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Resumo

Este trabalho versa sobre a organização sociopolítica Kaingang do setor São João do Irapuá
da Terra Indígena da Guarita (RS) a partir da memória oral dos kofá (sábios). Esta pesquisa
aborda sobre a história dos nossos antepassados, que segundo os entrevistados, tiveram que se
submeter a um modo de vida fora do costume e de conhecimentos para realizar tarefas dos
invasores. No passado os Kanhgág Pẽ tiveram que adotar diversas medidas de organização
alheias ao seu modo tradicionais, para poder se reestruturar no novo sistema de transformação
cultural com a chegada dos fóg (não indígenas) no nosso ẽg ẽmã (aldeia). Podemos dizer que
uma das formas de organização adquiridas dos fóg, são das lideranças o que chamamos de
Pãí. Com este trabalho buscaremos compreender quais foram as mudanças e os impactos que
elas provocaram na organização sociopolítica do povo. Contemplaremos também temas
contemporâneos como a introdução da educação escolar e a criação de novos padrões de
aldeias.
Palavras chave: Memória; Resistência; Kanhgág Pẽtarmãag Ẽmã
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Tu rá sῙ

VῩsῩ ẽg si ag tῩ ga tag ki vῩsῩrig ré já nῩgtῙ, fóg ag tῩ ẽg ẽmã tag ki junjun kῩ. Ẽg si ag
junja ke ja ag tóg nintῙ gé HῩra ag tῩ ẽg jamãn ẽmã taki pa tũnh já nῙntῙ . Kar ag tῩ ẽg jú ag
jykre fãg kῩ mũ já nῙntῙ gé. Ẽg rá tῩ kamẽ kar kanhrú tu rán já sῩ mũ, mar kanhgág pẽ tũ vẽ,
rá téj kar rá rôr ti, hẽ tu grῙn ẽg tῩ tῩ jῩnh nῩ kanhkã nῩtῙ. KῩ sῩ, ẽg si ag ty jykrén kῩ tu
rán ke vẽ, inh rãnhrãnh ke mũ tag ti. Kar sῩ ẽg ẽmã tu rán mũ gé.
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Apresentação

Sou João Sagrinso Emílio, tenho 35 anos, nasci no dia 15 de maio de 1979, pertenço
ao povo Kaingang e a marca da minha metade tribal é KanhrúKrẽ. Sou um (01) dos dez (10)
filhos de Geraldino Rẽrá Emílio e de Maria Rẽgso Mineiro sendo cinco filhos masculinos e
cinco femininas.
Sou falante da língua materna Kaingang, nasci no setor São João do Irapuá Terra
Indígena da Guarita que fica localizada entre os municípios de Redentora, Tenente Portela e
Erval Seco na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.
Gosto muito de estar próximo à natureza e também de realizar atividades como: Pescar
e caçar.
Resolvi prestar o vestibular específico e diferenciado ofertado pela Universidade
Federal de Santa Catarina para os indígenas dos povos Guarani, Kaingang e Xokleng no final
do ano de 2010, consegui ser aprovado. Iniciei o curso em fevereiro de 2011.
O tema escolhido para a defesa do meu Trabalho de Conclusão de Curso foi o
processo de formação e organização sociopolítica Kaingang do setor São João do Irapuá,
Terra Indígena Guarita (RS). O tema tem como finalidade conhecer e contar a história deste
lugar em memória dos nossos antepassados, na versão dos Kaingang sábios, moradores mais
velhos da comunidade no pós contato com os fóg (sociedade envolvente não indígena)
comparando o passado com o a organização atual dos Kaingang dentro da terra indígena
demarcada.
O presente trabalho não constará muitas referências bibliografias, mas sim as
informações coletadas dos kofá (velhos), moradores da comunidade, que tiveram muita boa
vontade em poder colaborar na realização do trabalho.
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Introdução
O presente trabalho tem por objetivo contar a história do Setor São João do Irapuá –
Terra Indígena da Guarita (RS), e a organização sociopolítica dos Kaingang deste lugar ẽmã.
A maior parte das informações coletadas, além das pesquisas bibliográficas, ocorreu através
das entrevistas junto aos sábios, moradores da comunidade.
O trabalho é organizado em dois capítulos:
No primeiro capítulo farei um breve relato da origem do povo Kaingang situando os
territórios ocupados por este povo. Também farei um levantamento de informações sobre a
história do contato deste povo com os fóg e em seguida citarei a localização da Terra Indígena
da Guarita e a abordarei sobre a história de sua demarcação que ocorreu no século XX.
No segundo capítulo contarei as informações coletados dos entrevistados Kaingang em
relação aos primeiros contatos com os fóg e a história contadas por eles nos convívios
familiares pós contato, é importante lembrar que esse processo se limita no setor São João do
Irapuá – Terra Indígena da Guarita.
Por fim abordaremos a organização cultural tradicional Kaingang e a organização
atual, com destaque maior a escola como ponto de referência da comunidade, onde que os
professores indígenas e não indígenas trabalham na questão de pró-vitalização da cultura
Kaingang.
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CAPITULO 1. POVO KAINGANG

Pela história que conhecemos sobre a origem do povo Kaingang diz que esse povo
surgiu de um buraco da terra. Essa História contada pelos pesquisadores, também está
presente no conhecimento Kaingang, que é transmitida na oralidade entre geração.

