 

mesmo tempo ou simultaneamente, como 

respondendo a um calendário cíclico do 

tempo. Geralmente, este fenômeno acon-

tece somente a cada 30 anos e, dependendo 

da espécie de bambu, pode acontecer em 

intervalos de 31, 32, 33 e até 34 anos. 

 

 Para os Kaingang, o 

acontecimento biológico da floração 

das taquaras, serve como uma forma 

de contar o tempo – é o calendário 
Kaingang. Por exemplo, a artesã 

Iracema Dias comenta que a sua avó 

(nascida em 1916) calculava a idade 

contando as florações das taquaras. 

Com 90 anos diz já ter passado a 

terceira floração da taquara na Terra 

Indígena Guarita, RS.

Fenhfeg 

Fonte: SCHWARZBACH, Luciana Lopes Corrêa, 2006. 
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                  Cipós & Lianas  

 São plantas trepadeiras que se 

desenvolvem sobre os troncos e 

copas de outras árvores 

 

 

 

Ysypo 
Mr�r 

Kò-mrũr Philodendro 
Cipó guaimbé, imbê, 

banana de macaco ou do 
mato. 

Mbuabé, 
pekwrú, 
guembé,  

guembepí 
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Mrũr-kuprí 
Cipó branco 

 

 

Mrũr-Jykre
A cultura do cipó 

Mrũr-kuxum 
Cipó leiteiro 
marronzinho 

128 
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Mrũr-téin-rój 
cipó-São João 

casca fina 

 

 

 

 

 

Mrũr-ger 
cipó-milome 

129 

Fonte: bibliotecadigital ilce edu mx.jpg 

Mrũr-grẽ – cipó-São João casca grossa 

Mrũr-mãréro – cipó-amarelo 

Ta-mrũr – cipó-rasteiro 
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    Manejo Sustentável de Cipós 

 

 

 
 

 

Nome: Jussara Bento 

Setor: Pedra Lisa 

 

Tem material para o artesanato, mas tem 
que ir buscar muito longe. A criciúma está 

menos. A taquara mansa também não 
tem muito. O que tem mais é a 

taquaruçu. O cipó também tá ficando 
pouco e para achar tem que ir longe, ele 

tá pouco porque o cipó desce até a terra e 
não tem que tirar tudo, porque ele crava 
na terra e se tirar tudo o que tá cravado 
na terra, ele morre. E se tira pouco, ele 

cria força em cima para descer mais cipó 
para terra. Mas tem gente que arranca 

tudo. 

Nome: Fermino Bento de Oliveira 

Setor: Três Soitas 

  

Tá ficando meio difícil conseguir material, 
porque muita gente tá lidando com 

artesanato. [...] A taquara e o cipó de 
goimbé são os mais difíceis de encontrar, 
porque quando a gente corta não pode 

cortar os novinhos que descem, se não eles 
morrem. Tem gente que sobe na árvore e 
tira tudo, então mata o goimbé. Tem que 
deixar, para que no ano que vem tenha de 
novo. Tirando na época da lua boa ele fica 
bem sequinho e não estraga. Na lua nova 

o material caruncha, mas quando é 
minguante a gente tira o goimbé porque é 
melhor de tirar e não prejudica os brotos 

novinhos. 

Desafios para um 
plano de manejo 
local sustentável 
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 Ribeiro (2010), num estudo 

sobre a caracterização e uso de 

recursos vegetais para o artesanato 

Kaingang na T. I. Guarita, RS, 

identificou dois métodos de coleta do 

cipó guaimbé. O primeiro, consiste 

simplesmente em torcer as raízes até 

quebrá-las e depois puxá-las. 

Verifica-se que este método pode 

chegar a comprometer a planta-mãe 

já que pode provocar o seu 

desprendimento da árvore 

hospedeira. Já o segundo método, que 

consiste em se utilizar de uma vara 

comprida com uma faca amarrada na 

ponta para realizar o corte de raízes 

aéreas, mostra ser um método mais 

cuidadoso e seletivo na extração. 

Com estas diferenças de manejo se 

abre um desafio para buscar 

possibilidades de extração mais 

adequadas e sustentáveis a partir do 

saber e conhecimentos acumulados 

dos artesãos indígenas.
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Fonte: bibliotecadigital ilce edu mx.jpg   

 Pensando na sustentabilidade da matéria-prima utilizada por artesãos 

indígenas, ou seja, no uso do material capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das 

futuras gerações, trazemos algumas questões a serem refletidas sobre as 

práticas de extração dos cipós: 

(Adaptado de Ruiz, 2008) 

 Os métodos para a coleta de cipós praticados pelos artesãos evitam a 

queda ou morte da planta-mãe ou matriz? 

 Quais as raízes do cipó que podem ser retiradas e quais devem 

permanecer para a planta sobreviver e poder recuperar-se? 

 Dependendo do número de raízes que apresente o cipó e da maturidade 

em que elas se encontram, qual a quantidade ou proporção ideal para 

retirar raízes sem afetar negativamente sua sobrevivência? 

 É importante preservar (não cortar) as raízes do cipó que estão enroladas 

no tronco da árvore hospedeira?  

 Na extração de raízes do cipó, sabe-se que é importante não arrancar a 

parte que está enraizada no solo, pois dela surgirá um novo rebrote? 

 Qual o tempo de descanso ou de rodízio que deve haver entre as coletas 

de uma mesma planta de cipó para permitir a regeneração de suas raízes? 

 Já se discutiu alguma vez a importância de um plano de manejo 

comunitário que organize a frequência de visitas aos lugares onde se 

coletam os cipós? 

 Sabemos quais os animais (aves e mamíferos) e insetos que, ao comer o 

fruto do cipó – a banana de mico, por exemplo, levam a semente do cipó 

para cima das árvores, e que assim se dá a formação de uma nova planta-

mãe? 
 

Muitos artesãos afirmam que a melhor lua para 
cortar o cipó é a minguante, porém, também se 
ouve falar que na lua crescente o cipó fica mais 

forte e se recupera mais rapidamente. 
  

Valor da 
floresta em pé 
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e até morte da planta. 
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                Madeiras 

 

 

 

 
 

 
. 

Karupi kaí 
Pau leiteiro 

Sapium glandulosum 

Kurupika’y 
Corticeira 

Erythrina falcata Benth 

Camboatá 
Sãkrikri / Sãkrigkre 

Cupania sp.  

Pindo-vy / Tãnh 
Gerivá 

 Syagrus romanzoffiana 

Ygary / Fó 
Cedro 

Cedrela fissilis  

Aju’y / Kãtãn 
Canela / Louro 

Nectandra lanceolata 

 

Yvyra

Ka 
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Fotos: Scipioni, M.C. 
//w3.ufsm.br/herbarioflorestal 

Kurupa’y 
 Ka rug mág 

Angico 
 Parapiptadenia rigida 

Amba’y 
Embaúba 
Cecropia sp. 

 Guajayvy/ Tã 
Guajuvira 

Patagonula americana 

Tajy 
Caixeta 

Tabebuia cassinoides 

Ñandepá 
Cincho 

Sorocea bonplandii 
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            Corantes 

             Tintas 

 

 

Tintas naturais 

Mbopytã 
V�nh 

Guaporaity pire 
Guaburiti / Cambucá 

Plinia rivularis 

Ka’atigua 
Cachigua 

Trichilia catigua 

Yvyrá pytá 
Canafístula 

Peltophorum dubium 

Pẽnva pẽ 
Cipó de  

tinta vermelha 

Ychypo pitã u 
Cipó Cruz 

Arrabidaea chica 

Antigamente a cor preta era extraída a partir do 
carvão de nó de pinheiro queimado e aferventado na 
água junto com as talas de taquara. A cor 
avermelhada era obtida através do cipó guabiroba. 
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            Sementes 

 Fy Capi’i’a / Ekapiá 
Capiá, Capim Rosário 

Lágrima de Nossa Senhora 
Coix lacryma-jobi 

 Planta nativa da Índia. Deve ser 

plantada de outubro a novembro. 

            Os Guarani utilizam as 
sementes brancas para se distinguir 
de outros grupos. Os colares feitos 
destas sementes significam proteção 
e fortalecimento do espírito. 

  

Mbo’y ma nhare nhe’ẽ mombaraetea a’e 
vy ma nhamoĩ nhanhangareko djako avã, 
nhande ra’y kuery oiko para’ĩ vã re. A’e 
gui ma nhamoĩ djoetchouka avã nhande 

reko. (Wherá, 2008) 

A’y

y'vau 
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Foto extraída de: 
jvvr<11yyy0crtgocxk0qti0dt1pqvkekcu1crtgocxk17:21eqogeg/dgo/

4232/rncpvg/woc/eczgvc 

Foto: Dael Junior  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguaí / Kentatoí 
Guatambú  

Chrysophyllum gonocarpum 

Colar de uva-japão com 
juerana 

Uva-japão 
Gomari, tripa de 

galinha  
Hovenia dulcis 
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Colar de uva-japão 

 com juerana 

Nén ũ fy ag 
 

Nunh to 
saj fã 

kar sygsy 
ke gé. 

Juerana 
Leucena, acácia-pálida 

Leucaena leucocephala 

Juerana  junto com 
açaí 
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              Porongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rwplc 

Ka’ ygua / Hy’a Porongo 
Lagenaria vulgaris 

http://alquimistadeideias.wordpress.com/"

  O Guarani e o Kaingang 

utilizam o porongo principalmente 

para tomar chimarrão – erva mate, 

e para armazenar a água, que, 

assim, fica mais fresquinha. 

Tacuapi 
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Vãnh tỹ ẽg  
mỹ há nĩnh ke 2 

Importância da mata na nossa vida 
 

 

 

 

 

                                                 
2 MOTA, Lúcio Tadeu; BERLLINI, Luzia Marta. Ga tỹ Ivai ki ẽg vĩ ki ẽkré kar, misu ag kãme = palavras escritas sobre as 
plantas e animais da Terra Indígena Ivai PR. Maringá: Programa Interdisciplinar de Estudos de Populações, Laboratório de 
Arqueologia, Etnologia e Etno-história. UEM, 2006. 34 p. 

Ẽkré ũ vỹ tũ tĩ ha, kuvar 
há tá hã ẽg tóg vãn vég tĩ 

ha ke gé. 
 

Muitas plantas já 

desapareceram. Os taquarais 

estão cada vez mais longe da 

aldeia. 

Vãn krég fag tĩ, kar kỹ 
fag tóg mróg tĩ gé ti tỹ 

tãnãjã e jé. 

Elas coletam, carregam, põem a 

taquara-mansa na água do rio 

para amolecer as fibras da 

planta. 

Kanhgág fag mỹ vãn vỹ 
tỹ nén há nĩ. 

A taquara-mansa é importante 

para as mulheres Kaingang. 

Ẽg si vỹ nén jigjin ja nĩgtĩ 
ẽkré mré hã. 

 

Desde há muito tempo nossos avós 

deram nome para várias plantas. 

 

 

Kykym fag tĩ kar kỹ fa 
rygryg tĩ kar fag tỹ 

vẽnhprág ha tĩ. Kar fa tỹ 
kẽjẽ kan kỹ kre kan tĩ gé. 

Elas cortam, tingem e trançam 

as finas tirinhas em cestos e 

balaios coloridos. 

142 
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         Importância ambiental 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivados 
do 

petróleo 

Matéria-
prima 

da mata 

 Através da arte indígena 

podemos adquirir produtos 

biodegradáveis e naturais, ou seja, 

materiais que se decompõem facil-

mente na natureza – voltam para ela. 

Cipós, taquaras, sementes e flores 

provêm das matas e capoeiras, e são 

considerados renováveis quando 

manejados sustentavelmente.  

Plástico no 
ambiente

 Os plásticos possuem problemas com 

seus resíduos, como os ftalatos, que são 

utilizados na sua composição para deixá-los 

mais maleáveis. Porém, este produto é um 

composto tido como cancerígeno, podendo 

causar danos ao fígado, rins e pulmão, além 

de anormalidades no sistema reprodutivo.  

 Além dos ftalatos, outro resíduo 

do plástico é a dioxina, um poluente 

orgânico persistente (POP), substância 

extremamente tóxica que se espalha 

pelo meio ambiente e se acumula nos 

tecidos orgânicos (por exemplo, 

gordura) de peixes, aves e mamíferos, 

com sérios danos ao meio ambiente e à 

saúde humana. Os POP’s afetam o 

sistema endócrino do organismo, 

prejudicando o sistema hormonal e 

sendo responsáveis por incidência de 

câncer e danos ao sistema nervoso,  em 

seres humanos e animais. 

http://talbua.wordpress.com/category/recicla
gem/ 

Artesanato indígena: a arte de 
preservar a saúde e o meio 

ambiente 
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 Hemiepífita é qualquer planta lenhosa ou herbácea que germina e inicia 

seu desenvolvimento sobre os ramos de uma árvore e logo produz raízes 

que alcançam o solo, de onde passam a retirar nutrientes.  

 Rizomas são caules subterrâneos que crescem, reproduzem e 

afastam-se do bambu. As duas principais funções do rizoma estão 

associadas ao armazenamento de nutrientes para posterior 

distribuição e propagação vegetativa. Todos os anos os rizomas se 

ramificam e, assim, novos colmos brotam e crescem de forma 

assexuada para formar novas plantas.  

