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APRESENTAÇÃO
A tomada de Territórios Indígenas ao longo dos últimos
séculos causou o extermínio de populações inteiras,
apagou culturas, identidades e línguas. O povo Kaingáng
sofreu e sofre diretamente o impacto disso em seu
modo de vida. Sem o território, também alguns hábitos e
práticas, como a cerâmica, foram, em grande parte,
deixados de lado. Recentemente, alguns grupos têm
buscado recuperar a atividade tradicional da produção
de cerâmica, dentre eles, a aldeia da Serrinha. A prática
vem sendo retomada por iniciativa das mulheres
kaingáng
deste
território,
protagonistas
deste
movimento.
Junto a elas, a equipe do presente projeto tem buscado
auxiliar a reativar o fazer cerâmico. Este e-book faz
parte desta caminhada e se propõe a compartilhar a
aproximação à prática da cerâmica kaingáng que tivemos
ao longo de 2019 e início de 2020. Foi a partir da
generosidade de mulheres kaingángs de várias idades e
do encontro com a universidade pública que a publicação
surgiu e ganhou corpo, fruto de vivências de amor com a
terra, o ar, a água e o fogo, as quais geraram os
processos e as cerâmicas que aqui apresentamos.
Boa leitura e muito obrigada!
Inh mỹ há tĩ!
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Registro da oficina de cerâmica kaingáng, Serrinha, 2020
Foto: José Thiago Lemes
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KAINGÁNG
Segundo Susana Fakój Kaingáng, em entrevista¹:
Ẽg tỹ Kanhgág tóg ũri e
tavῖ nỹtῖ, kanhgág e ag
tóg 5 ke nῖ, kỹ ẽg tóg ag
mré 5 tag ag kãmῖ mũ, e
ẽg tóg nỹtῖ gé ag kóm.
São Paulo tá nỹtῖ kỹ ẽg
tóg Rio Grande do Sul ki
junjun kỹ nỹtῖ, ẽg nỹtῖg
jan hã vẽ sir. Hũri ẽg ga
tóg kãsir nỹtῖ, pi ẽg kar ki
há nῖ sir.
Kanhgág ag go'or tỹ nén ũ
han han mãn RS ki ke mũ
tag ti, kanhgá gag régre
ag tóg projeto tag kãmi
mũ: Serrinha ti (Fág Kavá),
Ronda Alta, Engenho
Velho, Constantina e Três
Palmeiras, RS ki, kar kỹ
Ymã Fág Nhin, ke mũ ke
gé.

Os Kaingáng são atualmente
um dos cinco povos mais
populosos do Brasil e
correspondem a quase 50% de
toda população dos povos de
língua Jê. Distribuídos em
quatro estados do Brasil, os
Kaingáng vivem em Terras
Indígenas que representam
uma pequena parcela de seus
territórios tradicionais.
O projeto "Cerâmica Kaingang:
retomada de uma prática no
RS" parte de uma destas
comunidades, a TI Serrinha
(Fàg Kavá), território
pertencente também aos
municípios de Ronda Alta,
Engenho Velho, Constantina e
Três Palmeiras, localizados no
interior do RS.¹

¹Link de acesso ao vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=ENKDet5dpzc&t=60s&ab_channel=YasmineFernandesMaggi
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HTTPS://KAINGANGCERAMICA.
WIXSITE.COM/WEBSITE

KAMÉ E
KAINRU-KRÉ

Os irmãos gêmeos moravam dentro de uma montanha,
saíram de lá e cada um desceu por um lado dela. Um foi
pelo lado onde já havia caminho, devagar e pensativo.
Isso fez com que ele desenvolvesse grande
espiritualidade, este é Kainru-kré. Kamé desceu pela
encosta íngreme da montanha e sofreu bastante, assim,
seu corpo se modificou: os pés são grandes, as mãos
também, o corpo é de um guerreiro. Quando chegaram
ao pé da montanha, estavam diferentes, Kainru-kré
com a marca circular e fechada e Kamé com a marca
contínua e aberta, os dois complemetam um ao outro.
A cosmologia Kaingáng respeita o dualismo de Kamé e
Kainru-kré. Os casamentos devem ser realizados entre
integrantes de cada uma das duas metades, um
complementar do outro. A linhagem é herdada do pai,
logo, se o pai é Kamé, todos os seus filhos também o
serão. Essa tradição é representada também em
cestarias, grafismos e pinturas corporais. Kamé e
Kainru-kré, juntos, fazem um.
7