A tradição dos Kaingang conta que os primeiros desta nação saíram do chão
(...) saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos por nome de Kanhrú e
Kamẽ, sendo que aquele saiu primeiro. Cada um já trouxe um número de
gente de ambos os sexos. Diziam que Kanherú e sua gente toda eram de
corpo fino, peludo, pés pequenos, ligeiros tanto nos seus movimentos como
nas suas resoluções, cheios de iniciativas, mas de pouca persistência. Kamẽ e
os seus companheiros, ao contrário eram de corpo grosso, pés grandes e
vagarosos nos seus movimentos e resoluções (NIMUENDAJU, (1913)1993,
p. 58-59).

O povo Kaingang está entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil. São
praticamente 34 mil pessoas. Sozinhos correspondem a quase 50% de toda população de
língua Jê, sendo um dos cinco povos indígenas mais populosos no Brasil.1 Falam uma língua
pertencente à família linguística “jê”, juntamente com os Xokleng, integram o ramo Jê
Meridionais. Sua cultura desenvolveu-se à sombra dos pinheirais, ocupando a região sudestesul do atual território brasileiro. Há pelo menos dois séculos sua extensão territorial
compreende a zona entre o Rio Tietê (SP) e as regiões de campos e floresta atlântica no Rio
Grande do Sul, estendendo-se até Porto Alegre (RS). A figura 01 é uma demonstração de
parte das TI Kaingang. Atualmente existem 57 lugares ocupados e reivindicados como terras
tradicionalmente ocupadas por este povo, segundo dados do Conselho Indigenista Missionário
(Cimi).

1

Disponível em: httpwww.portalkaingang.org.br
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Figura 01. Mapa do território Kaingang

Fonte: www.portal.kaingang
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1.1 Terra Indígena da Guarita2

A terra Indígena da Guarita localiza-se na região noroeste do estado do Rio Grande do
Sul e compreende 23.406,87 hectares de área abrangendo os municípios de Redentora,
Tenente Portela e Erval Seco. Além disso, ainda encontramos a cidade de Miraguaí que fica
no limite da TI. A figura 02 é apenas um demonstrativo da localização regional da TI Guarita,
já que há alguns equívocos relacionados a sobreposição com limites municipais.
É a maior a maior terra indígena em extensão do estado e a mais populosa do país com
aproximadamente 7 mil pessoas. A demarcação ocorreu no ano de 1918 pela comissão de
terras de Palmeiras (RS) e até então não teve a sua área reduzida após esta demarcação. A
Terra Indígena da Guarita foi homologada pelo presidente da república em 1991 e no ano de
1997 foi registrada no cartório Imóveis de Tenente Portela (RS). Está organizada
politicamente tem 16 setores Kaingang distribuídos em dois municípios conforme
demonstração na figura 03. Comunidade Gengibre pertencente ao povo Guarani faz parte do
município de Erval Seco.
Município de Redentora:
01- Estiva;
02- Missão Indígena;
03- Katiú Griá;
04- Laranjeiras;
05- Mato Queimado;
06- Linha São Paulo;
07- São João do Irapuá;
08- Bananeiras;
09- Linha Mó;
10- Pau Escrito;
11- Capoeira dos Amaro.
Município de Tenente Portela:
2

. “Em relação as demarcações de Terras Indígenas fica da seguinte forma: Terra Indígena (TI) é uma porção do
território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para
suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e
necessária a sua produção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se de um tipo
específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista de
propriedade privada”. (www.portalkaingang.org.br, acesso em 20-12-2014).
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12- Km 10 (setor sede da Terra Indígena);
13- Linha Esperança;
14- Três Soitas;
15- ABC;
16- Pedra Lisa.
Figura 02. Mapa de localização da Terra Indígena da Guarita

Fonte: URI (abril de 2010)
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Figura 03. Mapa da Terra Indígena da Guarita dividida por setores

Fonte: Laboratório de geoprocessamento e análise territorial, 2004

O relevo da região é caracterizados por apresentar planícies nas áreas mais elevadas e
por maior declividade nas áreas próximas aos rios. A altitude média da Terra Indígena é de
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370 m. Os recursos são abundantes, berço para vários afluentes que abastece os rios Guarita e
Uruguai, isso se deve ao trabalho de preservação dessas nascentes realizadas pelos Kaingang.
A mata nativa compreende uma área de proteção permanente. Ainda mantemos mais
da metade do total da área com cobertura florestal primária (figura 4), basicamente a única da
região. Entre as espécies vegetais destacam-se grápia, angico-vermelho, cabriúva, louro e
canela. Devido à área de mata, a fauna apresenta variado número de espécie de animais
mamíferos, repteis, roedores e aves.

Figura 04.TI Guarita vista do espaço. O verde escuro em destaque na linha amarela representa a mata
nativa.

Fonte: disponível em: Google Earth. Acesso: 2012.
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CAPÍTULO 2. MEMÓRIA KAINGANG

2.1 Contato com os fóg

Segundo os entrevistados Kaingang, moradores no setor São João do Irapuá, Adelino
Gavóg da Rosa, Antonio Gavóg Claudino, Antonio Bento, Augusto Fortunato e Santo Key
Claudino a TI Guarita começou as ser conhecida por esse nome quando os fóg chegaram em
nossas terras no século XIX
As primeiras referências à Guarita, identificada como “toldo de índios”, surgiram em
1848 junto com outras áreas Kaingang no Rio Grande do Sul, como Nonoai e Campo do
Meio. Segundo Becker
Guarita já consta como tribo existente no município de Cruz Alta-RS. Na
época o grupo Kaingang era liderado pelo cacique Fongue, esse mesmo
grupo, depois de aldeado oficialmente na guarita, não perdeu as
características tradicionais do povo Kaingang. (BECKER, 1976).