 N�n ven-ja é a borda da mata, onde crescem várias espécies de 

cipós como: o cipó amarelo e o cipó são joão casca grossa.  Estes 

cipós também são encontrados no �gòho – capoeira – ou nos kute 
– clareiras da mata.  

 N�n rag-nè é o interior da mata, onde crescem também outros cipós 

como, por exemplo, o cipó marronzinho, o cipó branco e o cipó são joão 

casca fina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VOCÊ  SABIA?"

 

a. Pesquise, na história ambiental da região, se a sua 

comunidade vem passando por mudanças de condições 

que afetam a atividade do artesanato e a disponibilidade de 

matéria-prima proveniente das matas e capoeiras.  

b. Pesquise que materiais usados no artesanato são nativos da sua 

região, do Brasil e da América do Sul, e quais foram introduzidos.  

c. Pesquise quais os nomes dados, na língua materna, aos materiais 

utilizados para a elaboração do artesanato e aos modelos produzidos.  

d. Quais as diferenças entre materiais recicláveis e materiais 

biodegradáveis, materiais renováveis e não-renováveis, e entre 

manejo sustentável e insustentável?  

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"
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Artesãos Kaingang e Guarani vêm se adaptando aos recursos 
naturais ainda existentes nas suas terras, como também vêm 
introduzindo novos materiais, principalmente aqueles que se 

encontram em situação de acampamento. 

      Tradição & Inovação 

[...] Devemos ressaltar que nenhuma 

cultura pode ser preservada em sua 

forma original ou pura, primeiro 

porque nenhuma sociedade vive 

completamente isolada. Segundo, 

pelo fato de que a própria cultura é 

dinâmica, e, portanto, em constante 

modificação mesmo não estando em 

contato com outras culturas. 

[...] A influência da sociedade envolvente 

sobre os povos indígenas pode ser consta-

tada nas peças artesanais. Nos últimos 

anos, segundo os técnicos da FUNAI, 

ocorreu uma queda na qualidade do 

artesanato indígena, caracterizada pela 

mudança de algumas matérias-primas, e 

de uso de outros processos de tingimento 

para confecção dos objetos. Este processo 

coincide com o avanço dos colonos sobre 

os territórios indígenas e tem provocado 

modificações ambientais, privando-os das 

matéria-primas necessárias à produção da 

sua arte (Vieira, 2004). 

LEITURA de TEXTOS 

Fonte: Luiz Otávio Ribas

Foto: revistaepoca.globo.com  

          Adaptações 
  nos dias de Hoje 
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      Realidades diferentes Realidades 
 Os artesãos indígenas sempre 

interagiram estreitamente com as 

matas, dependendo delas para sua 

sobrevivência cultural, alimentar, 

saúde física e espiritual. Sua relação 

com a natureza sempre permitiu que 

a mesma não se esgotasse, pois é 

considerada como uma mãe que dá 

sustento e que cuida de seus filhos. 

Kaingang e Guarani nunca se 

julgaram superiores à natureza, mas 

sim, como parte integrante dela.  

 A pressão do extrativismo 

dentro do ritmo que o mercado e as 

necessidades econômicas impõem 

aos artesãos, junto com a redução da 

quantidade e qualidade dos ambien-

tes naturais, ocasionada pelo desma-

tamento, avanço da agricultura de 

exportação, redução de territórios 

indígenas e falta de demarcação de 

terras, vêm afetando a recuperação e 

a disponibilidade da matéria-prima 

natural para o artesanato.
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Terras Indígenas 
Artesãos em  

Nome: Erci Candido 
Setor: Irapuá 

 

Para buscar taquara, cipó e criciúma tem que ir no 
mato. As carroças vão buscar porque é muito 

longe. Eles cobram trinta reais para ir buscar. E 
com o que eles buscam, dá para fazer dez balaios 
grandes. Perto de nós já não têm mais coisas para 

fazer as tranças, antes tinha. 

149 
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em  

Acampamento 

Artesãos 

de  
situação 

150 

Os artesãos passam dificuldades para 
conseguir a matéria-prima. Eles dependem 

da boa vontade dos proprietários rurais 
para retirá-la, comumente da Reserva 

Legal  ainda existente. 
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           Tingimento 

 Muitas tintas naturais 

são cada vez mais difíceis 

de ser encontradas e, como 

alternativa, os artesãos 

vêm buscando adaptações 

para garantir a impressão 

das tramas e figuras estampadas nos 

artesanatos. No início, com o 

estabelecimento da escola formal dentro das 

áreas indígenas aproveitaram-se os resíduos 

de tinta do papel carbono e do papel stencil 

ou estêncil que os professores descartavam, 

sendo reutilizados pelos artesãos para pintar 

a taquara. Posteriormente, apareceram 

outras tintas industrializadas como a anilina 

em pó que, atualmente, vem sendo bastante 

utilizada. 

A situação territorial das comunidades 
indígenas, a necessidade de gerar 

renda para as famílias e a pressão do 
mercado como um todo, são aspectos 
que vêm provocando transformações 

no meio ambiente e na disponibilidade 
de matéria-prima para a elaboração do 

artesanato. 

Veja no Anexo-I, exemplo de plantas 
utilizadas como corantes naturais. 
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           Miniaturas  

 Atendendo a pedidos e 
buscando adequar-se às 
demandas da sociedade 
urbana, os modelos que antes 
eram maiores e serviam para 
atividades de campo, hoje são 
confeccionados em vários 
tamanhos e modelos, servindo 
para guardar roupas, lápis, giz, 
bijuteria, etc. "

Reduzindo o  
Tamanho do Artesanato 
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               Entalhe em madeira 
 
 
 
 

Esculturas Kaingang

Miniaturas Guarani 

Hoje os Kaingang 
fazem bichinhos 

de madeira, assim 
como os Guarani 

usam miçangas no 
artesanato. 

 Uma adaptação à 
realidade 

ambiental atual. 

Entalhe 
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       Entendendo cultura como algo DINÂMICO 
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Tiaras, pulseiras e anéis 
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                Brinquedos 
 
 



Adaptações nos dias de Hoje 159 

              Escritório 
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              Páscoa & Natal 
 
 
 
 



Adaptações nos dias de Hoje 161 

            Enfeites 
 

Laisa e Zico com as máscaras  de Jair Bento. 
Material: casca da folha do coqueirinho 
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          Arranjos florais de capim

   1         2              3              4             5 

Rghgk 

Capi potir 

 1 Kafej Krĩkrĩ – Flor com cabeça, cachinho de grama 

 2 Kafej Vẽnhgãnh – Flor cabelo de cavalo, rabo raposa 

 3 Kafej Sógsé – Flor trincheira, rabo de burro 

 4 Kafej Kugtyj – Flor reta, pitinho ou pitu 

 5 Kafej Tẽnh – Flor de coqueiro, as menininhas 

Capim  pipoka 
Gatu My 

Sua florescência  é 
arredondada como 
o milho de pipoca. 
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            Fibras de plantas cultivadas 
 
  Dentre a diversidade de 

alternativas de matéria-prima buscadas 

pelos artesãos indígenas estão algumas 

experiências no aproveitamento da fibra 

do tronco – pseudocaule – da bananeira 

e da fibra das palhas do trigo e do milho. 

 Depois da colheita dos frutos da 

bananeira, a planta não volta a dar 

frutos e seu tronco tem que ser 

cortado, brotando no solo seus novos 

rebentos. Porém, este tronco é 

aproveitado para fins artesanais, com 

a extração de suas fibras, trabalhadas 

ainda úmidas para não perderem sua 

maleabilidade.

Bolsa 
confeccionada 

por Cacilda Sales 
T.I. Guarita, RS. 

Chapéu de palha 
de trigo 

confecção: 
Romilda Sales 
T.I. Guarita, RS. 
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          Miçangas 

 

 

 

Artesãos indígenas em situação 

de acampamento, por não 

possuírem terras demarcadas 

nem matas para a coleta de 

matéria-prima natural, vêm se 

adaptando a esta realidade atual. 

Trabalhos que antes faziam com 

sementes ou marcas que 

deixavam na cestaria (padrões 

geométricos), hoje são realizados 

com o uso de miçangas. 

165 
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  "

"
 A inovação do artesanato, dentro da cultura material indígena, é um 

processo de ressignificação com identidade, legitimidade, adaptabilidade 

e criatividade próprias, que segue uma dinâmica permanentemente 

transformadora. 

 As populações indígenas se reconstroem, modificam-se com as novas 

gerações, fazem adaptações na materialidade de sua arte e em sua rede de 

significados, dinamizam-se culturalmente... (Barbero, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

a. Reflita sobre a seguinte fala de um artesão Kaingang, e registrada 

por Comandulli (2008): Eu desisto. Nós não temos saída: se 
queremos vender nosso artesanato feito de sementes, somos 
culpados de estarmos destruindo meio ambiente. Mas se usamos 
metal, nós somos acusados de não sermos mais índios... 

b. Promova um encontro entre alunos e artesãos para falar sobre as 

transformações e adaptações que os artesãos indígenas vêm realizan-

do para se adequar às demandas do mercado e às possibilidades de 

matéria-prima disponível. Questione quando chamam esses mode-

los de produtos “não tradicionais” e elabore um argumento que 

defenda a sua cultura como um processo dinâmico. Analise também 

as duas notícias de jornal encontradas no Anexo-II (a e b). 

c. Pesquise os termos: contato interétnico e diálogo intercultural. 

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"

VOCÊ  SABIA?"



Importância Econômica 169 

 
 
 
 
 
 
 

 
Importância  
Econômica 

666 

6



Importância Econômica 170 

 

 

 

 

 

1. Onde está a riqueza hoje ................... 

2. A Comercialização ............................. 

3. Sistema Familiar ............................... 

4. O costume das Trocas Necessárias .... 

5. Por onde caminham os artesãos ....... 

6. Formas de Comercialização  ............. 

7. Importância do Município ................. 

8. Abrigos & Acampamento .................. 

 

   Você sabia? .......................................... 

   Sugestões de atividades ...................... 

171 

172 

173 

175 

176 

177 

178 

179 

 

180 

180 

Importância 
Econômica 

Os trabalhos vendidos pelos 
artesãos indígenas não são 
produtos industrializados, 

tampouco são produtos 
importados da China ou do 
Paraguai. São expressões e 

adaptações materiais de sua 
cultura e da tentativa em 

satisfazer também o interesse 
do outro, porém, com 

identidade própria. 



As famílias indígenas começaram a buscar mais contato com a 
sociedade envolvente a partir do momento em que seu ambiente 

não mais lhes proporcionou o sustento básico e, desde que os 
produtos do mercado capitalista estiveram mais acessíveis para a 

satisfação de novas necessidades. 

          Onde está a riqueza econômica hoje? 

 

  

LEITURA de TEXTOS"

 Durante a colonização europeia, 

tanto no Brasil como no restante das 

Américas, houve uma intensa explora-

ção econômica, com mudanças geopolí-

ticas e ambientais. Estes fenômenos 

provocaram mudanças radicais na 

condição e autonomia dos povos 

indígenas que já viviam nestas terras. 

 Antes da colonização do Brasil 

não havia desigualdades extremas, os 

povos viviam da riqueza natural (fauna 

e flora) e da criatividade cultural para 

se adaptar aos diversos ambientes. 

Hoje, no processo de adaptação ao 

novo ambiente criado pelos não-

indígenas, verifica-se que a riqueza 

econômica, da qual os indígenas 

também dependem, está mais concen-

trada nas cidades. E é para esses 

lugares que levam o seu artesanato 

com o objetivo de gerar renda e de 

simbolizar a sua presença e resistência. 

 

  Importância"
   Econômica 

666   
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           A Comercialização Importância 
 Quando alguém pergunta: E os 

índios que ganharam terra não plantam? 

É importante compreender que até 

meados do século XX a sobrevivência 

das comunidades indígenas dependia 

principalmente da coleta, caça e pesca e, 

dependendo da etnia, praticavam uma 

agricultura de coivara, pousio ou itine-

rância. O sistema produtivo que os 

imigrantes implantaram no Brasil sem-

pre foi estranho para a lógica conserva-

cionista dos povos indígenas e, portanto, 

algo diferente para a sua cultura. 

 Por este motivo, dependendo da 

situação familiar e da etnia, a atividade 

do artesanato chega a ser mais 

importante que a própria agricultura. 

 A Terra Indígena de Iraí, RS, por 

exemplo, que tem uma extensão de 279 

hectares e das quais  tão-somente 70 são 

cultiváveis, abriga uma população de 

mais de 150 famílias (600 pessoas 

aproximadamente) que, na sua maioria, 

depende da atividade artesanal. 

 Por outro lado, a presença de indí-

genas nas cidades, além de responder ao 

propósito de gerar renda, também tem a 

ver com o jeito de ser indígena e de refe-

renciar a sua territorialidade. Historica-

mente, sempre foi praticada uma mobili-

dade cíclica, sazonal ou itinerância tem-

porária – uma forma de ampliar as suas 

fronteiras territorial e cultural como 

expressão do seu sentido espacial. 

V�  ne he Vende 
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   O costume da família junta

 São espaços que também propiciam 

a prática da reciprocidade dentro da 

família extensa – a partilha do pão: 

Se comemos bem, comemos todos, se 
passamos frio, nos aquecemos juntos. 

 Tudo acontece fora da lógica da 

eficiência econômica. Busca-se o 

estabelecimento de uma política de 

convivência, de equidade e de alteridade. 

