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Apresentação

Amiga e Amigo,

A Comunidade da Terra Indígena (TI) Por Fi Ga, através

deste material, convida você a conhecer sua história, suas

práticas culturais e seu modo de ser e perceber o mundo.

Resultado da luta de muitos Kaingang, a conquista de um

território reconhecido em São Leopoldo é relatada, assim como

sua visão diferenciada do território.

Considerada pelos órgãos públicos como uma “Aldeia

Urbana”, esta área extremamente próxima da grande cidade,

mantém suas bases tradicionais: as histórias do povo Kaingang,

os conselhos e o respeito à sabedoria dos velhos. Além disso,

busca fortalecer-se enquanto povo tendo uma educação

diferenciada, cuidando da mata e das plantas e vivenciando

diversas práticas culturais, como as festas culturais, o artesanato

e os alimentos tradicionais.

Construído através da Comunidade Por Fi Ga e do

COMIN, este material foi viabilizado pela entidade KNH

(Kindernothilfe), que já vem apoiando esta Terra Indígena em
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diversas frentes. O livro, além de ser importante para a própria

Comunidade Kaingang, possibilita aos não indígenas conhecer

a cultura e a história dos Kaingang em São Leopoldo, para que

sejam reconhecidos como povo com identidade própria que

certamente muito tem a contribuir também para a sociedade

em geral.

Maria Ione Pilger e Kassiane Schwingel

Assessoras do COMIN
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1.

Uma história de luta:

Kaingang em São Leopoldo

O Kaingang, povo indígena pertencente ao grupo

linguístico Jê, habita os estados de São Paulo, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul no Brasil, além da província de

Misiones, na Argentina. Segundo o censo realizado pelo IBGE

em 2010, a maior parte do povo Kaingang vive no Rio Grande

do Sul, sendo aproximadamente 17.700 pessoas de um total de

cerca de 34 mil indígenas.

Ir e vir em seu território sempre foi prática constante en-

tre os Kaingang, até mesmo porque a sua cosmovisão percebe

seu território como uma grande terra de todo o povo. Não há

rupturas nesse território nem em sua percepção como perten-

cente a um ou outro grupo de famílias. Os Kaingang já transi-

tavam por toda a região metropolitana há muito tempo, e se-

guindo essa lógica, os Kaingang que residiam no norte do esta-

do do Rio Grande do Sul, dirigiam-se constantemente até São

Leopoldo, principalmente para vender artesanato.

Darci Rodrigues Fortes, conta: “Eu conheci São Leopol-

do por volta de 1992, quando a gente vinha vender artesanato.

A gente vinha direto e acampava na avenida Duque de Caxias.

Daí começaram a vir mais pessoas pra cá; também vinham ven-

der artesanato”.
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Neiva Fortes, mulher Kaingang, relata: “Nós viemos pra

cá para vender artesanato. Fomos acostumando a ficar; aqui

vende melhor. Meus filhos eram todos pequenos quando a gen-

te vinha; eram seis crianças. A gente fazia sempre muito artesa-

nato e tinha tempo pra cuidar dos filhos. Aí eles foram crescen-

do, também foram aprendendo a trançar”.

Segundo Francisco Rokán dos Santos, a vinda para uma

terra e constituir uma comunidade não acontece por acaso. Existe

espiritualidade envolvida, por serem antigos territórios Kaingang.

“O espírito do índio chama. Aqui já tinha passagem de Coroado

ou Taquara, que são todos Kaingang. Aí os espíritos vão dizen-

do como a gente deve ir se aproximando, vendendo o artesana-

to. É o espírito do índio que puxa”, relata Francisco.

Muito além de melhorar as vendas, a vinda para São Leo-

poldo tinha o caráter de manter um espaço de seus antepassa-

dos. Estar no local em que viveram os Kaingang representa for-

talecer os laços com sua história, suas origens e reafirmar seu

jeito de ser.

As famílias que hoje compõem a Terra Indígena Por Fi Ga

vieram, em sua maioria, de Nonoai, da TI Serrinha, TI Guari-

ta, TI Rodeio Bonito e TI Votouro. Deslocavam-se principal-

mente para vender artesanato na região metropolitana de Por-

to Alegre. O ponto de referência dos indígenas em São Leopol-

do era a estação rodoviária. Com a presença intensa Kaingang,

os órgãos públicos municipais buscaram interferir: “Depois de

um tempo por aqui, a Secretaria de Habitação arranjou meio

hectare de terra em ‘vila dos tocos’. Lá não deu certo pra gente

e aí voltamos pra BR”, conta Darci.
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Próximo à estação rodoviária, as famílias sobreviviam da

venda de seu artesanato, como Darci relata: “Ali perto da ro-

doviária a gente estava, mas daí no dia 25 de junho de 2000 a

água do rio subiu e atingiu a gente. Por causa da enchente, a

Secretaria de Habitação arranjou um lugar no Bairro São Mi-

guel. Lá ficamos na Rua São Domingos, um lugar bom pra

vender”.

No novo local de moradia, surgiu um problema: a falta

d´água. Inicialmente, as famílias Kaingang puderam contar com

a ajuda dos vizinhos da área, que cediam água para suas neces-

sidades. Porém os vizinhos não poderiam ceder água por mui-

to tempo, pois eles pagavam por essa água. Conforme os rela-

tos dos Kaingang, somente após a repercussão de sua situação

de falta de água potável em jornais do município conseguiram

receber uma torneira em sua área.

Vista do local onde moravam as famílias Kaingang.
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Moradia Kaingang.

A luta por uma Terra Indígena reconhecida em São Leo-

poldo foi marcada por estratégias que o povo Kaingang preci-

sou adotar, bem como por dificuldades diversas que surgiram no

decorrer do caminho. O Ministério Público era, muitas vezes, a

única forma de conseguir resolver demandas que surgiam, até

mesmo para garantir que seus direitos fossem respeitados.