Nossos kofá Kaingang lembram claramente tudo que seus pais contaram. Recordam
que Fonguê foi líder Kaingang e que teria ajudado o exército brasileiro na guerra do Paraguai
(1864-1870). Após o fim da guerra os fóg passaram a viver nas terras Kaingang, estes
perceberam então que eles estavam tomando conta do espaço diminuindo cada vez mais a
terra de ocupação dos Kaingang. Foi a partir dessa situação que o líder cacique Fonguê teve a
ideia de ir até ao governo da província, levando consigo os melhores guerreiros. Caminharam
por vários dias até chegar em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para pedir ao
governo que mandasse os fóg deixar a terra ocupado pelos Kaingang.
O governo se negou e ofereceu uma certa quantia em dinheiro para o líder Fonguê e
depois pediu que o Kaingang ficassem com ele morando oferecendo uma vida de luxo.
Fonguê não aceitou a oferta dizendo que não quero ouro, quero morar aqui, quero morar no
mato junto com meus Kaingang, quero aquele lugar pra eu caçar, pescar e melar pra comer,
quero lugar pra ficar, pra morar com meus filhos com meu jamré e régre.3
O senhor Santo Key Claudino relatou que por volta do ano de 1910 o seu pai junto
com mais um grupo de aproximadamente 08 Kaingang também foram até a Porto Alegre para
3

Memória coletiva de meus colaboradores, 2014.
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pedir novamente a demarcação da terra e junto com o grupo levaram um Kaingang que era
cego, porém muito sábio.
A partir dessa época os Kaingang começam a discutir com mais frequência formas de
expulsar os fóg de seu território, pois a perda da mata devido a aberturas de lavouras estava
acabando também com a vida dos animais e além disso com a vida cultural tradicional
Kaingang segundo os costumes. “A demarcação da Terra Indígena da Guarita, reduziu muito
o território dos Kaingang, limitando assim o espaço territorial de ocupação. Em 1918 com as
orientações do SPI a terra passa ser demarcada oficialmente pela Diretoria de Terras e
Colonização de Palmeiras (RS)”.4
A presença do Estado brasileiro através do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foi a
segunda grande modificação na vida do povo Kaingang na TI Guarita. O SPI explorou as
terras e a mão de obra Kaingang. O trabalho era tanto que as vezes os Kaingang ficavam dias
sem ver as suas famílias e sem ganhar nada. O SPI pagava apenas com alimentos, elaborados
coletivamente num grande tacho que passou a ser chamado de “panelão”. Quem se recusava a
trabalhar era castigado rigidamente e não recebia comida. No final dos anos 1940 mais e
início dos anos 1950 os Kaingang se recusaram a obedecer os fóg. Se reuniram em grupo
para não prestar mais serviço. Destituíram o mando do SPI e escolheram um líder próprio,
começando assim a nova era de um cacique chamado de Sebastião Alfaiate, mas ainda não
estava bom, pois a autoridade do chefe do posto era considerado maior.
Pelos relatos dos entrevistados fica claro que nosso povo teve muita perda com a
chegada dos fóg, especialmente perdas culturais, mas também nos leva a entender que os
nossos antepassados tiveram muita coragem para enfrentar os invasores.

2.2 Memória Kaingang

Pela pesquisa feita, os kofá presenciaram alguns fatos históricos ocorridos no processo
de formação do setor São João do Irapuá. A redução do espaço territorial foi a que gerou a
maior perda dos costumes e tradições.Os KaingangPẽ tiveram que passar por outros
processos de transformação cultural levando a quase extinção de muitas atividades
tradicionais Kaingang.

4

Disponível em: www.portalkaingang.org.br, acesso em 20-12-2014.

21

O lugar que chamamos de setor São João do Irapuá não era como conhecemos hoje.
No passado nossos pais viviam livremente nos limites do rio turvo, rio guarita, porteira do
Paraguai que ficava no município de Coronel Bícaco, Redentora e Erval Seco. A senhora
Adelino Gavóg da Rosa lembra que nessa época “vivíamos conforme as nossas tradições”
(ROSA, 2014).
O processo de formação do setor São João Irapuá partiu do interesse dos colonizadores
pelas terras, isolando todos os Kaingang em um único lugar afim de limitar o espaço
territorial. Naquela época não existia divisa para a ocupação das terras entre os Kaingang. O
senhor Kaingang Antônio Gavóg Claudino lembra que:
Aqui tudo era mato, os fóg que derrubaram as árvores para abrir lavouras. Os
Kaingang trabalhavam para eles em troca de nada e quem se negava a
trabalhar era castigado e torturado, os nossos pais sofreram muito, as vezes
eles ficavam dias trabalhando para os fóg deixando as suas esposas e
crianças sozinhas sem ter nada para comer e quando voltavam vinham quase
sem nada. (GAVÓG CLAUDINO, 2014).
Figura 05. Senhor Santo Key Claudino (Kamẽ) falando sobre a história da Terra Indígena para alunos
e familiares no setor São João do Irapuá

Fonte: Foto Levino Amaral (setembro de 2014).
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2.3 Setor São João do Irapuá