 Neste contexto também se oportu-

niza a ação solidária da sociedade não-

indígena através da aceitação de doações 

em roupas, calçados e alimentos, que 

serão levados para casa.  

Os laços de família entre os 

indígenas são muito fortes. Quando 

saem para vender artesanato nas cidades 

distantes, ficam vários dias e geralmente 

vão (quase) todos os membros da família. 

 É comum encontrarmos famílias 

inteiras de artesãos, inclusive 

acompanhadas de crianças e idosos, 

compartilhando juntos os momentos e as 

experiências da comercialização e da 

convivência fora de suas terras, toldos 

ou aldeias de moradia. 

 Neste contato interétnico e inter-

cultural os pais ensinam a seus filhos a 

experiência de como lidar e estabelecer 

relações com os juruá / fóg  – é a práxis 

da outra educação necessária para a 

sobrevivência do grupo e de sua cultura. 

Sistema
Familiar
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A presença de 
adolescentes e crianças 
nas viagens faz parte 

do modo de ser 
Kaingang e Guarani. 

Desde pequenas as 
crianças aprendem a 
lidar e conviver com o 

diferente. 
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       O costume das trocas necessárias1

                                                 
1 ASSIS, Valéria Soares de. Fâxkfc."ogtecfqtkc"g"rguuqc<"cu"vtqecu"pc"eqpuvkvwkèçq"fq"owpfq"uqekcn"Od{c/Iwctcpk0"Tese 
Doutorado em Antropologia Social / IFCH / UFRGS: Porto Alegre, 2006. 

 Um dos principais valores morais 

que prescrevem as trocas entre os grupos 

Guarani é o mborayu rapytarã 

(reciprocidade, generosidade). 

 [...] As trocas de objetos evidenciam 

que a produção e reprodução local 

exigem a incorporação de elementos do 

Outro (sociabilidade). 

 [...] A dádiva, como dom, é aquilo que 

é oferecido gratuitamente, pode ser 

entendido como uma das formas de 

estabelecer relações sociais compostas por 

um movimento de dar, receber e retribuir. 

Estabelece e dinamiza relações. A dádiva 

materializa vínculos. 
                                           Assis (2006)1 

Poraró

Ki rã ke

A reciprocidade como 
valor central e explícito. 

Para os Guarani, o 
Po’u – visitação – é 
marcadamente um 
momento de troca. 

Foto: Marcos Vinicius Rodrigues 
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        Por onde caminham os artesãos

 Dependendo da distância e da 

época do ano as viagens para 

comercialização podem ser 

frequentes ou esporádicas, 

prolongadas (demorar mais tempo 

fora) ou mais curtas. Podem ser para 

áreas rurais ou para áreas urbanas, 

levando consigo toda a família ou 

parte dela. 

 Para os artesãos indígenas as 

épocas que antecedem a Páscoa e o 

Natal são bastante aguardadas. 

Também o período de veraneio nas 

praias e balneários atrai cada vez 

mais interesse. Inclusive feiras de 

exposição e romarias que acontecem 

em diversos municípios têm sido 

eventualmente frequentadas. 

"Caminhante não há caminho,  
se faz caminho ao andar..." 

                                                       António Machado 

Ilustração: Sâmara e Ale Pereira Palazuelos 
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          Formas de Comercialização 

 
 

 Na comercialização do 

artesanato pratica-se também uma 

modalidade que historicamente 

tem a ver com os povos indígenas. 

É o brique, escambo, permuta, 

troca direta ou, simplesmente, 

venda sem o emprego de moeda 

oficial. Neste tipo de transação os 

artesãos trocam os seus produtos 

por alimentos, roupas, calçados, 

materiais escolares, entre outros.  

 A maioria dos artesãos indígenas realiza a 

comercialização em mercados informais. Isto é, 

oferecem os seus artesanatos nos mais diversos 

lugares: de casa em casa ou de porta em porta, 

nas ruas dos bairros e dos centros das cidades e 

povoados. Também aceitam pedidos de lojistas e 

comerciantes interessados, etc. 

 Para viagem, estadia e retorno, na maioria 

das vezes, não recebem apoio econômico 

nenhum. Porém, hoje alguns municípios e 

algumas instituições começam a dar apoio. Em 

alguns casos, inclusive, com pressão das 

Procuradorias da República do Ministério 

Público Federal. 
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          Importância do Município

 São muitos os lugares em que as 

famílias de artesãos vendem livremente o 

seu artesanato: no campo, na colônia, nas 

praças, feiras e espaços públicos do 

comércio das cidades visitadas. 

 Também ficam muito felizes quando 

o município os acolhe bem e lhes brinda 

condições de bem-estar durante a sua 

estadia para a comercialização. 

 Lamentavelmente, em alguns casos, os 

artesãos indígenas têm sido impedidos de 

realizar a venda do seu artesanato.  Porém, 

isso somente mostra o desconhecimento e a 

falta de compreensão que alguns têm sobre a 

cultura indígena e seus costumes, sobre a 

condição atual das famílias e a necessidade de 

também sobreviverem; e, principalmente, da 

falta de políticas concretas que expressem o 

que por direito está garantido na Constituição 

Federal do Brasil e pelo direito consuetudiná-

rio de todos os indígenas da América Latina. 
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           Abrigos & Acampamento 

  Por causa da falta de políticas públicas 

e de apoio para a comercialização do 

artesanato, as famílias de artesãos geral-

mente pernoitam nas rodoviárias. Também 

se alojam em terrenos baldios próximos a 

estas ou acampam em espaços abertos nas 

periferias das cidades. Sempre que possível 

buscam lugares utilizados já em outras 

ocasiões, que estejam autorizados pela 

prefeitura, que disponham de alguma fonte 

de água próxima, em que se possa fazer um 

fogo no chão para a preparação de 

chimarrão e de refeições.  

 Na atualidade há pouquíssimos 

lugares disponibilizados para o 

acampamento de artesãos indígenas 

durante a comercialização dos seus 

trabalhos. 

 Durante os períodos de comercia-

lização as famílias não param de elaborar o 

artesanato, pois levam consigo matéria-

prima para continuar a atividade.  

Na foto: Crianças solidárias de uma 
escola de Ijuí, RS, realizando doações 
para uma família de artesãos que 
pernoitou na rodoviária. 
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"

 Godoy (s.d.) menciona que: para saírem da área da reserva, os índios têm 
A GUIA DE TRÂNSITO (autorização). Nela são descritas as razões da 
saída e o tempo de permanência fora, pelo prazo de dez dias, no máximo. 
Caso precise ficar mais tempo, pede uma nova guia, emitida pelo cacique 
ou chefe do Posto. Esta forma de controle é pública (institucionalizada) e 
mostra que não há liberdade de ir e vir. 

 As famílias indígenas têm o direito de conviver e de usufruir da lógica 

capitalista e de mercado, porém, não numa posição de submissão, pois a 

prática dentro do grupo continua a ser da reciprocidade e do consumo 

familiar e não da acumulação e da competição. A riqueza só tem sentido 

enquanto apropriada pela coletividade. 

 Alteridade significa colocar-se no lugar do outro, numa relação 

interpessoal de igual para igual, reconhecendo o direito do outro de ser 

diferente e estabelecendo um diálogo efetivo que promova a dignidade 

humana sem haver dominante nem dominado. Lamentavelmente a 

proibição de venda do artesanato cria um conflito de convivência 

intercultural ao se impor valores (leis) tidos como universais por uma 

sociedade dominante acima dos direitos de uma minoria étnica.  

VOCÊ  SABIA?"

 

a. Na seção Você Sabia, Godoy (s.d.) faz uma colocação sobre o 

uso da Guia de Trânsito para artesãos indígenas. Faça uma 

análise sobre a vigência e necessidade ou não desta medida. 

b. Na seção de ANEXOS encontraremos algumas notícias que registram 

as dificuldades pelas quais passam os artesãos (Anexos IIIa e IIIb) e  

também outras que mostram o seu reconhecimento por parte da 

sociedade não-indígena (Anexos IVa, IVb e IVc). Analise-as e faça 

uma discussão em grupo para buscar alternativas que superem esses 

problemas e respeitem o modo de ser dentro da cultura. 

c. Proponha, junto ao grupo, alternativas que, além de melhorar o valor 

agregado do artesanato (valor econômico), reforcem e destaquem o valor 

simbólico – a mensagem étnica – que cada peça deve passar para quem 

as comprar. 

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"
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Sendo o Brasil um país pluriétnico e multicultural, as comunidades 
indígenas solicitam urgentemente a criação de políticas públicas que 
combatam as desigualdades, porém, sem desrespeitar nem interferir 

nas diferenças que as caracterizam. 

  Demandas & Interferências 

 Os artesãos Kaingang e Guarani vêm 

enfrentando uma série de dificul-

dades que preocupam, pois interferem 

na continuidade da produção e 

comercialização do seu artesanato. As 

famílias indígenas se confrontam hoje 

com uma realidade composta por 

ambientes modificados, normas, leis e 

processos burocráticos que se impõem 

dentro de uma lógica e de uma visão 

de mundo diferente da tradicional.  

  Os indígenas lutam pela aplicação 

de políticas concretas em favor das 

atividades geradoras de renda que as 

famílias praticam. Discutem, também, 

se estas são realmente diferenciadas e 

respeitam a especificidade étnico-

cultural ou, pelo contrário, caminham 

para uma integração homogeneizante 

dentro de um modelo ocidental 

dominante no qual vivem hoje as 

sociedades não indígenas. 

LEITURA de TEXTOS"

 Políticas para 

    o Artesanato 
777   
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        Desafios & Especificidades 

 O Estado deve adequar suas 

políticas públicas ao contexto das 

comunidades indígenas e 

considerando o direito às diferenças e 

à afirmação da identidade. Quer 

dizer, os direitos sociais precisam ser 

modelados e adaptados à 

heterogeneidade étnico-cultural 

existente no país, estado e município.  

 Nas comunidades Kaingang e 

Guarani a atividade do artesanato não 

funciona individualmente, mas sim, 

num sistema familiar que se amplia 

aos outros membros que  

compõem a família extensa. 

  

Família 
Extensa 

 A família extensa compreende 

um corpo ou unidade social articulada 

em torno de um patriarca, ou de uma 

matriarca, por meio de relações de 

parentesco, afinidade política ou 

econômica. Geralmente reúne a 

família do patriarca ou da matriarca, 

as famílias dos filhos, dos genros, das 

noras, dos cunhados e de outras afins. 
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 As famílias indígenas 

trabalham unidas na elaboração do 

artesanato.  As crianças, desde 

pequenas, acompanham seus pais e 

avós na lida do dia-a-dia. É nessa 

convivência que aprendem 

costumes, valores, habilidades e 

relações que devem construir, tanto 

dentro como fora da aldeia. Desde 

cedo se inicia também a prática da 

ajuda mútua – manifestação de uma 

reciprocidade generosa em favor do 

coletivo. 

 No processo da elaboração do 

artesanato são várias as etapas pelas 

quais os artesãos devem passar e, 

consequentemente, são diversas as 

necessidades que requerem para este 

fim. 
Coleta

S ã o  l o n g a s  
c a m i n h a d a s  p a r a  
d e n t r o  d a  m a t a .  

Apoio ao trabalho 
Familiar ( Coletivo 

777...111   
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E x t r a ç ã o  d e  c i p ó s  e  t a q u a r a s .  
S e l e ç ã o  e  a c o n d i c i o n a m e n t o .  
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D e s c a n s o  p a r a  o  a l m o ç o  
c o l e t i v o  e  t r a n s p o r t e  

d a  m a t é r i a - p r i m a .  
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O s  a r t e s ã o s  p r e c i s a m  
d e  A P O I O  p a r a  a  

a q u i s i ç ã o  d e  
m a t e r i a i s  e  

f e r r a m e n t a s .   
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Organização 

Grupo 
 Vãfy Há 
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Estrutura 
& materiais 
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Nas Terras Indígenas e no Interior 

De porta em porta

Nas ruas das cidades 

    Apoio ao 

Comércio Solidário 
 

777...222   
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Nas estradas

Nas praças 
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Casa de Passagem 
 

Cruz Alta - RS 

Santa Maria - RS

Apoio durante a 

Estadia Temporária 
 

777...333   
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São Miguel das 
Missões - RS 

Santa Cruz do Sul - RS 
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E muitos ainda têm 
que improvisar... 

Passo Fundo - RS 
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 O termo jopói significa também mãos abertas reciprocamente. Na 

cultura Guarani existe uma obrigação moral de ajudar sempre que o 

outro necessitar, também de receber ajuda e de participar com alegria do 

trabalho do outro Guarani. 

 As sociedades não-indígenas pouco conhecem sobre o modo de ser e a 

situação atual dos povos indígenas. Nos Anexos Va e Vb encontramos 

argumentos que falam sobre os direitos indígenas e sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Faça uma leitura e um debate. 