Ainda na época de acampamento, o Conselho de Missão

entre Indígenas (COMIN) da Igreja Evangélica de Confissão

Luterana no Brasil (IECLB) já acompanhava os Kaingang atra-

vés da pessoa de Marinês Garlet, que buscava auxiliá-los na

luta pela terra e nos direitos básicos, como saúde e educação.

Pensando no reconhecimento como comunidade indígena,

houve uma sugestão do Ministério Público: “O Ministério Pú-
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blico já nos acompanhava nessa época e sugeriu que a gente

escolhesse uma liderança. Foi feita uma eleição, e o José Ver-

gueiro foi eleito cacique e eu (Darci) era o vice-cacique. Tem-

pos depois, por problemas pessoais, o cacique teve que deixar a

liderança e eu assumi, ficando o Antonio dos Santos de vice.

Levamos uma ata assinada para a FUNAI em Passo Fundo e

fomos reconhecidos como uma comunidade indígena”.

Ao serem reconhecidos como uma comunidade indíge-

na, os Kaingang passaram a lutar por uma terra própria para

transformá-la em uma Terra Indígena segundo seus costumes.

Em alguns momentos, gestores municipais ignoraram comple-

tamente sua presença na cidade, mas também houve gestores

que buscaram colaborar. O ex-prefeito Ary Vanazzi, em sua

primeira gestão (2005-2008), buscou colaborar com a luta pela

terra em São Leopoldo.

Moradia Kaingang.
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No ano de 2007, foi comprada uma terra no Bairro Feito-

ria-Seller e destinada às famílias Kaingang. Darci relata como

se deu a transição para o novo espaço: “Inicialmente, a Secre-

taria de Habitação mandou vir para a terra, mas havia uma

disputa por herança, porque tinha mais um herdeiro pra entrar

no inventário. Por isso a chave do cadeado de acesso à terra não

veio da imobiliária. Então a gente quebrou o cadeado que tinha

no portão e começamos a ocupar a terra. Os primeiros entra-

ram e começaram a fazer os seus barracos, com a Brigada Mi-

litar e a Guarda Civil dando segurança. Às 5 horas da tarde

receberam a resposta do prefeito, que havia regularizado a situ-

ação da terra”.

Assinatura do

Decreto que

passava o território

atual da comunida-

de aos Kaingang

em São Leopoldo.
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Momento de entrega da área às famílias Kaingang.

A ocupação aconteceu com a presença de 12 famílias Kain-

gang. Hoje a comunidade conta com cerca de 42 famílias.

Mudança para o novo território.
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Porém a presença Kaingang no novo espaço não foi bem

aceita pelos moradores da região. As lideranças do bairro or-

ganizaram um abaixo-assinado contra os Kaingang, buscan-

do impedir que residissem na atual terra. Esse abaixo-assina-

do foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, mas foi

rejeitado em votação: dois vereadores apoiaram o abaixo- as-

sinado e outros dez apoiaram os Kaingang. A partir dessa

decisão, os moradores não indígenas não tinham outra possi-

bilidade a não ser aceitar a presença Kaingang. Com o passar

do tempo e o estreitamento dos contatos, a relação mudou

muito. Darci conta: “O presidente do bairro hoje é baita ami-

go nosso! Agora o bairro conhece nós, somos vizinhos, somos

amigos. Hoje os mesmos vizinhos abatem um gado e vêm

vender carne para nós”.

A luta por uma Terra Indígena mesmo no espaço urbano

seguia exemplos de outros locais em que já havia tratativas para

outras famílias. Relatos dão conta de que a conquista de ter-

ras urbanas seguia o exemplo das áreas de Porto Alegre: a

primeira área urbana conquistada foi no bairro Agronomia.

Outras áreas foram conquistadas, como a Lomba do Pinhei-

ro, também em Porto Alegre, e para ajudar nessa luta, lide-

ranças regionais passaram a se unir.

A presença dessas lideranças é marcante para o fortaleci-

mento da luta pela terra em São Leopoldo, pois traziam consi-

go a experiência de vivências no acampamento, bem como em
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Primeiras moradias na área da atual Terra Indígena Por Fi Ga.

Primeiras moradias na área da atual Terra Indígena Por Fi Ga.
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negociações com o poder público para conseguir garantir seus

territórios. Algumas dessas lideranças estão presentes até hoje

na TI Por Fi Ga, fazendo parte de grupos de liderança ou con-

selhos internos.

Segundo Francisco: “Nós indígenas temos essa mania de

nos ajudar. É de todos. Amanhã ou depois minha filha pode vir

morar aqui”. Ou seja, a luta por terras não é individualizada,

mas sim do povo como um todo. O reconhecimento de uma

terra indígena em São Leopoldo foi uma conquista de todo o

povo Kaingang. Por isso essa é uma terra do povo e não de

algumas famílias.

Após estar na terra conquistada, os Kaingang passaram a

preocupar-se com seus direitos, principalmente saúde, sanea-

mento básico e educação. Darci R. Fortes relata: “No ano de

2004 veio para a aldeia a primeira professora: Rosalina, que

vinha da comunidade de Estrela. Em 2006, veio o professor

Dorvalino. A primeira agente de saúde também foi a Maria de

Fátima, e aqui foi o primeiro encontro de Kujã, que aconteceu

com o apoio do Gilson da antiga Funasa”.

O nome da Terra Indígena “Por Fi Ga” também tem

um significado importante. “Por Fi” é o nome dado a um pás-

saro que comunica os guerreiros Kaingang sobre as feras da

mata. Já “Ga” quer dizer território. O local onde está a aldeia

hoje era o território desse pássaro tão importante para os Kain-

gang.
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Primeiras reuniões na nova área.

Placa que identifica a área indígena.
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Momento de comemoração pelo reconhecimento como comunidade

indígena, com a chegada da placa de identificação. Na foto, Kaingang da

Por Fi Ga e o cacique do período Alécio Gãrfe j de Oliveira, 2010.
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2.