A pesquisa sobre este setor, São João do Irapuá, foi feito somente com entrevistas
junto aos moradores mais velhos da comunidade. Por ser o primeiro setor a se formar
fisicamente na TI Guarita, tornou-se um lugar de muitas ocorrências e fatos marcantes. Os
Kaingang viviam em lugares distantes um do outro em pequenos grupos e familiares, era uma
forma de se colocar em um ambiente agradável e de fácil vivência. Os encontros coletivos
ocorriam sem muita frequência, apenas os homens tinham a tarefa de se encontrar mais vezes
por motivos de obter comida juntos como na caça, pesca, coletas e colheita. A coletividade e
reciprocidade sempre foi um fator característica marcante do povo Kaingang, todos
aproveitavam de forma igual, todos tem o mesmo direito.
Com a chegada dos fóg tudo que era prática Kaingang passou a ser considerada como
diziam “feio”. Eles não queriam mais nos deixar fazer os nossos benzimentos com as nossas
ervas medicinais. “Os fóg achavam-se superiores e queriam que nos mandar fazer o que eles
queriam, nos colocar no serviço deles (...). Foi aqui que tudo começou, quando os fóg
chegaram eles fizeram até um portão para controlar os Kaingang e para não deixar sair para
longe” (ROSA, 2015).
Até os anos 1980 o Posto Irapuá, como era conhecido na época o setor São João do
Irapuá, já era uma comunidade e funcionava uma serraria comandado pelo pessoal da Funai
que era chefiado pelo Sissi. As madeiras eram tiradas dentro das terras da Guarita pelos
próprios Kaingang que trabalhavam como empregados do chefe.
Após um acidente que resultou na morte de um Kaingang, os demais homens
Kaingang não quiseram mais trabalhar pressionando o chefe e ameaçando colocar fogo na
serraria levando o fim de seu funcionamento. Os Kaingang chegaram a ser beneficiados com
algumas casas com as tabuas feitas na serraria, mas não o suficiente para todas as famílias e
além as tabuas eram de segunda ou seja, as tabuas melhores eram vendidas para fora sob
controle e responsabilidade do chefe da Funai.
O relato dos sábios nos revelam que a cultivação de lavouras também eram um dos
trabalhos que os fóg aplicavam nos Kaingang, podemos dizer que isso já ocorria muito antes
sob comando do SPI por volta dos anos 40 e assim se estendeu por um bom período de tempo.
O que de fato poderia ser mesmo não foi o que aconteceu. O SPI foi criado para
proteger os indígenas e as terras por eles habitadas, mas na verdade esse órgão ajudou os
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pequenos proprietários e fazendeiros na invasão e no arrendamentos das terras indígenas e
esse mesmo grupo era contra a permanência de tradições e práticas culturais indígenas,
incluindo a língua materna Kaingang.

Figura 06. Vista parcial do setor São João do Irapuá, destaque para a escola

Fonte: Foto João Sagrinso Emílio. Dezembro de 2013.

O Setor são João do Irapuá é o primeiro a se formar dentro da Terra Indígena Guarita.
Primeiro, antes de ser conhecido como setor, era conhecido como Posto São João do Irapuá e
também de Posto Velho.
O nome Irapuá surgiu por motivo de uma espécie de abelhas nativa que possuíam mel
que existia perto da estrada, hoje conhecido como RS 330, ali os fóg costumavam descansar
quando faziam o trajeto de passagem para se deslocar para outros lugares e nesse mesmo
lugar havia um morador Kaingang que tinha a sua casa de barro redonda o mesmo formato de
Irapuá. Os fóg chegavam nesse lugar pra beber água da fonte que ainda hoje existe.
Para nós Kaingang, Irapuá quer dizer Súg. Esse lugar começa a ser chamado de setor
São João do Irapuá por volta dos anos 1980 durante o fim do mandato do então cacicado
Senhor Kaingang Ivo Ribeiro, já falecido. Pela história é nesse setor onde começa a existir
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cacique a começar por Fonguê, os caciques que moraram no setor São João do Irapuá são:
Sebastião Alfaiate, Ivo Ribeiro e Armando Amaro.
O processo de formação do setor São João do Irapuá começa bem antes da demarcação
da Terra Indígena, mas somente no final dos anos 1980 que começa a ganhar o nome de qual
hoje é conhecido.

2.4 Lideranças

Os Pãí são os nossos lideranças, são eles os responsáveis pela segurança das famílias e
pela comunidade no modo geral, os Pãí são organizado da seguinte forma:
1º- Cacique o líder maior que é responsável pela administração de toda a Terra
Indígena;
2º- Vice cacique, segundo líder maior de toda a Terra Indígena é o substituto do
cacique;
3º- Conselheiros, são um grupo de homens da confiança do cacique que tem o trabalho
de ajuda-lo nas suas escolhas e decisões;
4º- Major e Coronel, são os dois principais organizadores das lideranças, sem eles
nenhuma decisão é tomada entre o grupo de lideranças, apenas acima deles estão o
cacique e o seu vice;
5º- Capitão geral, esse é o líder dos capitães;
6º- Capitão, responsável pela comunidade de seu setor, cargo de confiança do cacique
para ajudar na administração e segurança do setor onde mora;
7º- Sargento, homem de confiança do capitão do setor;
8º- Delegado, homem encarregado de prender e punir os manipuladores;
9º- Cabo, homem responsável e encarregado de cuidar de programações e festas;
10º- Policias, são homens que ajudam o capitão para avisar ou entregar aviso para as
famílias, também são os que buscam alguém quando cometem erros.
Podemos classificar os Pãí das seguintes formas:


Pãi Mág: Cacique e vice cacique.



Pãí: Major, Coronel, Capitão Geral e Capitão.