 Existem ações concretas em favor dos artesãos indígenas. Algumas que 

foram realizadas por iniciativa própria e pelo reconhecimento dos seus 

direitos, e outras, por pressão e cobrança de obrigações. No Anexo VI se 

encontram cinco experiências para compreender melhor a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ  SABIA?"

a. Realize um levantamento junto aos artesãos de sua 

comunidade para saber quais as políticas públicas que já 

beneficiaram esta atividade nos últimos cinco anos. 

b. Pesquise o número de integrantes e o grau de parentesco das famílias que 

viajam para comercializar o artesanato. Também as épocas, lugares que 

chegam e duração das viagens. 

c. Promova um debate sobre os prós e contras da organização dos artesãos 

em grupos ou associações. Faça uma análise sobre quais os aspectos e 

momentos que devem continuar no sistema familiar. 

d. Quais as principais diferenças entre a Economia Capitalista e a Economia 
Solidária. Compare com a história material dos povos indígenas. 

e. Faça um levantamento das dificuldades enfrentadas pelas famílias artesãs 

no transporte do artesanato e na estadia fora da aldeia. 

f. Sendo que algumas famílias Guarani não têm o costume de sair para 

vender o seu artesanato, analise se o projeto mencionado no Anexo VII 

pode ser interessante ou não. Também se esta proposta interfere no 

costume de outras etnias em saírem para realizar o brique (troca). 

 

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"
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Com a promulgação da Constituição Federativa do Brasil  de 
1988, os povos indígenas têm garantido seus processos 
próprios de aprendizagem e, através de um currículo 

específico, contemplam disciplinas como a língua materna, 
memória histórica, identidade e artesanato. 

   Os Ensinamentos no Cotidiano 

 O aprendizado começa ainda na 

infância, pois é fazendo que se aprende. 
Os conhecimentos produzidos pela 

comunidade são apreendidos pelas novas 

gerações por meio da experiência através 

da observação cotidiana, da imitação, do 

ensinamento das habilidades, da prática e 

da oralidade – educação pela palavra  –, 

como dizem os Guarani. 

 Hoje existe também a escola 

como espaço de mediação que permite 

o trânsito entre os diversos mundos – 

uma construtora de pontes. Por isso, 

ela deve estar conectada aos aspectos 

da vida cotidiana e às dinâmicas sócio-

culturais, produtivas e econômicas da 

comunidade; trabalhando também as 

relações interétnicas, seus conflitos e 

suas oportunidades. 

 A constituição de 1988 e a nova 

LDB1 garantem formas particulares de 

organização escolar como, por 

exemplo, um calendário próprio. 

Inclusive assegura mais autonomia 

para criação, desenvolvimento e 

avaliação dos conteúdos curriculares a 

serem incorporados nas escolas 

indígenas. 

                                                 
1"NFD"/ Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) é a lei 
orgânica e geral da educação brasileira que dita as diretrizes e 
as bases da organização do sistema educacional. 

LEITURA de TEXTO 
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            Experiências Concretas 

 A importância de ensinar 

praticando, conversando, fazendo, 

analisando criticamente, imaginando, 

representando, relacionando, criando, 

desenvolve a capacidade de pensar, 

questionar, experimentar, de reagir e de 

mudar/transformar. 

 Veja a seguir a experiência realizada 

por algumas escolas indígenas da região 

Sul do Brasil, que trabalharam a temática 

do artesanato numa dinâmica Escola-

Comunidade / Cultura-Ambiente. 

Atividades 
nas 

Escolas 
Indígenas

Obter conhecimento, 
aprender e vivenciá-lo, são 
interdependentes, e andam 

de mãos dadas. Não é 
possível aprender 

realmente sem vivenciar. 
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Ensinando e Aprendendo na 
 

Escola Estadual Indígena Sepé Tiarajú 
Tekoá Ka`aguy Porã 

Setor Gengibre – Erval Seco, RS. 
 

 No modo de ser e de viver do 

povo Guarani – o nhandereko –, se 

vivencia uma forte ligação com a 

natureza, a religiosidade, a língua, os 

costumes e a luta por manter sua 

cultura.  

 Neste âmbito, a Escola Indígena 

Sepé Tiarajú, localizada junto ao 

município de Erval Seco, no Rio 

Grande do Sul, realizou um trabalho 

em prol da revitalização da cultura ou, 

nas palavras guarani  –

nhamombaraeteve nhandereko. 
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 A entrada na mata com 

professores, alunos, funcionários da 

escola e membros da comunidade, foi 

fundamental para o início dos 

trabalhos artesanais a partir da 

extração da matéria-prima. 

 Durante a caminhada pela mata o 

grupo vivenciou momentos de 

aprendizagem e de contato maior com 

a natureza. Na medida em que 

adentravam a mata, aqueles que 

conheciam as árvores, plantas e suas 

utilidades, iam explicando aos demais 

para que serviam. Iniciavam, assim, 

não somente a extração da matéria-

prima para o artesanato, mas também 

transmitiam o conhecimento sobre a 

natureza e os benefícios que ela traz. 

Assim, os alunos também foram 

estimulados a valorizar o seu meio 

ambiente. 
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Ajaka Pará Jajapo Água 
Os desenhos para fazer nos balaios 

Prof. Sandro da Silva Guarani 

Ipara Karumbe 
Tartaruga 
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Ipara Mboi 
Cobra 

Pira ou Piky 
Peixe ou Lambari 

Ipara Joyvy ou Guyrás 
Pássaros voando 

Ipara Nhex ỹRõ ou Pepó 
Figura cercada em fila ou asas 

Tanambi / Popo 
Borboleta 

Ipara Kuruxu 
Cruz 

Ipará poty 
Flor 
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Ensinando e Aprendendo na 
 

Escola Estadual Indígena Geraldino Mineiro 
Terra Indígena Guarita 

Setor Mato Queimado - Redentora, RS. 
 

 
 

 

 Os Kaingang sempre tiveram uma 

estreita relação com a mata.  O próprio 

nome Kaingang significa: Caa = mato + 

ingang = morador, ou seja, morador do 

mato.  

 A escola iniciou um trabalho 

junto com artesãos da comunidade e 

lideranças da aldeia. O primeiro passo, 

antes de começar com a confecção do 

artesanato, foi o ingresso na mata para 

a extração de matéria-prima. Nesta 

etapa professores e artesãos fizeram 

um mutirão como experiência prática. 
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Artesanato na Escola 

 

211 

 

 

 

 

 

 

Pensando também na 
importância das 
brincadeiras no 

desenvolvimento infantil, a 
Escola Geraldino Mineiro 

realizou, com a orientação 
do professor Kaingang 

Batista Amaral, a confecção 
de brinquedos feitos 
artesanalmente com 

matéria-prima extraída da 
mata: taquara, folhas de 

coqueiro e folhas de butiá.
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 Ensinando aos alunos como 

elaborar o seu próprio brinquedo, 

além de desenvolver habilidades 

motoras e de estimular criatividade, 

o professor Batista Amaral também 

conta histórias através dele, e que 

traz um fundo moral ou 

ensinamento. É o caso da cobrinha 

feita com folha de coqueiro ou butiá 

e a história da moça e o guerreiro 

Kaingang. 
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 A moça, com muito medo, ficou 

pensando e pensando, duvidando se 

não era outra a intenção da cobra e 

que acabaria sendo picada. Com muita 

coragem acabou aceitando a proposta e 

introduziu lentamente o dedo na boca 

da cobra. Para surpresa dela, quando o 

tirou, saiu junto um belo anel, tão 

brilhante que chamou a atenção do 

guerreiro e acabaram se casando. 

 Assim como a moça conseguiu o 

anel, você se animaria a colocar o dedo 

na boca da cobra? Tente. 

Agora é sua vez! 

 

R. Que acontece? Na brincadeira, o dedo fica preso 

na boca da cobra. Faça uma reflexão em grupo a 

respeito. 

 A história é sobre uma moça 

Kaingang que gostava de um 

guerreiro valente e muito simpático, 

com o qual sonhava em se casar 

algum dia. Ela não sabia o que fazer 

para chamar a atenção do moço 

solteiro. Porém, um dia desses, 

caminhando na mata, a moça 

encontrou uma cobra que, ao saber 

do seu desejo, propôs dar um belo 

anel a ela, o qual atrairia a atenção 

do guerreiro. Porém, a moça teria 

um desafio a vencer. Para ganhar 

este presente ela teria que colocar o 

dedo dentro da boca da cobra e 

então, ao tirá-lo, sairia junto com 

ele o anel. 

  

Você teria a 

mesma 

coragem? 

Ilustração: Sâmara Pereira Palazuelos. 
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Ensinando e Aprendendo na 
 

Escola Estadual Indígena Rosalino Claudino 
Terra Indígena Guarita 

Setor Bananeiras - Redentora, RS. 
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Durante o ano de 2010, como 

incentivo à revitalização da 

cultura Kaingang, a Escola 

Indígena Rosalino Claudino, 

através de seus professores, 

funcionários e comunidade, 

desenvolveu um trabalho de 

confecção do artesanato com 

os alunos que culminou com a 

Primeira Feira Cultural, em 

outubro desse mesmo ano. 
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Da Mata à sala de Aula 
ARTESANATO INDÍGENA 

Professora  Leda Regina Ferst  

Ano: 1999 

Visita à casa de dona Lúcia. 

Dona Maria corta taquara 
mansa. 

Alunas cortam criciúma. 
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Alunas fazem cestas. 

Professora Leda destala taquara. 

Alunos e professores 
retornam à escola.
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Ensinando e Aprendendo na 
 

Escola Estadual Indígena Anastácio Fongue 
Terra Indígena Guarita 

Setor Pau Escrito - Redentora, RS 
 
 
 

Devido à grande importância do 

artesanato para o fortalecimento 

da identidade de cada povo 

indígena e do seu aprendizado 

pelas futuras gerações, a Escola 

Anastácio Fongue prossegue com 

atividades relacionadas aos 

trabalhos manuais da cultura 

Kaingang.  Surgiu assim a II Feira 

Cultural Indígena, com a 

exposição dos trabalhos realizados. 
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Ensinando e Aprendendo na
 
 
 

Escola Estadual Indígena de E. F. FEN’NÓ 
Terra Indígena Toldo Chimbangue 

Chapecó, SC 
 
 
 

 Na Terra Indígena de Toldo 

Chimbangue em Chapecó, Santa 

Catarina, há uma escola em que as 

etnias Kaingang e Guarani comparti-

lham o mesmo espaço físico para suas 

atividades: a escola Kaingang Fen’ nó e 

a escola Guarani Karai Tupã do 

Araxa’i.  

 Ambas as escolas realizaram um 

trabalho de resgate e fortalecimento de 

suas culturas através de trabalhos e 

exposição do artesanato. 

Símbolo da Escola 
com desenhos de 
ambas as etnias, 
Kaingang e Guarani. 
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 Através do trabalho em 
conjunto, de professores e alunos 
de ambas etnias, foi realizada na 
escola a IX Exposição Cultural 
Kaingang e Guarani, com músicas, 
danças, comidas típicas e 
exposição do artesanato.  

Símbolos desenhados para representar a 

União Kaingang e Guarani 
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 O artesanato na Escola 

Professor Marcos Garica  
Ano: 2010 

 O balaio ou a cesta significa 

várias direções dos pensamentos: 

exige concentração no momento 

em que o Kaingang o está 

confeccionando.  

 Se a pessoa está irada ou com 

mal-estar, quando trança a cesta 

esquece tudo o que está 

acontecendo. 

 Para a coleta do material tem que 

ter muito cuidado, por exemplo, 

acompanhando as fases da lua. 

Os Kaingang procuram coletar o 

material na lua cheia ou na lua 

minguante, para que o artesanato dure 

um bom tempo. Se coletarem em outra 

época o material durará menos. Quando 

coletado na lua nova o material pode 

pegar caruncho facilmente. 
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Os materiais coletados pelos 

Kaingang são: 

 Taquara – Vãn 

 Taquaroçú – Vãgvãsa 

 Cipó goibe – Kó Mrun 

 Cipó Marron – Mrur Sá rój 

 Cipó São João – Mrur tar 
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Ensinando e Aprendendo na
 
 
 

Escola Estadual Indígena Gomercindo  
Jẽtẽ Tenh Ribeiro 

Terra Indígena Guarita 
Setor Km 10 - Sede – Tenente Portela, RS 

 
 
 
 

 Na escola Gomercindo 
Jẽtẽ Tenh Ribeiro foi realizado 
pelo artesão Pedro Pinto, com 
apoio da diretora Maria Ruth 
Pereira, um trabalho de 
resgate da arte do trançado 
Kaingang, através da 
elaboração de pequenos 
balaios e enfeites 
confeccionados pelos alunos. 
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Ensinando e Aprendendo na
 
 
 

Escola Estadual Indígena de E. M. Fág Mág 
Terra Indígena Ligeiro 

Charrua, RS 
 
 
 
 

 A Escola Fág Mág trouxe o 

artesanato para as salas de aula e 

transmitiu à sociedade envolvente um 

pouco do conhecimento da cultura 

Kaingang através da exposição de seus 

trabalhos artesanais.   

 Durante a exposição alunos de 

outras escolas não-indígenas, além de 

terem a oportunidade de visitar, 

também puderam ver como é 

realizado o trançado dos cestos de 

taquara. 
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Artesanatos 
Colar: 

O colar significa o fortalecimento do espírito e também para se 

ter atenção em todos os sentidos da vida dos antepassados  

e para mostrar a nossa identidade e a constelação do universo. 

 

Chocalho: 

O chocalho é para dar sinal ao pai e à mãe celestial que estamos 

rezando para vivermos bem. É um instrumento sagrado, que 

penetra no interior do pensamento e do coração através do qual 

podemos aprender a respeitar a natureza. 