A luta pela terra e a vida na cidade

Os Kaingang possuem um jeito próprio de ser e estar no

mundo, de acordo com sua cultura e seu jeito de ser. Esse modo

de ser foi aprendido a partir do exemplo dos mais velhos, pelos

seus ensinamentos e tem a ver com seu modo de entender o

mundo. Da mesma forma, sua relação com a terra e a percep-

ção da mesma demonstram suas diferenças na relação com os

não indígenas.

A terra é, para os Kaingang, a grande mãe. É ela que dá

vida, é dela que os Kaingang vêm. A terra não pode ser maltra-

tada e deve ser tratada com respeito, por isso não usam agrotó-

xicos e buscam preservar o solo, mantendo árvores nativas e

cuidando das fontes de água.

Fonte d´água na Por Fi Ga.
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Além do cuidado com a terra, os Kaingang entendem que

seu território é de uso coletivo. Sendo assim, não há cercas e

limites entre as casas que compõem a área. Na Terra Indígena

Por Fi Ga isso está bastante claro, pois, mesmo morando em

uma área pequena, as famílias não separam seus pátios. Pelo

contrário: o pátio é o espaço do coletivo e da convivência. Brin-

cando pelo pátio, as crianças estão livres, e toda a comunidade

compromete-se com o bem-estar dessa criança. O território da

aldeia Por Fi Ga é um espaço do povo.

Francisco, liderança Kaingang, explica: “A nossa cultura

é aberta. Não tem portão. No costume indígena, sempre tem

lugar pra mais um”. Com essa fala, o Kaingang mostra seu

acolhimento para com os seus parentes e deixa clara sua visão

da terra como um bem coletivo.

Porém, para que esse modo de vida dê certo, é necessário

respeito entre todos. Neiva relata: “A gente se respeita. Aqui é

daquele, ninguém entra ali pra fazer bagunça”. Apesar de ser

uma cultura de coletividade, os Kaingang respeitam a presença

de espaços privados.

Da mesma maneira que a Terra Indígena é percebida

como um espaço de todos e pela qual todos devem se unir, os

territórios Kaingang também são percebidos como um grande

território único. Ou seja, o fato de estar vivendo na TI Por Fi Ga

não os exime da luta pelas demais terras indígenas Kaingang,

já que é uma luta de um povo como todo. Até mesmo a luta

pela ampliação dessa área em São Leopoldo apresenta-se como

uma necessidade para a manutenção de todo o povo Kaingang.
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O que dá força a essa prática é também uma explicação

histórica, que mostra a transitoriedade Kaingang entre diver-

sas aldeias. No passado, os Kaingang não viam a necessidade

de fixar-se em uma aldeia, mas sim transitavam por entre seus

espaços, que formavam um grande território Kaingang.

Ainda hoje existe um movimento de pessoas entre as ter-

ras indígenas, muitas vezes em virtude das ligações de paren-

tesco e dos casamentos. Também existe a possibilidade de uma

pessoa ser afastada de uma aldeia quando comete algum fato

grave na mesma, sendo então encaminhada para outra aldeia,

com o objetivo de evitar novos problemas e melhorar seu com-

portamento.

A Terra Indígena Por Fi Ga é reconhecida pelos órgãos

públicos como uma aldeia urbana. Por isso, muitas vezes, os

Kaingang são questionados sobre o porquê de estar na cidade.

Porém a primeira pergunta a se fazer é:

Os Kaingang estão na cidade ou a cidade

está no território Kaingang?

Pátio da Comunidade Por Fi Ga.
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Sabemos que a ocupação Kaingang é anterior aos demais

povos e que o avanço da cidade sobre as áreas indígenas cau-

sou essa proximidade entre a cidade e os Kaingang. Além dis-

so, sem a mata e a caça a partir das quais sobreviviam, os Kain-

gang precisaram vir para as cidades vender seu artesanato para

poder se manter. Também questões de atendimento à saúde,

por exemplo, são encontradas nas capitais.

A vida na cidade apresenta alguns desafios, principalmen-

te quando as pessoas não conhecem a cultura Kaingang. Uma

das principais dificuldades está relacionada à presença de crian-

ças durante a venda do artesanato. Cleuza Lopes explica: “A

gente tem dificuldades na venda: somos discriminados com o

artesanato nas costas e os filhos atrás. Os carros passam e abu-

sam da gente porque a gente é indígena. Algumas pessoas xin-

gam porque as crianças estão vendendo, mas as nossas crian-

ças estão aprendendo a se virar!”

A presença das crianças junto com os pais durante a ven-

da do artesanato é algo que faz parte da cultura Kaingang, pois

a criança acompanha os pais e é desse jeito que também apren-

de sobre o ser Kaingang. Colhendo as matérias-primas com os

mais velhos, fazendo o artesanato e vendendo-o é que as crian-

ças saberão sobre sua cultura, sua relação com a natureza e o

modo de relacionar-se com os demais. Além disso, o acompa-

nhamento das mães e avós garante o cuidado da integridade da

criança.

Também no transporte do artesanato se encontra dificul-

dade, como relata Neiva: “No ônibus, muitas vezes passamos

trabalho. Às vezes, não queriam trazer nossos artesanatos. Di-
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ziam que a gente era vagabundo, que não trabalhava, só fazia

artesanato”. Até hoje os Kaingang encontram dificuldades no

transporte do artesanato.

Porém os Kaingang têm usado sua sabedoria tradicional

para superar as dificuldades que encontram e reafirmar-se como

povo indígena. “A gente acostumou na aldeia urbana. Sinto

saudades dos parentes, mas aqui é bom de viver”, relata Neiva

Fortes.

A presença Kaingang pode ser vista como um enriqueci-

mento para a cidade, pois sua cultura e sabedoria podem ensi-

nar muito aos não indígenas, principalmente se forem respeita-

das suas diferenças. O modo de ser e viver dos Kaingang pode

ensinar muito à sociedade não indígena, refletindo sobre nossa

relação com o tempo e com o ambiente.

Coleta de matéria-prima para a produção de artesanato.
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Mulher Kaingang

preparando a

taquara para

confecção de

cestos.

Artesanato e balaios produzidos pelas famílias Kaingang.
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3.