Pãí si: Delegado, Cabo e Policia

A liderança maior na comunidade Setor São João do Irapuá, é o capitão, cargo de
confiança do cacique ele, e mais seus polícias, são encarregados de dar segurança para as
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famílias executando e fazendo executar as leis internas. O atual capitão é o Senhor Dirceu
Moreira de 48 anos, pertence à família da marca tradicional Kaingang Kanhrú.
As leis são rigorosas, e sua aplicação coincidem a desobediência das mesmas.
Podemos destacar algumas formas de como funcionam os critérios de execução ou
penalização: em caso de brigas a lideranças Pãí si são encarregados de prender os envolvidos
na briga por um determinado tempo de prazo conforme a circunstância do fato ocorrido. A
prisão ocorre em caso de brigas e desobediência das ordens dos capitães e seus policiais.
Quando é uma questão mais grave a punição é maior, podendo até resultar na transferência do
indivíduo de seu lugar terra indígena para outro, isso pode ocorrer quando os erros são
reincidentes. Há no entanto algumas punições mais severas que pode ficar até mesmo fora do
controle dos Pãí, quando as famílias na comunidade são afetadas por um determinado crime e
a punição nesse caso fica para as questões de leis da sociedade envolvente.
Os crimes consideráveis inaceitáveis pela comunidade dentro da Terra Indígena da
Guarita são: assassinato, roubo, estupro e tentativa de homicídio. Ocorrendo um desses crimes
o indivíduo é encaminhado para as leis de fora ou seja da justiça brasileira.

Figura 07. Capitão Dirceu Moreira Kanhrú, de microfone, em reunião no setor São João do Irapuá

Fonte: Foto João Sagrinso Emílio. Setembro de 2002.
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2.5 Famílias

As famílias da comunidade do setor São João do Irapuá são bilíngue, falantes da
língua materna Kaingang e da língua portuguesa, preservam muito a cultura tradicional
Kaingang. Na comunidade, além do uso e valorização da língua materna Kaingang outros
valores como as marcas das metades tribais, nomes específicos, artesanatos, comidas típicas e
crenças são muito valorizadas e respeitadas.
Os nomes específicos dos Kaingang são recebidos através das marcas de cada um,
Kamẽ tem a marca Rá Téj (risco) e Kanhrú tem a marca Rá Ror (redondo) é nesse sentido que
as famílias se organizam, são também muito valorizados outros aspectos culturais como por
exemplo; as comidas típicas e o artesanato.
O artesanato está sempre presente, a grande maioria das famílias sabem lidar com os
artesanatos e também ajudam na renda familiar, as saídas para as vendas dos artesanatos nas
grandes cidades são mais frequentes nos meses de abril e dezembro.
A renda econômica das famílias da comunidade Setor São João do Irapuá vem dos
trabalhos de agricultura, artesanato, vínculo empregatício no frigorífico de aves que fica perto
do município de Miraguaí, na divisas com o território indígena. Também há ocupação
remuneradas como professores e funcionários das escolas indígenas, profissionais de saúde,
enfermeiras, agente de saúde e trabalhos sazonais como na colheita de maçã, uva e na
construção civil nas cidades vizinhas. É relevante o montante de pessoas que vivem de pensão
do INSS e aposentadoria. Os principais produtos produzidos para o comercio são: milho,
trigo, e soja. Para a subsistência produzem feijão, mandioca, batata doce e abóbora. Criação
de animais para a sustentação (alimentação) familiar são: suínos, bovinos e aves (galinhas).
Atualmente moram 160 famílias no Setor São João do Irapuá.

2.6 Cultura e escola Kaingang

Apesar das ocorrências desagradáveis contra a cultura Kaingang, os nossos pais se
mantiveram firmes e preservaram a nossa cultura para que não se perdesse por completo. Hoje
podemos dizer que somos gratos a eles e os ensinamentos deles continuou em nossas vidas.
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Frente a essas questões podemos nos orgulhar dos nossos antepassados que tanto
lutaram não somente pelas nossas vidas mas também pela nossa cultura tradicional. Sabemos
que a língua é muito importante mas só isso não basta para a nossa identidade, para manter a
nossa identidade devemos nos preparar para o futuro dos nossos filhos, serão eles os
defensores das nossas raízes. Além da língua materna outros valores são fundamentais na
nossa organização social. O Kamẽ e Kanhrú são nossas marcas tradicionais e esses formam
uma divisão apenas por parentesco e não como marca adversária.
As marcas são fundamentais para o relacionamento conjugal, mas vai além disso, pois
a organização dos Kaingang dependo muito na sociedade.

Figura 08. Grupo de dança da Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Antonio Kasin Mig

Fonte: Foto Levino Amaral. Abril de 2014.

As marcas são patrilinear ou seja vem do pai, o filho Kaingang só terá uma dessas
marcas se o pai for Kaingang, se o filho for de pai fóg ou outro povo indígena não será Kamẽ
nem Kanhrú, mas terá uma marca de subgrupos que são o jẽnkyby e o votor. Essas duas
marcas são consideradas inferiores aos Kamẽ e Kanhrú.
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Os casamentos entre as metades Kamẽ e Kanhrú são proibidos, somente podem se
casar entre as marcas opostas ou seja, Kamẽ com Kanhrú. Já nessa parte os subgrupos levam a
liberdade de se casar com qualquer uma das duas marcas pois a marca deles não pertencem a
nenhumas das marcas tradicionais Kaingang.