 

Balaio: 

O balaio é uma das artes mais importantes na nossa cultura. 

Significa várias direções dos pensamentos. É um instrumento de 

cura para pessoas que precisam de terapia. Os balaios que têm 

desenhos significam paz. Por exemplo: o balaio que tem o símbolo 

da borboleta e da nhocanina significa amizade com outras 

famílias.  

 

Peteca:  

A peteca é um instrumento para esporte e lazer tradicional. É feita 

de palha de milho, jogada entre homens, mulheres e crianças. 

Serve para unir mais as energias das pessoas, ajudando uns aos 

outros para trazer felicidade. 

Pesquisa 
Professora Girley Ribeiro 
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Gostaríamos de ver cada vez mais uma escola: 

- que valoriza a história vivida e contada pela comunidade; 

- que promove de uma análise crítica e dialógica da 
realidade; 

- que mostra a importância da manutenção da identidade 
indígena; 

- que se engaja na superação de conflitos e desigualdades; 

- que se compromete com a construção de perspectivas 
para o presente e para o futuro; 

- que trabalha na perspectiva de diálogo intercultural com 
respeito à alteridade; 

- que trabalha o artesanato como tema gerador ou 
transversal na análise das relações: sociais, culturais, 
econômicas e ambientais; 

- que reflita sobre projetos de sociedade e de humanidade, 
com autonomia e protagonismo. 

 
 

Temos direito de ser iguais toda vez que 
a desigualdade nos inferioriza. 

Temos direito de ser diferentes toda vez 
que a igualdade nos descaracteriza. 

Boaventura de Souza Santos 

 
 
 

Para despedirmo-nos...
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ANEXO - I 

XGTOGNJQ""qw"TQUC

Rncpvc Pqog"ekgpvîhkeq Örqec"eqnjgkvc Qpfg"gpeqpvtct Rctvg"rctc"gzvtcèçq 

Azedinha-da-horta Rumex acetosa ano todo cultivada raiz 

Cedro rosa Cedrela fissilis ano todo espontâneo serragem do cerne 
Cipó de imbé Philodendrum sp ano todo espontâneo caule 

Ipê Tabebuia sp ano todo cultivado serragem do cerne 
NCTCPLC 

Girassol Helianthus annuus janeiro/fevereiro cultivado flor 
Urucum Bixa orellana primavera cultivado sementes 

ECUVCPJQ 
Imbuia Ocotea porosa ano todo espontânea serragem do cerne 

OCTTQO"CXGTOGNJCFQ
Acácia negra   Acacia mearsii  março cultivada  casca 

Angico  Anadenanthera sp  ano todo  cultivado  casca 

Barbatimão  
Stryphnodendrun 

barbadetiman  
ano todo  espontâneo  casca 

COCTGNQ"QW"FQWTCFQ

Açafrão-da-terra  Curcuma longa ano todo planta subespontânea rizoma 

Arnica   Arnica montana ano todo   cultivada raiz, folha e flores 

Calêndula  Calendula oficinalis  primavera/verão cultivada  flores 
Quaresminha 

do campo 
Trembleya 

phlogiformes 
ano todo espontânea galhos e folhas 

Taiúva Maclura tinctoria primavera 
cultivada (solo 

úmido) 
serragem do cerne 

XGTFG
Malva Malva silvestres janeiro/fevereiro cultivada toda a planta 

XGTFG"QNKXC
Loureiro Laurus nobilis ano todo cultivado folhas 

Erva-mate Ilex paraguarienses ano todo cultivada folhas 
ECSWK

Picão Bidens pilosa primavera cultivado planta e semente 
Jabuticabeira Plinia trunciflora verão cultivada casca e fruto 

C\WN
Arruda brava Eupatorium laevis ano todo espontânea folhas 

Timbó mirim 
Indigofera 

lespedezioides 
ano todo espontâneo folhas 

XKQNGVC 
Pinheiro-do-

Paraná 
Aracaria angustifolia ano todo espontâneo casca e fruto 

EKP\C
Erva-de-

Passarinho 
várias espécies ano todo vegeta em árvores toda a planta 

PLANTAS utilizadas 

como CORANTES 
 

Fonte: www.sitecurupira.com.br/.../corantes_planta_utilizadas.htm 
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ANEXO - IIa 

Artesanato é destaque no Pavilhão da 
Agricultura Familiar (EXPOINTER) 

01/09/2008 

Nem só queijos, vinhos, doces, sucos, 
cucas, salames e copas, o que já 
seria uma fartura, povoam os estan-
des do Pavilhão da Agricultura 
Familiar na Expointer 2008, em 
Esteio (RS). No espaço onde estão 
concentrados produtos de 1.027 
famílias gaúchas destaca-se a produ-
ção artesanal dos diferentes povos e 
etnias presentes no Rio Grande do 
Sul. Dispostos a agregar ainda mais 
valor aos produtos, eles desembarca-
ram no pavilhão ousando com mate-
riais e formas diferenciados [...]. 
 
Participação de indígenas 

Foi numa tentativa de ver sua renda 
doméstica crescer que a Kaingang Luci 
Sales, 40 anos, decidiu extrapolar os 
costumes. Ela não abandonou os 
tradicionais cestos de palha de 
taquara e bijuterias com sementes de 
uva japonesa e juarana, artigos 
característicos da arte indígena nas 
aldeias do Sul do País. Mas enveredou 
na criação de borboletas, abelhas, 
formigas, peixes e até renas para o 
Natal. Tudo em cipó e taquaruçu. É 
um trabalho meticuloso, no qual as 
três filhas, como é costume indígena, 
ajudam a mãe. Entre elas, a caçula 
Gedida Caiane, de sete anos (foto).  
 

“As borboletas e esses outros bichos 
são o que a gente vê nas nossas matas 
e nas árvores. Estava muito ruim há 
tempos atrás para vender. Daí, tirei 
isto da cabeça. E foi um bom tempo 
quebrando a cabeça até conseguir 
pegar o ‘jeito’”, conta a criativa Luci, 
com sua simplicidade cativante. 
Estreante no Pavilhão da Agricultura 
Familiar na Expointer, ela ainda 
trouxe da Aldeia Pedra Lisa, do 
município de Tenente Portela, uma 
diversidade de bolas decorativas e 
casas de passarinhos. “Temos muita 
mata por lá ainda. É olhar em volta, 
que a gente se inspira”. 

Hqpvg<"http://sistemas.mda.gov.br/portal/index/print/index/cod/1864"
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ANEXO – IIb 

Santa Catarina: Índios encenam produção de artesanato 
para poder vender nas praias da Costa Esmeralda 

Para provar que são capazes de fabricar brincos, colares e pulseiras os 
indígenas desmontaram as peças industrializadas e depois remontaram 

Porto Belo, SC, 06/03/2011

Quando os exploradores portugueses descobri-

ram o Brasil, nos primeiros contatos com o 

homem branco, os índios trocavam artefatos 

feitos a mão por produtos manufaturados. 
Cinco séculos depois, a cultura indígena agoni-

za e os descendentes dos primeiros habitantes 

das terras tupiniquins são obrigados a encenar 

a produção artesanal para garantir a 

subsistência.  
Pelo menos 70 pessoas da aldeia Kaingang de 

Iraí, no Rio Grande do Sul, percorreram 567 

quilômetros até Balneário Camboriú. Do 

parque da Santur, onde acamparam em 

barracas às margens da BR-101, eles partem 

diariamente para as outras cidades do litoral. 

Na praia, famílias inteiras, principalmente 

crianças, comercializam bijuterias industriali-

zadas, imitações de artesanato indígena. 

As mercadorias vendidas para os turistas 

levantaram polêmica, principalmente em 

Porto Belo e Itapema. Os responsáveis pela 

fiscalização do comércio ambulante alegam 

que os índios não comercializam artesanato, e 

sim, produtos industrializados. O secretário de 

Turismo de Porto Belo, Alexandre Stodieck, 

comprou os mesmos itens em lojas de atacado 

de Balneário Camboriú e montou uma barraca 

para alertar os turistas que chegam ao 

município.  
A convite do líder do grupo, Adelir Jacinto, a 

reportagem do jornal Notícias do Dia foi até o 

acampamento acompanhar a suposta produção 

artesanal. Durante uma hora, pelo menos 

trinta indígenas confeccionaram brincos, 

colares e pulseiras. Mas, na verdade, tudo não 

passou de uma encenação. Os produtos foram 

adquiridos no atacado, desmontados e depois 

remontados durante a simulação.  
Os índios mostraram que são aptos a fazer o 

trabalho artesanal, mas que acabam optando 

pelo menor esforço. Questionado sobre a 

simulação, Jacinto invoca o Estatuto do Índio, 

de 1973, que garante aos indígenas livre 

escolha de atividade para garantir o sustento. 

“E se a gente comprar tudo pronto, quem vai 

nos impedir? A lei está do nosso lado”, resume 

Jacinto. 

Dinheiro do turismo sustenta a tribo Kaingang 

Adelir Jacinto tem um bom argumento para 

justificar a compra das imitações da arte 

indígena. Segundo ele, a natureza não oferece 

mais a matéria-prima para a produção dos 

artesanatos. “O homem branco industrializou 

nossas sementes. Antes vivíamos da pesca, do 

mel e das frutas. Hoje, temos que vender para 

sustentar as famílias”, lamenta Jacinto. 
A tribo Kaingang retorna para o Rio Grande do 

Sul logo depois do Carnaval. Até lá, eles devem 

ser vistos trabalhando em Porto Belo e Itapema. 

Jacinto garante que vai ignorar as proibições 

dos fiscais. “Vamos levar essa questão a fundo. 
Estamos no nosso direito. Vamos vender nossos 

produtos para os turistas. Esse dinheiro é 

importante para a sobrevivência dos índios”, 

argumenta o líder. 

  Fonte: Notícia do Dia  - Everton Palaoro – Porto Belo 
 http://www.ndonline.com.br/tijucas/noticias/... 

Indígenas mostraram que 
sabem produzir, mas 

preferem comprar colares 
industrializados.  
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ANEXO – IIIa 

Povo indígena Kaingang é 
desrespeitado ao ser mandado embora 

de Criciúma, SC 
                                                                                                                 21/12/2009 

Simplesmente a Prefeitura de Criciúma 
bateu recorde em ilegalidade ao proibir, 
no dia 17/12/2009, os 38 indígenas da 
etnia Kaingang de ficarem em Criciúma 
para vender artesanato, originários da 
Aldeia Condá, em Chapecó. 

O Senhor Arleu da Silveira, Secretário de 
Governo da Prefeitura, não apenas jogou 
no lixo a Constituição Federal (CF) de 
1988, como parece ter seguido sequência 
ao desrespeitar os artigos da Constituição 
quando negociou a dispersão dos 
Kaingang para municípios vizinhos. 

Iniciando pelo Título I da Constituição do 
Brasil, aponta no texto que é um dos 
princípios fundamentais da República do 
Brasil “a dignidade da pessoa humana” 
(Art. 1º, inciso III). O direito de ir e vir foi 
rasgado em Criciúma. Todo cidadão indis-
tintamente tem direito à sua liberdade, ao 
direito de ir e vir, só podendo ter a sua 
liberdade cerceada, em decorrência de 
prisão em flagrante delito ou por mandado 
judicial, devidamente fundamentada por 
autoridade judiciária competente, e não 
por um secretário de Governo. Os indí-
genas Kaingang são cidadãos brasileiros e 
podem ir e vir de onde quiserem e quanto 
quiserem, tanto quanto um empresário, 
político, estudante, etc. 

Outro rasgo na Constituição foi o 
desrespeito ao Art. 3º, que aponta: 

Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: I – construir 
uma sociedade livre, justa e solidária. Nem 
sequer foi imaginado esta construção em 
Criciúma, deixando-a a cargo do 
município de Imbituba, para onde foram 
mandados alguns Kaingang. Sendo que lá 
não há comunidade indígena, mas sim em 
Imaruí, que abriga uma Terra Indígena 
com 86 hectares da etnia Guarani, não 
Kaingamg. Estes povos indígenas são tão 
diferentes como italianos e escoceses, 
tratá-los simplesmente como índios é pura 
ignorância. 

Ainda há no Art 3°, o inciso III, que traz o 
princípio: erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigualdades, 
sociais e regionais. Sem comentários à 
Prefeitura de Criciúma que errou feio! 
Seguindo ainda na primeira página da CF, 
temos o inciso IV: promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
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de discriminação. É senhores! Tá ficando 
pior. 

Em seu Art. 4º, a CF diz que “A República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes 
princípios: II – prevalência dos direitos 
humanos; e III – autodeterminação dos 
povos. Começamos a ver que a Prefeitura 
não desrespeitou apenas a Lei nacional, 
mas a internacional também. 

Mas ainda nacionalmente, no Título II da 
CF, “Dos Direitos e Garantias Fundamen-
tais”, em seu Capítulo I – Dos Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos, temos no 
Art. 5º que: todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza. E por 
qualquer natureza entende-se que: I – 
homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações; II – ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; e XIII – é livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 

Quanto às Leis internacionais, a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos 
garante em seu Artigo XIII, inciso 1°, que: 

toda pessoa tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado. Acredito nem 
ser preciso falar dos demais direitos 
universais que foram desrespeitados. 