Nossas raízes: bases da comunidade

Para que uma comunidade se mantenha firme em sua

cultura, é necessário que tenha bases sólidas. O Kaingang An-

tônio dos Santos explica: “Nós criamos raízes nesta terra e pre-

cisamos mantê-las para que nossos filhos venham a colher os

frutos”. Assim como uma árvore precisa de raízes que lhe dê

alimentos, uma comunidade precisa nutrir-se com o conheci-

mento tradicional de seus velhos, com as histórias de seu povo

e com os conselhos passados entre as gerações.

São os mais velhos que trazem os ensinamentos do tem-

po antigo, da cultura tradicional e do jeito de ser Kaingang.

Eles guardam consigo o saber tradicional: comidas tradicio-

nais, músicas do povo e danças Kaingang. Através das histórias

contadas e dos conselhos dados é que os Kaingang aprendem

os valores de seu povo.

Contar histórias sempre fez parte da vida dos Kaingang,

até mesmo porque é uma cultura baseada na oralidade, nas his-

tórias, lendas e mitos que se contam. Ao redor de uma fogueira,

os velhos Kaingang contavam e contam as histórias do povo:

como surgiu o povo Kaingang, de onde vêm as marcas que fa-

zem parte de sua cultura, como viviam no passado... Ainda hoje

há muita presença do fogo com pessoas sentadas ao seu redor,

principalmente no fogo de chão, sempre há tempo para boas his-

tórias. Segundo o relato dos Kaingang, é necessária a presença
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do fogo para a contação de histórias, pois é no movimento desse

fogo que se enxergam histórias no contexto de todo o planeta. O

fogo esquenta e movimenta a memória, dizem os Kaingang.

Também faz parte do viver em comunidade do povo

Kaingang a prática de aconselhar. Os conselhos são vivencia-

dos quase que diariamente na Por Fi Ga, mas também se re-

corre a eles em momentos difíceis. Os mais velhos buscam

aconselhar os jovens, falando de sua experiência de vida e das

consequências das ações que tomamos hoje para o futuro. É

através dos conselhos que se busca alertar os jovens sobre os

perigos que existem na cidade e sobre a importância de pre-

servar e cuidar enquanto pessoa. No momento dos conselhos,

o passado se faz presente e as memórias do povo vão fortale-

cendo seu jeito de ser.

Fogo de chão na Por Fi Ga.
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Além disso, é através do aconselhamento que se evitam

problemas mais sérios dentro da terra indígena. Muitas vezes,

ao perceber que um problema pode estar surgindo entre pessoas

na comunidade, lideranças locais e regionais buscam mediar

diálogos e aconselhar para que todos possam conviver de for-

ma saudável e manter-se dentro da lógica de vida Kaingang,

tão baseada na coletividade. Lideranças de Porto Alegre, Es-

trela, Lajeado e Farroupilha aconselham as lideranças de São

Leopoldo, bem como as lideranças da Por Fi Ga vão até as

demais terras indígenas colaborar.

Dentro da Terra Indígena Por Fi Ga há pessoas chama-

das de “conselheiros”, incumbidos de trazer à reflexão e apazi-

guar situações. Como relatam os Kaingang, uma liderança tem

que ter muita visão e, quando percebe algo errado, precisa ten-

tar resolver e levar as pessoas para o lado bom. Com o auxílio

dos conselheiros essa tarefa se torna mais viável e efetiva.

Um exemplo de como funcionam os conselhos na Por Fi

Ga é o momento que antecede as festas na comunidade. Reú-

nem-se todos os jovens, e os mais velhos os aconselham sobre

como agir durante a festa e qual conduta adotar. Esse momen-

to de aconselhamento busca que tudo funcione bem, principal-

mente porque jovens de outras terras indígenas vêm participar

da comunidade. Até mesmo antes de esportes, como nos jogos

de futebol entre as terras indígenas, é feita uma fala de aconse-

lhamento para que a sabedoria de vida dos mais velhos seja

uma orientação para os jovens.
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4.

O tronco que nos fortalece

4.1 Educação Kaingang

A educação Kaingang não pode ser confundida com edu-

cação escolar, pois, embora hoje a comunidade tenha uma es-

cola, a educação é vista como um processo que vai além do

espaço da escola. Como explica o professor Josme Fortes: “A

criança já precisa educação em casa. O professor ensina a ler e

escrever, pois as crianças ficam pouco tempo com o professor.

A responsabilidade de ensinar os costumes e educar é dos pais”.

Quando se fala que a educação começa em casa não está

se referindo somente a valores, mas se está reconhecendo que

mesmo as práticas do dia a dia em família consistem em ativi-

dades educativas. Na aprendizagem da língua, por exemplo, é

de extrema importância a vivência familiar. “O falar Kaingang

já vem da família, assim como o português. Kaingang pelo cos-

tume e português pela venda do artesanato”, explica o profes-

sor Josme.

Outra atividade diária que se torna uma importante prá-

tica educativa está relacionada ao artesanato. Acompanhando

os pais na coleta de matéria-prima para o artesanato, sua con-

fecção e sua venda, a criança Kaingang está aprendendo para a
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vida: plantas da mata, tempos de coleta, matemática nos tran-

çados e na venda...

Como explica o professor Dorvalino Cardoso, estamos

falando de uma outra visão de educação: “A educação Kain-

gang é anterior à colonização e é baseada na oralidade. Ela

tem que partir da família e da comunidade, e a escola somente

complementa. A proposta pedagógica não indígena não encai-

xa na educação Kaingang, porque as crianças Kaingang têm

outras vivências. Temos outro tipo de trabalho, de acolhimento

e de educação baseada nessa criança”.

Embora por muito tempo as terras indígenas não tenham

tido a presença física de escolas, hoje a maioria das comunida-

Mãe e filha fazendo artesanato.
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des já as incorporou. Porém a escola Kaingang precisa seguir a

pedagogia Kaingang, a alfabetização Kaingang e também toda

a filosofia Kaingang. Por isso o professor Josme comenta: “A

educação Kaingang é diferente. É como falar inglês: pra quem

vem de fora, a nossa educação é difícil. Estamos ensinando as

crianças para não perder a cultura, porque hoje em dia o que

vale é a nossa cultura, que precisa ser valorizada”.