Os Kaingang, como outros grupos da família linguística macro-jê, são
caracterizados como sociedades sociocêntricas que reconhecem princípios
sociocosmológicos dualistas, apresentando um sistema de metades. Entre os
Kaingang as metades originadoras da sociedade recebem os nomes de Kamé
e Kairu. Os registros dos primeiros conquistadores dos Campos de
Guarapuava sugerem que os colonizadores perceberam parcialmente tal
modo de organização social. Os agentes de conquista sabiam que os
Kaingang reconheciam certas divisões sociais, pois que tais divisões
resultavam na existência de grupos distintos com atitudes distintas perante os
brancos. Assim procedeu o Padre Chagas Lima (1812) ao identificar as
‘tribos’ dos Camés e dos Votorões como aliadas e a tribo dos Dorins como
arredias ao contato com os brancos.
O sistema de metades, enquanto um articulador da organização social
kaingang produziu formas muito mais complexas do que aquela identificada
pelos primeiros colonizadores. No mito de origem coletado por Telêmaco
Borba (1882) encontra-se uma versão resumida da cosmologia dualista
kaingang. Neste mito os heróis culturais Kamé e Kairu produzem não apenas
as divisões entre os homens, mas também a divisão entre os seres da
natureza. Desta forma, segundo a tradição kaingang, o Sol é Kamé e a Lua é
Kairu, o pinheiro é Kamé e o cedro é Kairu, o lagarto é Kamé e o macaco é
Kairu, e assim por diante. A expressão sociológica mais forte desta
concepção dualista é o princípio da exogamia entre as metades. Segundo a
tradição kaingang os casamentos devem ser realizados entre indivíduos de
metades opostas; os Kamédevem casar-se com os Kairu e vice-versa.
(www.portalkaingang.org.br, acesso em 20-12-2014.)

A escola como ponto de referência da comunidade, vem fortalecendo a cultura
Kaingang a cada ano no setor São João do Irapuá. O surgimento da escola não foi muito bem
aceito pela maioria dos Kaingang, pois não fazia parte dos nossos ensinamentos culturais
específicos do conhecimento próprio e estava voltada para a “integração” do indígena a
sociedade nacional. Porém no contexto atual a direção, a coordenação pedagógica e os
professores estão trabalhando de forma especifica e diferenciada. Essa nova forma de
conceber a educação escolar está garantido na Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional.
O parecer CNE-CEB nº 14\99, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Escolar Indígena, expressa com maior clareza essa especificidade, a partir da
designação categoria Escola Indígena e explica:
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Para que as escolas indígenas sejam respeitadas de fato e possam oferecer
uma educação escolar verdadeiramente especifica e intercultural, integrada
ao cotidiano das comunidades indígenas, tornar-se necessária a criação da
categoria ‘Escola Indígena” nos sistemas de ensino do país. Através dessa
categoria, será possível garantir as escolas indígenas autonomia tanto no que
se refere ao projeto pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros
públicos para a manutenção do cotidiano escolar, de forma a garantir a plena
participação de cada comunidade indígena nas decisões relativas ao
funcionamento da escola. (MEC, CNE- CEB nº 14\99).

Essa escola, conforme o disposto na resolução CNE ̸ CEB nº 03̸ 99, constitui-se a
partir de elementos básicos:
- Localização em terras habitadas por comunidades indígenas;
- Exclusividade de atendimento a comunidades indígenas;
- Organização própria;
- Ensino bilíngue – língua materna da comunidade e língua portuguesa.
Esses elementos fazem com que a Escola Indígena seja:
- Especifica e diferenciada, por que concebida e planejada como reflexo das aspirações
de cada povo indígena, tendo maior autonomia comparada às escolas não indígenas;
- Bilíngue ou multilíngue, já que a reprodução sócio-cultural das sociedades indígenas
se manifesta na maioria dos casos, por meio de mais de uma língua;
- Intercultural, porque deve reconhecer e respeitar a diversidade cultural e linguística,
promovendo a comunicação entre essas diferenças experiências, estimulando o respeito entre
seres humanos de identidades étnicas distintas;
- Comunitária, pois é a comunidade quem conduz a escola, de acordo com seus
projetos, concepções e princípios, tanto na definição do currículo como na forma de
administrá-la. A comunidade indígena tem liberdade de decisão quanto ao calendário escolar,
às metodologias, aos objetivos, conteúdos, espaços e tempos utilizados para a educação
escolar.