O Brasil também participa da Convenção 
169 de 1989 da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, que foi transformada 
no Decreto 5051 de 2004. Nessa Lei diz 
em seu Artigo 3o, inciso 1° que: os povos 
indígenas e tribais deverão gozar 
plenamente dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, sem obstáculos 
nem discriminação. 

Mas Criciúma que parece lidar muito bem 
com o tema das diferentes etnias, pois 
todo ano tem a Festa das Etnias, mal 
percebe que o nome da cidade vem da 
língua indígena Tupi: do Quirey-cy-
uã (taquara pequena), saiu Cresciúma, em 
botânica:chusquea romossima Lindm  
(segundo José PIMENTEL, na obra Criciúma 
Amor e Trabalho, Itajaí-SC: Ed. Uirapuru, 
1974). E mesmo desconfiando que não há 
a palavra “criciúma” no alemão ou italiano, 
teimam em não reconhecer, nem 
historicamente, a participação das etnias 
indígenas na Festa Municipal. 

O que dizer dessa atitude do dia 
17/12/2009? Impensada? Não caberia. 
Preconceituosa no mínimo. Ilegal? Só a 
justiça e o voto popular vão definir. 
Esperamos agora o cumprimento do Art. 
232 da CF, que aponta o Ministério Público 
Federal como defensor dos direitos 
indígenas, para tomar as ações cabíveis, 
dando sua lição, e que nunca mais se 
repita tal desrespeito aos seres humanos 
como o vergonhoso ocorrido. 

 
Por Nuno Nunes http://aldeiaurbana.blogspot.com/2009/12... 
http://acordaterra.wordpress.com/ 
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ANEXO – IIIb 

Sobre a ausência de Índios na 
FENADI Ijuí, RS – Por Dulci Matte 

Ijuí, RS, 19/10/2010 
 

Inicialmente é  necessário dizer que É BOM 
QUE ESTA AUSÊNCIA TENHA SIDO PERCEBIDA 
POR MUITOS, porque nos remete à reflexão.  

Por que  na FENADI não  há representantes  
de indígenas que habitaram  nesta região,  
há 120 anos ocupada por imigrantes 
europeus e diga-se, antes disto  habitada por 
caboclos?  

São dois  os povos  que  habitavam  na 
região:  os  Guarani há pelo menos  1500 e   
os Kaingang  há 1800 anos, e não estão na 
FENADI – Festa Nacional das Culturas 
Diversificadas.  

Antes deles a região era ocupada por  
coletores e caçadores, há 6000 anos. 

Por quê?  Fundamentalmente porque  são  
discriminados negativamente, 
estigmatizados, na comunidade regional e 
local, conforme um dos comentaristas  
expressou utilizando-se de  estereótipos que  
conhecemos,  e por isto são  excluídos,   
marginalizados,  em  muitas  situações. 

Este pensamento e  as atitudes decorrentes 
a respeito  dos índios   que  viviam  e vivem 
na  região  em que foi instalada a colônia de 
Ijuí, revelam um etnocentrismo (só a minha 
cultura e o meu modo de vida é certo e 
bom), totalmente   incompatível com  a 
diversidade cultural de Ijuí, da região, do 
RS, do Brasil.  

E mais  do que isto,  revelam que tanto os  
Kaingang quanto os Guarani, enquanto 
comunidades étnicas,  são  desconhecidos,  
pela maioria das pessoas. E é sabido que  
temos preconceitos com o que não 
conhecemos. O que as pessoas em geral  
pensam ou sabem sobre a origem e a vida 
destes povos?  

Seriam eles de uma  origem   que não pode 
ser  festejada?  

Por quê? Este modo de pensar poderia 
expressar também outro pensamento 
etnocêntrico, de que umas etnias são 
melhores, mais dignas, mais legítimas que 
outras? 

Queremos  acreditar  que sejam pouco 
valorizadas  por serem desconhecidas  em 
suas especificidades  culturais, na sua 
história e na sua  realidade  contemporânea. 

Já tivemos a representação  dos Kaingang  
na FENADI na sua  1ª. Edição há mais de  20 
anos.  

Foi construída uma casa tradicional  e  
paralelamente foram  disponibilizadas 
informações sobre este povo,   na intenção 
de  divulgar que os Kaingang  constituem  
um povo milenar  na  nossa região,  que têm  
tradição,   história,  crenças, valores, 
costumes, organização, produção, festas, 
vivendo como   comunidades diferenciadas. 
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Como qualquer outro grupo humano,  os 
Kaingang mudaram  seus modos de pensar e 
de ser, se comparados  ao tempo anterior ao 
contato com os colonizadores. 

Em outra FENADI, apresentaram-se no palco 
das etnias com um grupo de danças rituais. 
Nestas oportunidades  quem  promoveu e 
organizou a sua vinda foi  a FIDENE e o 
Museu Antropológico Diretor Pestana. 

Por que   instituições  como a FIDENE (onde 
estudaram e estudam dezenas de jovens 
Kaingang, em diversos cursos: Licenciaturas, 
Agronomia, Enfermagem, Nutrição, Direito), 
o  Museu  Antropológico  Diretor Pestana que 
atuam com os Kaingang, não  continuaram  
promovendo a vinda  de índios para a 
FENADI?   

E a União das Etnias por que não  convida e  
organiza a vinda de membros de 
comunidades indígenas da região para a  
festa?  

Pessoalmente entendo que  antes de  trazê-
los   para o  parque das etnias, temos que 
garantir-lhes espaço  e tratamento digno   
em Ijuí durante todo ano, quando vêm à 
nossa cidade vender o seu artesanato, tratar 
de sua saúde ou estudar.  

ELES NÃO DEVEM TER ESPAÇO DIGNO 
SOMENTE EM DIAS DE FESTA. 

Devem ser valorizados,  prestigiados, 
tratados dignamente no seu dia-a-dia em 
Ijuí. 

No caso dos artesãos  que aqui  vêm  buscar  
a sua sustentabilidade através da venda  de 
artesanato, TER LOCAL DIGNO PARA MORAR, 
COM A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, LOCAL 
ONDE VENDER OS SEUS PRODUTOS.  

Seu artesanato deve ser  valorizado e 
estimulado, como expressão da sua 
diversidade étnico-cultural.  

Outras cidades já organizaram espaços para 
permanência dos artesãos indígenas, como 
Santa Rosa, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa 
Maria, por que Ijuí não pode fazê-lo?   

Trazer  índios só  para a FENADI  é muito 
questionável, a não ser que seja feito com  
uma  proposta  bem  estruturada  para 
efetivamente mostrar que estes povos  que 
nos antecederam nestas  terras ou vivem  
entre nós, ou  na região,  têm  tradição, têm 
história, têm  cultura, contribuíram e 
contribuem na formação  do povo  e  da 
cultura de Ijuí e da região,  têm potencial  
para maiores contribuições e  NÃO SÃO  
DEVIDAMENTE CONHECIDOS  E 
RECONHECIDOS. 

Sobre a importância deste conhecimento e 
reconhecimento das suas especificidades e 
contribuições, saudamos  a  edição da lei  
federal nº 11.465/2008,  que estabelece a 
obrigatoriedade  de escolas públicas e 
particulares  incluir em seu currículo  a 
história e culturas indígenas (e afro-
brasileiras), tanto no ensino fundamental 
quanto no ensino médio.  

A partir desta lei  podemos  ter 
expectativas de que estas culturas e a 
história destes povos sejam conhecidas,  
valorizadas e transmitidas, porque 
constituem patrimônio comum local, 
regional, brasileiro e da humanidade, 
e como tal não podem ser ignoradas e  
menosprezadas. 

Agradeço ao Nilo Fricke, professor de 
História, pela lembrança. Podemos  voltar  
a tratar desta temática. 

Ao Luciano da Silva Kaingang, Engenheiro  
Agrônomo, formado pela UNIJUÍ e morador 
da  Terra Indígena Carreteiro (RS), expresso 
a minha alegria pela  tua participação nesta 
discussão. 

Você é uma referência de que um membro 
de  uma comunidade  indígena,  seja 
Kaingang ou de qualquer outra  das 220 
etnias que vivem no Brasil, pode estudar, se 
profissionalizar, frequentar os mais diversos 
espaços e não deixar de assumir a sua 
identidade étnica, com consciência e 
clareza, e ter orgulho de ser Kaingang.

 Contribuição: Professora Dulci Matte 
http://www.ijuhy.com 
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ANEXO – IVa 

SANTA MARIA no caminho indígena 
Santa Maria, RS, 20/04/2006 

 

Resguardar a cultura e impedir a 
urbanização do índio são os principais 
objetivos da construção de um Centro 
Indígena em Santa Maria. Depois da 
destruição da Casa do Índio, em janeiro, a 
cidade ficou sem uma estrutura que abrigue 
a crescente demanda. 

Por ter o maior comércio da região e 
oferecer boas perspectivas de venda, índios 
de Tenente Portela, Pedra Lisa, Salto do 
Jacuí e Ronda Alta, escolhem Santa Maria 
como ponto de passagem nas datas 
comemorativas, como Páscoa e Natal. 
Como a cidade mantinha o abrigo no Parque 
da Medianeira, vir para cá se tornou uma 
tradição. Poucas cidades do estado 
oferecem um espaço para as tribos. Nesta 
Páscoa, a Secretaria de Assistência Social, 
Cidadania e Direitos Humanos cadastrou 26 
famílias, que foram encaminhadas à Gare 
da Estação Ferroviária. Cada família de, em 
média, cinco pessoas. Foram 74 crianças 
cadastradas pela Prefeitura. Segundo a 
Kaingang Reci Terezinha Sales, da Reserva 
Indígena da Guarita, de Tenente Portela, 
mulheres e crianças pequenas, que não 
pagam passagem, são maioria. A saída da 
Aldeia é negociada com o Cacique, os 
índios têm data para retornar, e existe o 
cuidado para não prejudicar o ensino das 
crianças em idade escolar. As professoras 

são avisadas, já sabem a época. E depois 

as aulas que eles perdem são 

recuperadas, conta Lauraci Bento, índia 

Kaingang. O transporte é através de ônibus 
e são os índios que arcam com o custo das 
passagens, aqui a gente vende, e a 

primeira coisa que faz é guardar a 

passagem para voltar, ressalta Lauraci. 
Nós viemos aqui pedir alimento, diz 
Erasmo Sales, Kaingang que esperava na 
calçada, em frente à Secretaria de 
Assistência Social. Algumas pessoas e 
escolas de Santa Maria fazem doações, a 
prefeitura doa o essencial, como arroz e 
feijão, a carne, por exemplo, é paga pelos 
próprios índios. Colchões foram distribuídos 
e as famílias se organizam para dormir. Na 
questão de saúde, quando há algum 
problema, os indígenas são encaminhados 
pela Secretaria de Assistência para os 
postos da rede municipal. Escabiose, por 
falta de higiene, é o principal problema. A 
Casa do Índio, a antiga Casa do Índio, que 
ficava no Parque da Medianeira, era uma 
iniciativa mantida por um Conselho 
Ecumênico que existia em Santa Maria. 
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Várias religiões sustentavam a Casa, a 
prefeitura tinha uma parceria com este 
Conselho, lhe cabia cuidar da alimentação 
e agasalhos. Hoje a Prefeitura assumiu a 

questão e quer estruturar um Centro 

Indígena para o futuro. O projeto, que 

prevê duas casas de passagem, um museu 

e um espaço para comércio de produtos, 

já foi encaminhado a Brasília e aguarda 

o recurso do Governo Federal, afirma a 
coordenadora do Núcleo de Equidade de 
Gênero, da Diretoria de Recursos Humanos, 
Marquita Quevedo. A Gare da Estação 
Ferroviária foi escolhida para abrigar as 
famílias por ser um local próximo ao centro 
e porque era o espaço disponível para a 
prefeitura. Marquita conta que conversou 
com os índios e os levou até lá. 

A prefeitura esperava a primeira família 

para 28 de março, acabaram chegando 

dia 18. Antigamente eles faziam contato 

com a igreja. Agora queremos agendar a 

vinda deles, para que não acabem 

ficando em um banheiro, como 

lamentavelmente aconteceu este ano, 
relata. Na Gare foi montada uma estrutura 
com banheiro, chuveiro, tanque e um 
fogão, onde as famílias se revezam para 
cuidar de higiene e alimentação. Um vigia 
foi posto para cuidar da segurança, devido 
ao grande número de crianças. Deu um 

movimento, foi bom para a ocupação da 

gare, comenta Marquita. O município não 
tem uma estrutura para manter índios aqui. 
Criamos um espaço improvisado. Já 

precisamos começar a preparar esse 

espaço para dezembro, diz Marquita, que 
ainda enfatiza que não se pode permitir a 
urbanização do povo indígena: Já existe o 

problema do alcoolismo. Dentro da 

aldeia, onde eles trabalham com 

agricultura e artesanato, há uma 

construção social. O que a prefeitura quer 
é que os índios passem pela Santa Maria, 
vendam e retornem. Não se tornando 
miseráveis, aumentando ainda mais o 
cinturão de pobreza dentro do município. 
Não temos nada a oferecer a eles, na 

questão de trabalho e de educação, 
finaliza a coordenadora. Depois de passar 
por Santa Maria algumas vezes, os índios 
adquirem contatos, pelos quais começaram 
a negociar as próximas vindas. Este ano 
sete famílias alugaram uma casa, na Vila 
Nonoai, por um mês. Segundo Lauraci, foi 
pago 100 reais, por 15 dias.  