A pedagogia Kaingang traz uma perspectiva diferente para

dentro das escolas. Dorvalino explica que “a pedagogia Kain-

gang parte da organização social Kaingang: linhas clânicas, his-

tória, cultura, aprendizagem diferente. Nós não aprendemos

com os livros, aprendemos com tudo o que tem vida. Afinal,

tudo o que tem vida tem seus valores”.

 A seguir, três aprendizagens significativas:

Colher matéria-prima e alimentos tradicionais, como na foto quando foi
coletado “Kumi”.
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Aprender danças Kaingang.

Fazer artesanato.
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Baseados nessa ideia de que os ensinamentos estão em

tudo o que possui vida, os Kaingang questionam práticas da

escola não indígena. Uma delas é o fato de que se mantêm as

crianças sentadas em uma sala de aula por um longo período

de tempo, sem interagir com o mundo e a vida. “O horário da

escola é o horário de uma empresa, é preparar para o mercado

de trabalho. A escola não se preocupa em humanizar. O pro-

fessor prepara para ser uma criança que no futuro ganhe di-

nheiro, não humaniza, não prepara para a sociedade”, comen-

ta Dorvalino.

Na pedagogia Kaingang respeitam-se os anseios e as von-

tades da criança, até mesmo porque se percebe o movimento

como algo extremamente natural: “Nem sempre o conteúdo é

o que interessa. Elas querem saber das coisas do mundo: brin-

car, ver as coisas em movimento, assim como o mundo está 24

horas em movimento”, segundo Dorvalino.

Os próprios momentos de festa e confraternização na co-

munidade são tidos como aprendizagens significativas, pois, se-

gundo o professor Josme, “a partir do que a gente faz na festa

podemos trabalhar na própria escola. Lá as crianças enxergam

coisas do nosso costume, da nossa cultura”.

Porém, a pedagogia Kaingang encontra sua sustentação

na filosofia desse povo, ou seja, no seu modo de ser e estar no

mundo. Talvez o traço mais marcante dessa filosofia seja a com-

preensão de unicidade entre a humanidade e a natureza, como

explica Dorvalino: “Tudo o que o índio pratica, valoriza e in-

terpreta forma a filosofia Kaingang. Valorizar a cosmologia, a

natureza e a humanidade. Nada é separado, tudo é junto. Hoje
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a ciência separa o homem da natureza, como se ele fosse supe-

rior, mas nós não somos separados. Nós somos a natureza. Se

eu não respeito a árvore, eu estou me desrespeitando. Nós so-

mos compostos da natureza; tudo o que está na natureza repre-

senta nós”.

A partir disso percebe-se o porquê da importância de con-

viver com os demais seres vivos. Partindo dessa percepção de

mundo, o trato de questões ambientais, por exemplo, é ainda

mais evidente. “Terra, rio e atmosfera nos compõem. Não dá

pra separar. Nós somos a terra. Se a atmosfera tá poluída e a

terra tá doente, somos nós. Nós temos a força da terra. Nós

somos compostos de água, por isso tem que cuidar: se a água

está doente, nós também estamos doentes”, explica Dorvalino.

Momento de integração da comunidade Kaingang com não-indígenas,

recebendo grupos de escolas de toda a região.



37

POR FI GA KE ME – HISTÓRIA DA TOVACA

A filosofia Kaingang mostra que o ser humano é apenas

um integrante da natureza, por isso não é superior aos demais.

Ao contrário, por ser o mais jovem integrante, precisa aprender

com os elementos da natureza: “A gente aprende com as coisas

vivas: aprende com o rio, com as árvores, com os animais. A

gente é muito novo diante da natureza. Tudo o que a humani-

dade aprendeu foi com a natureza. As danças aprendemos com

os animais. As pessoas não nasceram sabendo, aprenderam com

a natureza. As músicas vieram dos animais: a humanidade

nasceu e os animais já cantavam, trovavam, roubavam a mu-

lher do outro. Tudo o que fazemos hoje aprendemos com os

animais”, afirma Dorvalino.

Baseada nessa filosofia, a pedagogia Kaingang busca sem-

pre iniciar um trabalho pela sua origem, como explica o profes-

sor Dorvalino: “Tudo o que se estuda é preciso começar pela

origem. Não dá pra começar pela copa da árvore e sim pela

raiz. A gente parte de um assunto e vai fazendo os galhos”.

Outra característica marcante da pedagogia Kaingang é

o respeito ao tempo de cada um e ao tempo coletivo. Esse res-

peito é percebido não somente no ambiente escolar, mas em

toda a vida na comunidade. Compreende-se que existe o tem-

po certo para as coisas acontecerem e por isso, muitas vezes,

parece que o Kaingang é vagaroso. Porém Dorvalino compara

o modo de ser Kaingang com o modo não indígena: “Os não

indígenas assumem muita coisa, sempre visando ao dinheiro.

Para o Kaingang, ser bem de vida é ser saudável e para isso é

preciso respeitar o tempo”.
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Todas essas diferenças em relação à educação escolar tra-

dicional causam estranheza em muitas pessoas. Josme relata

que “ainda há muito preconceito com a educação indígena. As

nossas crianças são diferentes, a nossa escola é diferente. Quan-

do um dos nossos vai estudar fora, ele tem muita dificuldade,

principalmente por causa da timidez”.

Hoje a aldeia Por Fi Ga conta com uma escola indígena

dentro da comunidade, que atua com crianças do 10  ao 50  ano,

sendo atendida por um professor bilíngue. Quando vão a esco-

las fora da comunidade, as crianças Kaingang sentem algumas

dificuldades de se adaptar a uma nova pedagogia e a novas prá-

ticas e didáticas, porém costumam receber elogios dos profes-

sores pela boa educação.