2.7 Caracterização da escola estadual indígena de ensino médio Antonio Kasin-Mig

A Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Antonio Kasin-Mig, situada no setor São
João do Irapuã, município de Redentora, TI Guarita, funciona nos turnos da manhã e tarde e
noite. No turno da manhã tem 05 turmas do 6º ao 9ª ano e 03 turmas de séries iniciais. No
turno da tarde funcionam 03 turmas de educação infantil e 05 turmas de séries iniciais do
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ensino fundamental. Temos também a EJA – Educação de Jovens e Adultos, que funciona de
noite e tem desde as turmas de alfabetização (T1 e T2 ) como as demais turmas do ensino
fundamental série finais ( T3, T4 , T5 e T6 ). Temos matriculado na escola 297 alunos.
Destes, 67 são da EJA. Os demais frequentam a escola nos turnos da manhã e tarde. Temos
em média 18 alunos por turma. A faixa etária vai desde os 04 anos até adultos de 50 anos ou
mais. Temos professores indígenas e não indígenas num total de 43 pessoas, nas mais diversas
funções. Uma diretora, dois vice-diretores, três merendeiras, cinco funcionários de serviços
gerais, dois secretários, uma supervisora escolar, uma coordenadora da EJA, um vigia e o
restante professores. Todos os professores da educação infantil e das series iniciais são
indígenas com formação de Magistério. Os demais professores são formados para atuar em
sua área, com graduação, e pós-graduação. Os professores indígenas que atuam nas séries
iniciais são todos nomeados. Os demais são contratos emergenciais.
A escola tem 03 prédios, 02 de alvenaria e 01 de madeira. Tem sala de direção e de
orientação, secretaria, biblioteca, laboratório de informática, cozinha, refeitório, almoxarifado
e 11 salas de aulas, 02 banheiras masculinos e 02 banheiros femininos. Temos uma quadra
que não é coberta e usamos o campo de futebol da comunidade para as atividades esportivas.
A escola oferece também um atendimento especial para alunos especiais sala de AEE, que
está ainda recebendo equipamentos do MEC, tendo uma professora com curso de formação
próprio para atender alunos com necessidades especiais
A escola participa do programa Mais Educação, onde os alunos recebem almoço ao
meio dia para continuar as atividades no turno anverso. É servido café da manhã (lanche) ,
almoço, lanche de tarde e janta a noite para os alunos da EJA.
A escola tem 18 computadores todos com acesso à internet, impressoras, maquinas de
xerox, data show, maquinas fotográficas e filmadora.
A escola distribui material escolar para todos os alunos durante todo o ano, este
material é pago com recursos da autonomia financeira. Além de fornecer material didáticopedagógico para os professores.
A escola não possui cantina e nem gera outros recursos. Toda a despesa é paga com
recursos da autonomia financeira e de programas do governo federal e estadual. Algumas
vezes esse recurso não é suficiente.
A escola espera do governo estadual uma reforma de emergência em algumas
dependências que estão bastante desgastadas, adaptando-as para um laboratório de ciências,
aliás esse é o item que está faltando para que o processo, já pronto, de implantação do ensino
médio seja enviado para o Conselho Estadual de Educação.
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Temos como Filosofia da Escola “orientar o aluno para uma educação que busque
revitalização dos valores culturais inseridos no contexto social atual”.
A Proposta pedagógica da escola, discutida com professores e funcionários e passada
aos pais nas reuniões no início do ano, contempla a Cultura Indígena, com a valorização da
Língua Kaingang, Valores Culturais, Artesanato, Lendas, Mitos e falas dos mais velhos da
comunidade. O Regimento Escolar que está esperando a aprovação da CRE com as mudanças
que a comunidade escolar discutiu, prevê e orienta as atividades da escola. O regimento em
vigor foi uma proposta elaborada em conjunto quando criada as escola indígenas em 2002e
necessita de adaptações e mudanças pois muita coisa mudou desde então.
Com recursos oriundos do governo estadual os professores participam anualmente de
Formação Continuada na escola e também quando oferecidas pela Coordenadoria Regional de
Ensino (CRE).
A escola trabalha com 02 projetos importantes de revitalização da cultura indígena: Os
jogos Indígenas e as Comida Típicas, conforme figuras 08 e 09. Para esse ano será realizado
uma noite cultural, onde os mais velhos irão contar histórias para os mais novos, além de
apresentações artísticas de lendas e histórias.

Figura 09. Preparação do fúva comida típica dos Kaingang, na foto diretora (fóg), professora Ilva
Maria Váz Emílio (Kaingang) e alunos
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Fonte: Foto João Sagrinso Emílio. Setembro de 2014.

Figura 10. Preparação da merenda escolar. Na foto a diretora (fóg) Marta Gonzatto, professora
(Kaingang) Ilva Maria Vaz Emílio e alunos da escola Antonio Kasin Mig

Fonte: Foto João Sagrinso Emílio. Setembro de 2014.

Os conteúdos escolares estão distribuídos em disciplinas do núcleo comum e parte
diversificada com disciplinas direcionadas a cultura indígenas: língua Kaingang, valores
culturais, artesanato. E todos trabalham para sanar as dificuldades de nossos alunos, ajudando
na alfabetização nas línguas portuguesa e língua Kaingang, que é o maior desafio, ampliando
seus conhecimentos para prepará-los para o ensino médio.
A escola oferece também aulas de reforço, para alunos das séries iniciais, em
alfabetização na língua portuguesa, pois os alunos têm dificuldades ao trabalhar nas duas
línguas, necessitando de mais tempo de aprendizagem.
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O nome Antonio Kasin Mig vem de um dos primeiros Kaingang moradores do Setor
São João do Irapuá – Terra Indígena da Guarita.

Todas as segunda feira da semana, as lideranças se reúnem para uma reunião no Setor
sede Km 10. As reuniões são feitas para as lideranças discutirem sobre os encaminhamentos
de projetos como na educação escolar, saúde, agricultura, andamento dos trabalhos,
organização e agendamentos de datas comemorativas festivas e problemas ocorridos durante a
semana.
Conforme as figuras 10 e 11 a comunidade escolar (direção, coordenação pedagógica,
professores, funcionários e alunos) da escola Antonio Kasin Mig valoriza a cultura Kaingang
e trabalha para o fortalecimento dos hábitos tanto nas comidas típicas como em outros
valores.
Pela parte da educação escolar temos 11 escolas indígenas Kaingang e duas escolas
Guarani. Frequentam aproximadamente 2.500 alunos indígenas desde a educação infantil ao
ensino fundamental. Os Kaingang também estão cursando o ensino médio e o magistério nos
municípios vizinhos, são em aproximadamente 200 alunos. Nesse ano de 2015 se iniciará as
aulas de ensino médio no setor São João Do Irapuá.
Nas escolas indígenas atuam 98 professores indígenas Kaingang, todos com a
formação de magistério dentre eles 12 são graduados na área de educação e 5 são especialistas
em educação indígena e 60 são professores não indígenas.