Guaranis de Santa Maria 

Em dezembro, índios Guaranis, vindos de 
Caçapava do Sul, chegaram a Santa Maria e 
acamparam em um pátio, localizado atrás 
da Rodoviária, onde ainda existe uma 
família. A prefeitura infomou à FUNAI, que 
sugeriu que as pessoas fossem levadas para 
o Arenal, espaço já reconhecido pela 
Fundação, que regularmente verifica a 
situação Guarani. Segundo Marquita, 
Guaranis e Kaingangues não brigam, mas 
não ficam juntos. Os Guaranis optaram 

por não vir para o centro, até porque lá 

eles têm material, explica.

Fonte:
 Caroline Kleinübing (da redação) – AGÊNCIA CENTRAL DE NOTÍCIAS 
http://www.agenciacentralsul.org 
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ANEXO – IVb 
Índios do Rio Grande do Sul aproveitam o verão para vender 

artesanato nas praias de Santa Catarina 
Florianópolis, SC, 27/01/2011 

Na quarta, com a volta do sol, as praias de Florianópolis 

estavam lotadas. O índio Augusto Ope da 

Silva, 56 anos, um dos líderes dos 

Kaingang que chegaram à cidade no dia 21 

de dezembro comemorava o bom tempo.  

Todos os dias, assim que amanhece, 60 

índios vindos de Iraí (RS), deixam o 

acampamento, no Parque Estadual do Rio Vermelho e, 

em grupos, vão para as principais praias da Capital 

vender seus artesanatos. Cada um leva nos braços sacolas 

lotadas de mercadorias. O dinheiro das vendas sustenta a 

comunidade durante o ano.  

Augusto tem sua barraca na Barra da Lagoa. Ele vende 

arcos e flechas, cestaria e bijuterias confeccionadas com 

madeira e sementes. Os turistas - falando nas mais 

diversas línguas - mostravam-se curiosos para conhecer a 

arte ancestral dos índios Kaingang. 

— Quando os visitantes perguntam, eu falo um pouco da 

nossa cultura. É importante conhecerem a história dos 

índios brasileiros — comenta Augusto. 

Olga Ventura, 54 anos, sente saudade da 

aldeia em Iraí. Desde menina faz cestas e 

colares, que aprendeu com a mãe. Na 

praia, atende os turistas, mas não tira os 

olhos dos seis filhos, todos jovens.  

— Aqui tem muita gente, muito barulho. Sinto falta do 

sossego da minha terra — comenta. 

Além da Barra, os Kaingang vendem seus produtos em 

Ingleses, Canasvieiras, Jurerê, Lagoa da Conceição, Praia 

Mole e Joaquina. Cada família tem seu ponto fixo. 

Quando chega a noite, eles reúnem-se no acampamento e 

fazem um balanço das vendas do dia. Dormem cedo, logo 

após o jantar, pois no dia seguinte, bem cedo, já estão a 

postos, atraindo os turistas nas praias. 

 

Família de indígenas da reserva do Guarita passa pela fronteira 
Sant’Ana do Livramento, RS, 17/04/2007 

Quem passou perto da Rodoviária ou utilizou 

os seus serviços deve ter percebido na 

semana passada a presença de uma família 

de índios que estava confeccionando e 

comercializando bonitas cestas coloridas e 

oferecendo as mesmas aos viajantes e a 

cidadãos do município. 

Tratava-se de um grupo da Reserva Indígena do Guarita, 

mais especificamente do setor da Pedra Lisa, localizada 

no município de Tenente Portela na divisa com Santa 

Catarina, um dos municípios da região que abrigam a 

maior população Kaingang do país e é a maior em 

extensão territorial do Estado. Numa área de 23.406 

hectares, vivem aproximadamente 7,5 mil 

índios.  

Segundo o grupo composto por três adultos 

e crianças, a vinda à Fronteira da Paz foi 

em razão da tentativa de comercialização 

de um dos seus principais produtos de 

geração de renda, que são as cestas 

artesanais feitas com bambu (taquara su). 

O representante do grupo, Claudino, destacou que foram 

vendidas cerca de 10 cestas apenas, mas que mesmo 

assim valeu a divulgação de seu produto e que talvez a 

família poderá estar vindo novamente a Livramento 

especialmente na época de Páscoa.

Fonte: Diário Catarinense 
http://www.portalrcr.com.br/noticias/estado/11966-indios 

http://srv3.v-expressa.com.br/edicoes/2007/abril/170407/ 
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ANEXO – IVc 

Famílias de índios trabalham na praia 
em busca de uma vida melhor 

Litoral - 15/02/2011 

Caingangues do interior deixam aldeias para vender 
artesanato nas estradas do litoral norte 

Quem veraneia em Imbé e Tramandaí e acessa as 
praias pela RS-786 já deve ter percebido que 
diversas famílias de índios se instalam nas 
margens da rodovia todos os verões. O que muitos 
não sabem são os motivos pelos quais os índios 
deixam suas casas e aldeias no interior do Estado 
para durante três meses viver em iminente perigo 
e em condições precárias de vida no balneário de 
Albatroz, em Imbé. 

"Viemos tentar aumentar a renda, divulgar o nosso 
trabalho, mostrar o artesanato e tentar 
sensibilizar os veranistas a conhecerem melhor a 
nossa cultura, que também é brasileira e gaúcha", 
conta Mateus Vitorino, coordenador de 13 famílias 
de índios de Iraí. Além deles, uma tribo de Nonoai 
também ocupa o local. Placas na rodovia indicam 
a presença dos povos, e cadeiras de palha no 
acostamento tentam chamar atenção dos 
motoristas. "Mas são poucos os que param, 
precisamos de mais apoio e atenção da 
comunidade", pede Vitorino. 

A índia artesã Maria da Silva, de 49 anos, produz 
suas cestas com material vindo de Taquara e 
Criciúma. Sentada no chão, rodeada de barro e 
insetos, ela dá uma lição de esperança e tradição. 
"Ainda acredito que as coisas vão melhorar para a 
nossa gente. Eu faço o que sei fazer, o que os 
índios fazem há séculos, arte com o que a 
natureza nos dá", diz ela. 

Saiba mais 
Segundo a Secretaria de Cultura de Imbé, 125 
índios estão hoje nas margens da RS-786 vivendo 
de artesanato.  

Há dez anos as tribos que acampam no local 
recebem assistência da prefeitura, como 
banheiros químicos. Alimentos, colchões, roupas e 
calçados são doados esporadicamente através da 
ONG Cultura e Integração. 

Neste verão estão acampadas em Imbé duas tribos 
Caingangues: a primeira, vinda da cidade de Iraí, 
está na entrada do Parque de Eventos Petronilho 
Luciano Dias, em Santa Terezinha. A outra, vinda 
de Nonoai, está na esquina da avenida Albatroz 
com a RS-786, no balneário Albatroz.  
Segundo a diretora de Cultura de Imbé, Sirley 
Quadros, os índios foram convidados para a 
próxima Feira do Livro da cidade para difundir sua 
cultura e aumentar a venda de seu artesanato. 

O que eles produzem 
Os grupos tem uma rotina fixa no litoral: acordam 
cedo, produzem as peças de artesanato e saem 
em busca de clientes durante o dia nas praias de 
Imbé e Tramandaí e durante a noite nos centros 
das cidades.  

Peças confeccionadas  
Cestos de palha  
Arco e flecha  
Zarabatana, instrumento de caça  
Trabalhos variados com sementes e madeira  

Como ajudar 
Os Caingangues precisam da ajuda dos veranistas 
e moradores para se manter. Segundo os índios, a 
maior necessidade hoje é de comida, roupas, 
calçados e material escolar. Informações pelo 
telefone 9957-1139, com Mateus Vitorino. 

Fcpkgnng"Fcndqueq1Fc"Tgfcèçq"1"GES-Especial 
Diário de Canoas – www.diariodecanoas.com.br 
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ANEXO – Va 
Direito Consuetudinário e  

Constituição Federal do Brasil 
 

A Constituição Federal do Brasil reconhece 
direitos especiais aos índios hoje por que 
valoriza a diversidade social e cultural. As 
culturas indígenas fazem parte da riqueza 
cultural do Brasil e devem ser respeitadas. Os 
artigos 215 e 216 da Constituição falam do 
patrimônio cultural brasileiro. 

As leis brasileiras reconhecem que os índios 
têm direito de possuir cultura e organização 
social diferentes. Não é um favor ou um 
presente dado aos povos indígenas. Isso é 
fruto de anos de discussões e entendimento 
de que não existe apenas um jeito certo de 
viver, de trabalhar e de pensar. 

Pereira (2008). 
 
 

DIREITO CONSUETUDINÁRIO – É o direito que se rege pelas 
tradições, usos e costumes originários de uma comunidade. 
As comunidades indígenas sempre tiveram regras e éticas de 
comportamento antes de se constituir o Direito Positivo 
baseado no Sistema Romano. 

 

 
[...] A questão indígena no Brasil ultrapassa a 
unilateralidade dos conceitos jurídicos, 
culturais e sociais, tradicionalmente vista pela 
sociedade. Existe um outro direito, silencioso, 
desconhecido, ignorado e que carece de 
estudos, pesquisas e conhecimentos, 
alinhavados de forma multi, inter e 
transdisciplinar, para afastar os preconceitos 
e a ignorância sobre aqueles que são os mais 
genuínos dos brasileiros, inclusive, na seara 
das ciências jurídicas que desconhece o 
direito consuetudinário, o verdadeiro direito 
indígena, que alcança quase 50 mil anos de 
existência perante um direito constitucional 
de 20 anos e outros com pouco mais de 
1.500 anos. 

Enfim, através da paz e do amor fraternal, 
sob o pálio da Dignidade Humana Universal, 
tornam possível uma postura reconciliatória, 
harmonizadora e facilitadora para 
compreender a necessidade de resgate e 
respeito pelos usos, costumes, tradições, 
religiões, línguas e etnias dos indígenas que, 
apesar de sua antiguidade e diferenças, são 
totalmente excluídos da sociedade brasileira, 
apesar de serem os mais brasileiros dos 
brasileiros!  

 
dddd 

 

SUNAKOZAWA, Lúcio Flávio J. A questão indígena 
no Brasil: uma realidade transdisciplinar diante de um 
direito esquecido ou desconhecido. EDUCAÇÃO 
JURÍDICA. < http://www.educacaojuridica.net/ news >  
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ANEXO – Vb 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA e as crianças indígenas 

Rede ANDI Brasil – Comunicadores pelos direitos 
da criança e do adolescente 

 
A Rede ANDI Brasil busca 

sensibilizar e mobilizar a mídia, a 
sociedade e o poder público para a 
promoção e defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

O ECA também pode ser aplicado para 
crianças e adolescentes indígenas? 

A Resolução nº 91 de 23 de junho de 2003, 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda), regulamentou a 
aplicação do ECA para crianças e 
adolescentes indígenas. De acordo com a 
deliberação do Conanda, aplicam-se à família, 
à comunidade, à sociedade e especialmente à 
criança e ao adolescente indígenas as 
disposições constantes no ECA, observadas as 

peculiaridades socioculturais das comunidades 

indígenas. O artigo 231 da Constituição Federal 

garante aos índios as suas peculiaridades 

quanto à organização social, costumes, crenças, 

valores e tradições. Os conselheiros tutelares 
devem considerar tais prerrogativas ao atuar 
na garantia da proteção integral de crianças e 
adolescentes indígenas.  Mas, para isto, é 
necessário que façam uma reflexão, junto 
com as comunidades indígenas, sobre as 

particularidades de cada povo dos municípios 
onde atuam. 

Quais são os equívocos mais comuns 
dos jornalistas a respeito de crianças e 
adolescentes indígenas?  

Por causa da invisibilidade dos indígenas na 
sociedade brasileira, comumente, há um 
grande desconhecimento sobre a diversidade 
e particularidade destes povos. É comum os 
veículos de comunicação ignorarem esta 
diversidade e veicularem informações que 
não refletem a realidade destes povos. Os 
indígenas não devem ser tratados de 
forma homogênea, pois totalizam 240 
povos, falantes de 180 línguas diferentes. Ao 
abordar o tema, os profissionais da 
comunicação devem evitar os estereótipos. É 
preciso evitar tanto a apresentação de uma 
visão romântica do “bom selvagem”, do índio 
ecólogo ou que está acima das mazelas 
humanas; quanto evitar mostrá-lo como um 
ser primitivo, atrasado, que está fora da 
contemporaneidade. Esses são pontos de 
vistas etnocêntricos, que perpetuam a difusão 
de informações que estigmatizam estes 
povos.

 

. 
 

Fonte: Andi – Agência de Notícias dos Direitos da Infância 
http://www.redeandibrasil.org.br/eca/guia-de-cobertura/criancas-indigenas/o-
eca-tambem-pode-ser-aplicado-para-criancas-e-adolescentes-indigenas 
Acesso em: 07/02/2011.
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ANEXO – VIa 

A Casa de Passagem do Índio – Caminho de 
Interação Social dos Índios Kaingang no 

Município de Cruz Alta - RS 
A comunidade Kaingang tem se deslocado pela 
região da atual Cidade de Cruz Alta há milhares 
de anos e com a ocupação dos não índios esta 
constante inicialmente gerou conflitos; hoje os 
índios já recebem um certo reconhecimento e 
podem permanecer na cidade sem grandes 
confrontos. O problema é que sua permanência 
tem perturbado os moradores locais e uma 
política pública com o apoio da IES – UNICRUZ é 
necessária. Esta política já vem ocorrendo 
desde o ano de 2005, com participação 
contínua da instituição. No entanto, o nível de 
aceitação dos não-índios aos índios precisa ser 
implementado. O trabalho visa aproximar os 
não-índios, principalmente, os da região do 
Horto Florestal de Cruz Alta, área da futura 
casa de passagem dos índios vindos das Aldeias 
de Inhacorá e Guarita. 