Professor Josme e alunos Kaingang da Por Fi Ga.



39

POR FI GA KE ME – HISTÓRIA DA TOVACA

4.2 Sobre a mata, as plantas e os seus cuidados

O espaço da mata é muito importante para os Kaingang,

pois no passado dela eram retirados os alimentos que os sus-

tentavam, e ainda hoje é dela que se retira a matéria-prima para

o artesanato. Com isso a mata é uma importante provedora

para este povo.

Mas existe também uma relação de espiritualidade com

a mata. O povo Kaingang entende que todo ser vivo possui um

espírito; por isso, cada árvore tem um espírito próprio, e existe

ainda um espírito maior, que é o espírito da mata. Devido a

isso, esse é um espaço que deve ser respeitado. Até mesmo para

adentrar nesse espaço é necessário pedir licença.

Darci explica: “Para entrar no mato se pede permissão,

porque o mato tem espírito. O mato, a madeira têm espírito, e

eles ouvem nós. Então a gente fala com o espírito da mata,

explica que não vai fazer nada de mal. Por que se corta uma

parte de uma árvore, o espírito machuca. Igual a uma pes-

soa”.

Essa relação de respeito para com os demais seres vivos é

passada de geração em geração: “Nós aprendemos isso com os

nossos velhos, como agora a gente precisa ensinar para as nos-

sas crianças e jovens”, comenta Antônio dos Santos.

Adentrando na mata em busca de alimento ou matéria-

prima junto com os pais, as crianças e jovens vão aprendendo

sobre as plantas, as madeiras, os cipós e os chás. É na convivên-
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cia e no “fazer junto” que o conhecimento tradicional Kain-

gang é aprendido e a sabedoria desse povo é fortalecida.

Embora a Terra Indígena Por Fi Ga seja um espaço geo-

gráfico tão reduzido, ela possui uma área de mata dentro de

seu território. Essa mata é preservada e cuidada por toda a co-

munidade. Mesmo sendo um espaço pequeno, nela se encon-

tram materiais usados pelos Kaingang em seu artesanato e tam-

bém plantas medicinais.

Nesse contexto, há uma série de exemplos e registros:

Coleta de alimento tradicional: fuá.
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Kevafã –
Figueira Braba

Árvore com quase 300
anos, importante

símbolo de resistência.

Vãj Kupri – Loro
É primo da Guajuvira e

com sua madeira
podem ser feitos arcos e

flechas. Os antigos
pegavam essa árvore

para fazer os palanques
das casas, pois o seu

cerne pode durar mais
de 100 anos na terra.
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Pá – Ipê
Árvore forte, com a qual também eram feitos os esteios das

casas.

Ketý Jug – Soita
Com a casca desta árvore se faz um remédio Kaingang.
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Fãg – Pinheiro
Desta árvore os antigos

extraíam uma tinta
vermelha e a usavam para

tingir seus artesanatos.
Além disso, dela vem o

pinhão, alimento
tradicional do Kaingang.

Ka Kupri – Madeira
Branca

Árvore rara na região,
com a qual se faz

remédios para doenças
que acometem as

mulheres, como
problemas no útero.
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Féj Kos   r – Madeira
Cheirosa

Árvore medicinal, usada
para tratamento de

inflamação na bexiga.

Kojo Tar – Tarumã
O líquido dela extraído é

remédio tradicional
Kaingang.
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Féj Ker Já – Nóz
moscada do mato

Krãg Mé Mág –
Pariparova da

folha larga
Suas folhas são usadas

para fazer emplastos, que
são usados no

tratamento de ossos
quebrados. Nas guerras,

os jovens eram
fortalecidos pintando-se

com essas folhas.



46

POR FI GA KE ME – HISTÓRIA DA TOVACA

G   g – Xaxim
Símbolo de resistência

da mata, a presença do
xaxim foi responsável

por impedir a passagem
de uma estrada neste

local próximo à aldeia.

Ke Tá Ténh – Folha
Larga

Com sua madeira, os
Kaingang fazem hoje

arcos e flechas.
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Pénh Jó – Caróa
A partir desta árvore os

antigos faziam uma
pasta que jogavam na

água. Com isso, os
peixes ficavam “tontos”

e facilitava a pesca.

Mrur Tãr – Cipó
Leiteiro

Árvore ainda usada
para a confecção de

alguns balaios.
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F   r Ku Pr    –
Guaramirim Liso

Nos tempos
antigos, dessa

árvore eram feitos
as burdunas

(cacetetes) para os
conflitos em que se

envolviam os
Kaingang.

Jónh Vi – Xinxo
Na foto aparece uma

muda da árvore.
Quando grande, é

usada para fazer
balaios.
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Ka Sãr
A partir destas

sementes são feitas
as pinturas

corporais que
representam as

marcas Kaingang.

Tênh – Coqueiro
Os seus frutos, servem de alimentação para os Kaingang,

principalmente quando ficavam na mata. Além disso, é com
o coqueiro que o Kujã faz o chá em que se banha a criança

que será Kujã no futuro.
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Tú Mror Mror –
Pega-pega

Desta planta é feito
um chá, que pode ser
usado no banho pelo

homem quando a
mulher não está mais
interessada nele. Sua

semente gruda na
roupa com facilidade,

significando o
“grudar da esposa no

marido”. Ou seja, é
remédio para que não

ocorra uma
separação.

Fág Gá
Ao observar essa

planta sabem a época
correta de colher o

pinhão: quando suas
sementes caem, o
pinhão está quase

pronto para consumo.
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Mrur Só – Cipó
Marrom

Cipó colhido pelos
Kaingang a cada 6
meses, somente na
lua crescente. Com

ele, são feitos
artesanatos, como

peixinhos.

Rág n    – Cupim
Segundo a tradição

indígena, a
presença do cupim

mostra que neste
local já teve

presença indígena.
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Féj Marér – Marcela
Chá usado para

congestão e dores de
cabeça.

Ó Má – Capim
Rabo-de-burro

Com esse capim eram
feitas as coberturas das

cabanas indígenas.
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Apesar de todo o cuidado dos Kaingang com a mata, ainda
há resquícios da passagem do não indígena pelo local.