Figura 11. Alunos da Escola Estadual Indígena com suas marcas tradicionais juntamente com o
cacique, diretora, professores, lideranças e funcionários da prefeitura municipal de Redentora.
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Fonte: Foto João Sagrinso Emílio. Setembro de 2014.

A Terra Indígena tem 10 postos de saúde e o Polo Base de Saúde Guarita, que fica no
município de Tenente Portela, uma conquista inédita para os Kaingang, pois esse Polo Base é
considerado pioneiro no estado.

Figura 12. Setor sede Km 10. Casa da cultura e escritório do Cacique. Da direita para a esquerda
Arnaldo Góg Emílio (Kanhrú) jovem Kaingang (de calção ), Cacique Valdonez Joaquim (Kamẽ) (de
camiseta verde), pastor evangélico (de camisa xadrez) e o coronel Joel Fortunato (Kamẽ) de camiseta
azul.
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Fonte: Foto João Sagrinso Emílio. Fevereiro de 2015.

O cacique Valdonês manifesta satisfação pelo esforço que os membros da comunidade
estão fazendo para buscar formação e conhecimentos a fim de auxiliar a comunidade:
Fico contente por vocês acadêmicos que estão buscando formações nas
universidades, quem ganha com isso somos nóis Kaingang daqui da Terra
Indígena da Guarita, comunidade e lideranças. As escolas indígenas da
Guarita precisam de professores com formação no ensino superior para que a
educação escolar alcance um bom trabalho. Os 16 acadêmicos atuarão nas
escolas, tanto como professor, coordenador ou até mesmo de diretor,
sabemos que alguns já estão trabalhando nas escolas assim fica mais fácil de
subir de nível e categoria de trabalho. (JOAQUIM, 2015).

O coronel Joel Fortunato acrescente a fala do cacique:
Hoje em dia é mais fácil de entrar na faculdade a um tempo atrás era mais
difícil, o nosso dever como liderança é apoiar os acadêmicos para que
busque a formação no ensino superior, mas com a obrigação de voltar aqui
para trabalhar e ajudar a liderança nas organizações internas. Os trabalhos
que estão sendo feitos por vocês acadêmicos são muito importante, por que
estão registrando trabalhos sobre a organização das lideranças junto com as
comunidades da Terra Indígena da Guarita e os resultados desses trabalhos
devem ser apresentados nas escolas, comunidade e lideranças.
(FORTUNATO, 2015).

O pastor Sales observa a importância da igreja cristã para os Kaingang:
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A igreja tem o papel de pregar a palavra de Deus para as famílias e através
disso busca afastar os consumos de álcool, drogas e outros vícios. Como
Kaingang temos as crenças tradicionais da cultura, mas sabemos que existe
um ser maior no universo Topẽ (DEUS) com poder divino, que enviou seu
filho Jesus na terra em busca da salvação. Atualmente existem 12 igrejas
evangélicas em toda a terra indígena. (SALES, 2015).

Figura 13. Maria Rẽgso Mineiro (Kamẽ), - minha mãe - no terreno de sua casa no Setor São João do
Irapuá destalando taquara para fazer balaio

Fonte: Foto do acadêmico João Sagrinso Emílio. Fevereiro de 2015.

A seguir nomes dos artesanatos feitos pela Senhora Maria Rẽgso Mineiro: GreTéj;
Gre Ror; Gre Kãpã; Chãpe; Gren.
Os artesanatos são feitos de taquara, cipó e criciúma.
Figura 14. Diálogo do autor com o professor Miguel Rãrir Ribeiro (Jẽnhkyky) na casa do entrevistado
no Setor São João do Irapuá
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Fonte: Foto Letícia Ribeiro. Dezembro de 2014.

O professor Miguel Rãrir Ribeiro é filho de um fóg com uma Kaingang, ele foi criado
pelo seu avô materno e teve todos os ensinamentos de um pẽnh (subgrupo Kaingang) na
entrevista ele fala das marcas e das suas importâncias na organização Kaingang.
Os nomes e sobrenomes que temos foram os fóg que deram para nós e assim
eles poderem registrar os nossos nomes em documentação, na verdade os
nossos nomes são o que temos em Kaingang, Ẽgjyjypẽ. Os sobrenomes não
nos identificam como Kamẽ ou Kanhrú, por que existem pessoas que usam
sobrenomes dos pais adotivos e a marca só pode ser herdado de seu pai
verdadeiro. (RIBEIRO, 2015).

Considerações Finais

No modo geral os povos indígenas sofreram muito, desde os primeiros contatos com
os fóg. Quero lembrar aqui que esse trabalho foi para reviver o passado dos nossos heróis
Kaingang do setor São João do Irapuá – Terra Indígena da Guarita (RS), que não só
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conseguiram se manter aqui ẽg ẽmã (nosso lugar) como também manterem a nossa cultura
tradicional Kaingang.
Sabemos que a cultura não é estática, está sempre em modificações e transformações,
para isso depende muito das condições do ambiente que o espaço nos oferece hoje atualmente.
Tiraram muito de nós mas, assim como sobrevivemos também a mantivemos nossa ẽg tũ pẽ
(cultura), ela é muito forte em nossos convívios e posso dizer que me orgulho em fazer parte
desse povo forte e aguerrido chamado e conhecido como povo Kaingang. Os conhecimentos
próprios dos Kaingang estão vivos, o que posso chamar de “memória viva”.
Lembramos que estamos em uma outra geração e que certamente os filhos dos nossos
filhos estarão dando continuidade as nossas atividades para que a identidade Kaingang
permaneça viva, principalmente aqui inhẽmã no meu lugar setor São João do Irapuá.
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