O projeto tem como objetivo geral apoiar o 
processo de construção da Nova Casa de 
Passagem Indígena, junto ao Horto Florestal. 
Isso é importante, especialmente no que se 
refere aos subsídios etno-históricos de inserção 
dos índios Kaingang, inclusive no espaço 
comercial dos não-índios no Município de Cruz 
Alta com ações que visem: desenvolver um 
diagnóstico cultural contínuo entre os 
Kaingang, principalmente nas reformulações 
em seu sistema étnico, nas questões que 
envolvem o artesanato, o comércio e as 
habitações sazonais, para subsidiar a Prefeitura 
Municipal de Cruz Alta, Ministério Público, 
FUNAI e FUNASA, na construção e consolidação 
da Casa de Passagem Indígena. O projeto visa 
determinar os níveis de consolidação destas 
intervenções, considerando a origem das 

mesmas, principalmente no que se refere à 
ação dos não-índios. Implementa-se um plano 
de ação para redução nos níveis de intervenção 
dos não-índios na comunidade flutuante de 
Kaingangs em Cruz Alta. Promover-se-á um 
processo de Educação Patrimonial com a 
Cidade no sentido da valorização destas 
comunidades indígenas contra as ações perver-
sas da comunidade envolvente. O trabalho 
subsidia no campo da etno-história os responsá-
veis pela implementação e manutenção da 
Casa de Passagem Indígena em Cruz Alta. 

A comunidade Kaingang em questão é 
composta por grupos sazonais e assim não há 
como prever os resultados da ação de 
imediato, mas o certo é que com a estrutura 
edificada das casas que servirão para os grupos 
e o controle que deve ser promovido pelas 
lideranças, Prefeitura Municipal e Ministério 
Público, é possível garantir que a comunidade 
Kaingang terá como benefício um local de 
permanência temporária com a presença de 
mata e de alguns recursos necessários a sua 
dinâmica de produção artesanal. 

A atuação da UNICRUZ é efetiva neste processo 
e é possível implementar o projeto com 
segurança; os resultados deste devem ser 
sentidos em dois anos no mínimo. O trabalho 
irá manter as relações necessárias da UNICRUZ 
com as comunidades indígenas próximas, 
ampliando seu conhecimento sobre o 
tratamento com estas e marcando um espaço 
de ação que ainda está incipiente. 

CURSOS ENVOLVIDOS: HISTÓRIA. 

Fonte: 
Vice-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão  
2008 UNICRUZ - Universidade de Cruz Alta - RS 
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ANEXO – VIb 
Carta dos representantes de grupos do 

artesanato na T.I. Guarita para a Comissão 
Pró-Casa do Índio em Santa Maria – RS 

 

À Comissão Organizadora  
Pró-Casa do Índio  
de Santa Maria, RS 
 

Prezados senhores, 

 Nós artesãos indígenas da Terra Indígena Guarita viemos por meio desta 
contribuir com algumas sugestões para as regras que serão regidas na Casa de Passagem 
que será construída no Município de Santa Maria. Com isto, desejamos que as nossas 
colocações sirvam para manter a ordem e uma melhor organização durante a nossa 
estadia neste tão importante espaço concedido para as comunidades indígenas. 

 Para tanto sugerimos o seguinte: 

1. A necessidade de um guarda permanente que consiga orientar os indígenas que 
chegam lá para um melhor convívio e organização. Esta pessoa deve morar em Santa 
Maria; 

2. Criar um calendário que permita o agendamento antecipado de quem pretende 
chegar na casa. Para isto, já se conta com o folder da FEIC que fornece orientações 
sobre a casa, permanência, administração, cuidados necessários, segurança e 
convivência, somente haveria que atualizar e, talvez, envolver instituições dos 
municípios de origem para que eles colaborem, via telefone ou e-mail, na reserva e 
confirmação de espaço na casa para as pessoas e grupos interessados; 

3. Como a casa será utilizada por grupos de diversas áreas indígenas e, inclusive, 
dentro de área (ex. Guarita) existem diversos setores ou aldeias organizadas de diferente 
forma, seria interessante então que cada grupo tivesse um ou dois representantes de 
grupo para que este(s) seja(m) responsável(eis) pela orientação do seu grupo quanto à 
limpeza e manutenção do lugar, com isto o guarda teria um maior apoio; 

4. Esclarecer que o uso da Casa do Índio é de uso exclusivo e destinado somente 
para indígenas, seja para fins de comercialização de artesanato ou para acompanhantes 
de parentes que estão em Santa Maria por questões de saúde e tratamento médico; 

5. Não desistir no convite de participação de representante da FUNAI, pois eles 
também são responsáveis da questão indígena. 

 

 

 

 

Tenente Portela - Terra Indígena Guarita, RS, 19 de junho de 2008. 

Grupo Pãri 
Artesanato 

Setor Pedra Lisa 

Grupo AgroArtes
Artesanato 

Setor Pedra Lisa 

Grupo Vãfy-há
Artesanato 
Setor Três Soitas 

Grupo Vãn tỹ vãfy
Artesanato 
Setor Km 10"
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ANEXO – VIc 

Índios Kaingang ganham casas e 
espaço para vender artesanato na 
Praia do Cassino, em Rio Grande 

15/12/2004 

Índios Kaingang ganham casas e 
espaço para vender artesanato na 
Praia do Cassino, em Rio Grande. 

Os índios Kaingang, que todos os anos 
vendem seus artesanatos na praia do 
Cassino, em Rio Grande, a partir de 
agora terão mais comodidade para 
trabalhar. Num acordo celebrado 
entre o Ministério Público Federal e o 
Município de Rio Grande ficou 
estabelecido que os membros daquela 
comunidade indígena poderão utilizar, 
como já vinha acontecendo nos anos 
anteriores, o local por eles pleiteado, 
em frente à Igreja do Cassino para 
venda de seu artesanato. 

Pelo acordo, a administração 
municipal comprometeu-se ainda a 
construir 10 casas de madeira de seis 
metros por quatro metros, sendo três 
já para a temporada 2004/2005, além 
de um "centro cultural indígena", em 
formato circular, com cinco metros de 
raio, por três de altura. 

As obras foram iniciadas no último dia 
seis e deverão estar prontas na 
próxima terça-feira (dia 21), quando a 
comunidade indígena chegar em Rio 

Grande. As casas estão sendo 
construídas em área do Camping 
Municipal, onde foi reservado aos 
Kaingang um espaço de 100 metros 
por 120 metros, contando com 
estrutura de banheiros e água 
potável. 

De acordo com o procurador da 
República em Rio Grande, Enrico 
Rodrigues de Freitas, "essa conquista 
foi extremamente importante para a 
comunidade indígena, uma vez que 
ela garante o apoio do poder público à 
comunidade Kaingang que se desloca 
todos os anos ao Balneário Cassino 
para venda de artesanato". 

Em agosto deste ano, um jornalista do 
município foi condenado à pena 
definitiva de dois anos e quatro meses 
de prisão (transformada em prestação 
de serviços à comunidade) pela 
prática do crime de racismo contra a 
cultura indígena, bem como, 
condenado em Ação Civil Pública a 
indenizar a comunidade indígena por 
danos morais.  

 Autor: Juarez Tosi 
Fonte: Procuradoria Geral da República -Porto Alegre-RS 
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ANEXO – VId 

MPF/SC quer garantir venda de 
artesanato indígena em Camboriú 

04/01/2007 

Há anos a comunidade indígena 
Kaingang vai a Balneário Camboriú na 
época do verão.  

O Ministério Público Federal em Santa 
Catarina ingressou com mandado de 
segurança a fim de garantir a venda de 
artesanato indígena nas calçadas e 
demais locais públicos no município de 
Balneário Camboriú. O documento foi 
impetrado contra o Secretário Municipal 
de Fazenda, Carlos Roberto Vidal, e em 
defesa dos interesses da comunidade 
indígena Kaingang de Iraí (RS). 

Na ação, o  procurador da República em 
Itajaí Alexandre Melz Nardes afirma que 
o sistema jurídico brasileiro garante aos 
indígenas o direito de livre trânsito em 
território nacional, bem como lhes 
assegura o direito de livre venda de seu 
artesanato, não cabendo ao poder 
público adotar medidas voltadas a 
tolher tais garantias. Conforme o 
Estatuto do Índio, o artesanato indígena 
deve ser estimulado, no sentido de 
elevar o padrão de vida do índio. A 
própria Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
Povos Indígenas e Tribais, ratificada 
pelo Brasil, também estabelece diversos 
ditames que asseguram o respeito aos 
costumes e tradições indígenas e a 
proteção aos seus meios de subsistência, 
incluindo-se a venda de artesanato.  

Para o procurador, os atos praticados 
por determinação do Secretário 
Municipal de Fazenda estão indo de 

encontro às garantias legais dos 
indígenas. "Os indígenas que vendem seu 
artesanato não podem ser simplesmente 
tratados como comerciantes; o seu 
regime jurídico é outro, formado por 
garantias especiais, a serem 
consideradas por todos, especialmente 
pelo poder público", esclarece 
Alexandre. 

Conforme o documento, a vinda a 
Balneário Camboriú de membros da 
comunidade de Iraí, para venda de 
artesanato, não é recente. Há alguns 
anos tal evento ocorre na época de 
verão, junto com a chegada dos turistas 
ao balneário. Segundo informações 
prestadas pela própria comunidade, 
atualmente são mais de vinte famílias 
presentes no Município, sendo grande o 
número de crianças. 

Para tentar resolver o impasse, o MPF 
convocou uma reunião no final de 
dezembro, porém não houve consenso 
entre o órgão municipal e as lideranças 
indígenas. Na oportunidade, teve-se o 
compromisso por parte da comunidade 
indígena de que as crianças seriam 
retiradas das situações de risco ao 
acompanharem seus pais nas vendas.  

Cléria Nunes - Assessoria de 
Comunicação - Procuradoria da 
República em Santa Catarina. 

http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-
site/indios-e-minorias/mandado-de-seguranca-
quer-garantir-venda-de-artesanato-indigena-em-
balneario-camboriu/ 
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ANEXO – VIe 
Termo de Ajustamento de Conduta  
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ANEXO – VII 

Programa ‘Artesanato que Alimenta’ 
do PROVOPAR no Paraná 

 

O PROVOPAR – Programa do Voluntariado 
Paranaense realizou, dentro do programa 
‘Arte Nossa’, o projeto Artesanato que 
Alimenta.  

Atualmente espalhados em 23 terras 
indígenas, em 22 municípios do Estado do 
Paraná, cerca de 13.000 índios das etnias 
Guarani, Kaingang e Xetá, sofrem com a 
falta de alimentos, a subnutrição, a 
precariedade e a inexistência de 
alternativas econômicas. 

JUSTIFICATIVA 

Face a todos os problemas enfrentados pela 
população indígena do Estado do Paraná, o 
Provopar, que além de desenvolver 
projetos de geração de renda, é 
responsável pelo artesanato paranaense, 
passa a fornecer alimentação para as 
aldeias em troca do artesanato produzido, 
que será comercializado nas lojas Arte 
Nossa. 

Este projeto busca acabar com o 
assistencialismo que sempre acompanhou o 
atendimento às aldeias, e resgatar a 
cultura indígena, onde funcionava o 
sistema de escambo, resgatando a 
dignidade e o respeito pelo seu trabalho 
artesanal. 

O artesanato é produzido, em sua maioria, 
pelas mulheres que sentem-se 
desestimuladas por diferentes fatores: 

- Muitas vezes necessitam ficar com seus 
filhos por até uma semana, afastadas das 
aldeias, perambulando pelos grandes 
centros, para vender seus produtos 
artesanais; 

- Quando a comercialização fica a cargo dos 
homens, estes geralmente gastam o 
produto da venda em bebidas alcoólicas, 

voltando para as aldeias sem o alimento 
esperado. 

- A comercialização ainda acontece nas 
rodovias que cortam as aldeias, colocando 
em risco as mulheres e as crianças. 

OBJETIVO GERAL 

Valorizar e incentivar a produção artesanal 
das comunidades indígenas paranaenses por 
meio da troca de alimentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Trocar alimentos (cestas básicas)  por 
artesanato indígena; 

Melhorar a auto-estima da população 
indígena, valorizando e divulgando sua 
cultura e produção artesanal; 

Propiciar cursos de artesanato, com 
instrutores indígenas para que sejam 
resgatadas as tradições naquelas aldeias 
que já perderam esta tradição; 

Buscar novas possibilidades de produto sem 
interferência na cultura e tradição 
indígenas. 

Disseminar a cultura indígena junto às 
Escolas Estaduais, Museus e Bibliotecas do 
Estado do Paraná.

http://www.provoparestadual.org.br/site/interna/8/artesaos/1
8/artesanato-que-alimenta/220/artesanato-que-alimenta 
Acesso em: 06/11/2009 

Para refletir
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