Ránh rór – As grandes rochas também são extremamente
importantes para os Kaingang. Elas dão força para as fontes

de água recuperar-se.
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Os Kaingang percebem-se como defensores do meio
ambiente!
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4.3 Cultura Kaingang
Fortalecer a cultura tradicional é uma importante forma

de unir a comunidade. Para isso, diariamente é vivenciada a
língua Kaingang, são preparados alimentos tradicionais, pratica-
se o aconselhamento e ensina-se músicas e danças Kaingang.

Centro cultural
O centro cultural foi construído pela própria comunida-

de com o apoio do COMIN e é um espaço comunitário, usado
em diversas ocasiões, como: reuniões, festas, confecção de ar-
tesanato em dias de chuva, aulas em dias quentes, atendimento
à saúde, etc.
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Coletar plantas para a
alimentação

tradicional e matérias-
primas para o

artesanato é uma
maneira de manter a

cultura Kaingang.
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As saladas tradicionais Kaingang são o “fuá” e o “kumi”. Na
imagem, o fuá que foi coletado pelas crianças é preparado

pelas mulheres.
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Outro alimento tradicional Kaingang é o “bolo na cinza”!
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Os chás Kaingang são utilizados para curar doenças e
também para preveni-las. Porém, é necessário que se saiba

colhê-lo e prepará-lo, segundo o costume Kaingang. Na
imagem, chás são preparados para a comunidade da

Por Fi Ga por Franscisco Rokán dos Santos.
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O artesanato também é uma forma de fortalecer a identidade
Kaingang. Na imagem abaixo, banca de venda de artesanato

na Terra Indígena em dia de visitas.

Venda de artesanato na Por Fi Ga.
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Família Kaingang trabalhando com taquara.

Kaingang
trabalhando
com cipó.
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Artesanato Kaingang.
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Artesanato Kaingang.
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A dança e o canto Kaingang são ensinados às crianças e
fazem parte de suas vidas. Há na comunidade grupos de

danças que fazem apresentações para mostrar um pouco de
sua cultura aos não indígenas.

Kaingang Vanessa Refej Fortes cantando música Kaingang.
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Kaingang
com
roupa do
Grupo de
Danças.

Grupo de Danças Kaingang formado por crianças.
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Os momentos de
troca de saberes

entre a Terra
Indígena Por Fi
Ga e grupos e

escolas que são
recebidos faz com

que as pessoas
conheçam mais da
cultura Kaingang

e valorizem a
diversidade

cultural.
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5.

Florescer e frutificar:

ser criança e ser jovem Kaingang

5.1 A criança Kaingang gosta de quê?

Pular corda.
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Atirar com arco e flecha.

Ouvir músicas.

Jé
cs

on
 C

la
ud

in
o 

C
am

ar
go

A
le

ss
an

dr
a 

C
ar

do
so

 Z
uc

hi



69

POR FI GA KE ME – HISTÓRIA DA TOVACA

Brincar de carrinho.

Jogar futebol.
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5.2 Como a criança Kaingang vê o lugar em que
vive: a minha comunidade!
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5.3 O que o jovem Kaingang tem a dizer?

Muitos jovens vivem na Terra Indígena Por Fi Ga, sendo

que boa parte desses já nasceu em São Leopoldo-RS. Em sua

maioria, os jovens trabalham com os pais na confecção do ar-

tesanato e na sua venda.

Como a escola indígena atende crianças somente até o

quinto ano, a juventude precisa estudar fora da comunidade.

Segundo relato dos jovens da Por Fi Ga, ainda há muito pre-

conceito fora da terra indígena, mesmo que ele não seja tão

explícito. Um exemplo é dado pelo jovem Kaingang Ronei Ve g
Ga Fortes: “A gente percebe pelo jeito do professor falar com a

gente, chamando de índio e não pelo nome. Eu tenho nome

pra ele me chamar! Também chamam de bugre e até dizem

que a gente é fedorento”.

Entretanto, há espaços de educação onde o jovem Kain-

gang é melhor compreendido. Universitários da Por Fi Ga re-

latam que na faculdade já se apresentaram como Kaingang e

que isso gerou curiosidade nos colegas, que querem conhecer

mais de sua cultura. Nesse sentido, não há homogeneidade no

tratamento aos jovens Kaingang, nem na escola e tampouco na

universidade. Os jovens Kaingang percebem que, normalmen-

te quando as pessoas já conhecem a cultura indígena, os rece-

bem melhor.

As dificuldades encontradas já fizeram com que jovens

Kaingang desistissem do estudo, porém muitos persistem e en-

frentam o preconceito da forma que podem. Segundo relatos
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da comunidade, antigamente até mesmo a agressão física era

uma forma de defender-se do preconceito. Já atualmente bus-

cam nas atitudes preconceituosas motivos para fortalecer-se en-

quanto povo.

O estudo fora da aldeia é como uma necessidade para

sua sobrevivência. Porém enfatizam a importância de não dei-

xar de ser indígena, pois o fato de preservar sua cultura é atual-

mente seu grande argumento de defesa. “Sendo índio ou não,

todos merecem ser bem tratados”, reitera o jovem Gilson Jumy

Ferreira.

Outro desafio percebido pelos jovens Kaingang diz res-

peito a seu movimento em seu território e sua relação com a

natureza, não compreendidos pelos não indígenas. O jovem

Kaingang Juninho Correia relata: “O índio migra em busca de

vida melhor. O branco explora a natureza, e o índio não tem

pra onde ir. A gente não tem mais a liberdade de caçar, pescar.

Aqui os rios já estão poluídos”.

Esse sentimento manifestado pelo jovem está ligado ao

fato de estarem em uma terra indígena na cidade. Como vi-

mos, sabe-se que foi a cidade que adentrou nos territórios indí-

genas e, com isso, acabou privando os Kaingang de práticas

tradicionais. O jovem Leandro Kagny Fortes explica: “Aqui o

que me faz feliz são a língua, a cultura. Não temos mais a liber-

dade, porque é pouco espaço. Há uns 15 anos eu não pesco e

não caço”.

O jovem Kaingang da Por Fi Ga parece viver entre dois

mundos: o Kaingang e o não indígena. Na relação com os
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demais Kaingang, precisam provar que não abandonaram a

cultura por estar na cidade. Na relação com os brancos, preci-

sam mostrar que não abandonaram a cultura para ser respei-

tados como Kaingang. Mas, ao mesmo tempo, precisam co-

nhecer e entender do mundo não indígena para sobreviver na

cidade.

Porém, mesmo estando na cidade, a vida em uma comu-

nidade Kaingang é percebida como muito diferente da socie-

dade não indígena. As práticas coletivas são vistas como um

importante diferencial. Conforme Sueli de Oliveira Tomás, “na

aldeia, não se pensa somente em si. Sempre tem alguém que

vai olhar por ti. Se a pessoa fala que está com necessidade, al-

guém da comunidade ajuda. Nos dias de chuva, por exemplo,

quando não vende artesanato”.

A vida em comunidade tem a ver com liberdade, como

explica Gilson: “A liberdade que temos aqui é fazer parte de

uma comunidade que tem uma organização, que tem lideran-

ças”. Ou seja, é na Terra Indígena Por Fi Ga que esses jovens se

sentem livres para viver do seu jeito, sentindo-se parte dessa

comunidade. Segundo os relatos, os Kaingang sempre foram

livres, seguindo as suas leis internas, e é na vida em comunida-

de que podem manter tal hábito. Por exemplo, não há horários

certos para as refeições; procuram alimentar-se quando estão

com fome.

Os jovens da Por Fi Ga sentem-se parte do território em

que vivem, muitos por ter nascido aqui e outros por ter sido

criados aqui e vivenciado a história da conquista desse terri-
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tório: “Lembro da primeira vez que vim para São Leopoldo.

Eu tinha 8 anos e agora estou com 29. Vinha e parava na ro-

doviária; depois acampamos e sofremos com a enchente”,

relata Leandro Kagny Fortes.

Por sentirem-se parte dessa terra indígena, os jovens ma-

nifestam preocupação com o tamanho da área. Conforme rela-

tos de vários jovens, estão “apertados” em uma área pequena

de terra, povoada por muitas famílias. Até mesmo a liberdade,

manifestada como uma grande alegria dentro da terra indíge-

na, é ameaçada pela falta de espaço. A ampliação da área da

Terra Indígena Por Fi Ga é de vital importância para a manu-

tenção dos jovens Kaingang nesse espaço, vivendo de acordo

com a sua cultura.

Como o território da Por Fi Ga não permite algumas prá-

ticas tradicionais, como a caça e a pesca, os jovens buscam no

artesanato e na língua sua forma de fortalecimento cultural.

Para sua diversão, participam de festas que são realizadas entre

as aldeias Kaingang, nas quais normalmente surgem os casa-

mentos. Além disso, costumam praticar esportes, sendo que a

preferência é o futebol.

Além disso, os jovens Kaingang da Terra Indígena Por Fi

Ga fazem uso da internet como forma de diversão e também

como um instrumento de contato entre as terras indígenas. Nas

redes sociais, além de confrontarem-se com as culturas não in-

dígenas, podem reafirmar sua identidade e até mesmo partici-

par de debates sobre questões que os envolvem.
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Jovens da Por Fi Ga e seus times de futebol.
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6.

Para não deixar de florescer:

direito dos indígenas

Dentro da Terra Indígena Por Fi Ga há leis próprias, que

mantêm a organização interna. Essas leis regram a vida em co-

munidade e também estabelecem punições em caso de necessi-

dade. Mas para que os Kaingang possam manter-se como povo

que vive em comunidade indígena, que fortalece a cada dia sua

identidade cultural, também seus direitos precisam ser garanti-

dos. Para isso, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu

artigo 231:

“São reconhecidos aos índios sua organização social, cos-

tumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários so-

bre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

Além disso, o 20  artigo do Estatuto dos Povos Indígenas

assegura o respeito às peculiaridades do modo de vida dos in-

dígenas:

“Aos indígenas, às comunidades e aos povos indígenas se

estende a proteção das leis do País, em condições de igualdade

com os demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e

tradições indígenas, bem como as condições peculiares reco-

nhecidas nesta lei”.
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Ou seja, os Kaingang da Por Fi Ga, assim como os de-

mais povos indígenas do Brasil, têm o direito de viver de acor-

do com o seu modo de ser, suas tradições, suas leis internas e

sua cultura.

Também existem leis específicas para a educação e saúde

indígenas. A educação escolar indígena está amparada na Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96),

quando, em seu artigo 32, assegura aos indígenas o uso de sua

língua materna e de processos próprios de aprendizagem. Tam-

bém nos artigos 78 e 79 do Ato das Disposições Gerais e Tran-

sitórias da Constituição de 1988 se preconiza como dever do

Estado oferecer uma educação bilíngue e intercultural, que for-

taleça práticas culturais da comunidade indígena, reafirmando

identidades próprias.

Já a saúde indígena tem tratamento diferenciado garanti-

do na Lei 9836, de 1999, que cria um subsistema no Sistema

Único de Saúde voltado para a atenção à saúde indígena, res-

peitando a realidade local e as especificidades culturais.

 Em alguns momentos, leis estaduais ou municipais entram

em choque com a legislação que trata dos povos indígenas. Um

exemplo se dá com o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA), que não compreende a prática cultural da venda do arte-

sanato pelas crianças. Porém a legislação que trata das questões

indígenas é federal e, portanto, sobrepõe-se às demais e garante a

liberdade da vivência de acordo com a cultura Kaingang.

Garantindo a manutenção desses direitos, as crianças e

os jovens da Terra Indígena Por Fi Ga poderão fortalecer-se

enquanto Kaingang e dar continuidade à presença Kaingang

em São Leopoldo-RS.
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