HTTPS://KAINGANGCERAMICA.
WIXSITE.COM/WEBSITE
Kanhgag ra rike ta nỹti, rã kar kysã ti. Rã ta tỹ kamẽ nĩ,
kysã ta tỹ kanhr u nĩ. Rá Pir ja ag ta nỹtĩ, Hãra ag ta rará
ja ni, kỹ rã ta kysa kane rỹ jã nĩ. Kỹ rã ta kysã mỹ, kurã tá
jẽngrẽg jo, jãvo kuty jẽngrẽg ni, ke mũ. Kỹ ag rá ta vãfy ki
nỹtũ gé. Pẽnẽr tỹ eg ta nég ũ e hag ti. Kujá ta tỹ ti
rãnhrãnh hag ti gé.
Na cultura Kaingáng tudo se relaciona à ancestralidade
Kamë ou Kajru, se manifestando em todos os aspectos
de sua vida, como nos grafismos da pintura corporal, na
tecelagem, na cestaria. Segundo Dorvalino Cardoso:
O sol é Kamé e a lua Kainru-kré. Velhos índios kaingang
contam que no início dos tempos eram dois sóis kamé.
Então, um deles perdeu sua intensidade luminosa para
se tornar o astro da noite e se chamou Kainru-kré. Essa
origem mítica insere a dualidade social kaingang, que
tem na diferença a sua complementaridade, essa
filosofia se reflete nos trançados com imagens
impregnadas de símbolos. A peneira, objeto utilitário e
simbólico, faz parte dos rituais sagrados.
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Registro de tecelagem com grafismo tradicional, 2020
Foto: José Thiago Lemes
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FÁG KAVÁ
TERRA INDÍGENA SERRINHA
A Terra Indígena de Serrinha é conhecida como Fág Kavá,
que significa pinheiro ralo. Está localizada no Norte do
estado do Rio Grande do Sul e abrange parte do território
dos municípios de Constantina, Engenho Velho, Três
Palmeiras e Ronda Alta. Conta com uma população total
de 2.185 habitantes (FUNAI, 2016).
Conforme Belfort (2016), no passado, a área foi terra de
indígenas, habitada mais tarde (por volta de 1930) por
colonos, que expulsaram os antigos moradores. A
Constituição Federal de 1988 devolveu o direito de posse
das terras aos indígenas e, a partir de 1996, teve início o
processo de retirada dos colonos da área da reserva.
Imagem da escola na TI Serrinha, 2020
Foto: Anelise Krüger

Imagem de araucárias, TI Serrinha, 2020
Foto: José Thiago Lemes

11

Google Earth, 2021

LOCALIZAÇÃO DO
TERRITÓRIO
FÁG KAVÁ

Google Earth, 2021

LINK PARA VÍDEO SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERRINHA
HTTPS://KAINGANGCERAMICA.WIXSITE.COM/WEBSITE/LOCALIZACAO
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KANHGYG GO' OR
A CERÂMICA KAINGÁNG
Gufã ag vÿ tóg vãsÿ, go’or
tÿ rãnhrãj mø ja nðgtð, tÿ
kukrø han kÿ, øn kãsir mré
øn mág.

Os índios da mata
antigamente trabalharam
com argila, fazendo potes
pequenos e grandes.

Matheus Póvoas, 2020
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Na história dos Kaingángs, a prática da cerâmica foi um
importante aspecto relacionado à vida cotidiana,
território e identidade. Os acervos dos museus
brasileiros possuem poucos exemplares da cerâmica
Kaingáng. Aqui disponibilizamos algumas imagens que
demonstram a beleza do trabalho deste povo com a
argila. Os desenhos são baseados nas formas
tradicionais das peças e foram realizados por Matheus
Póvoas.
Matheus Póvoas, 2020
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Matheus Póvoas, 2020
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PRODUÇÃO DE
PEÇAS CERÂMICAS
PELAS MULHERES
KAINGÁNG
Para documentar as etapas envolvidas na produção de
peças
cerâmicas
pelas
mulheres
kaingáng,
acompanhamos o processo das artesãs Alsira Inácio,
Cacilda Daniel e Andila Inácio. Utilizando técnicas
repassadas através de gerações, essas mulheres
produzem objetos para uso cotidiano e decorativo.
Foto: Susana Fakój Kaingáng, 2020

LINK PARA OS VÍDEOS
HTTPS://KAINGANGCERAMICA.WIXSITE.COM/WEBSITE/VIDEOS
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COLETA
O processo da confecção das peças cerâmicas começa
com sua coleta. A argila é encontrada em barreiros,
jazidas de barro. Água e material orgânico participam da
formação desse tipo de solo. Tais locais são
encontrados em beiras de estradas, por exemplo, e em
ambientes de maior umidade.
Todo o processo de extração é realizado de maneira
consciente, sem explorar em excesso a jazida. A coleta
do barro é efetuada com enxada e balde. De maneira
simples, ela é retirada e levada às mulheres que
efetuarão a limpeza e modelagem do barro.
Foto: Susana Fakój Kaingáng, 2020

LIMPEZA
A limpeza do barro visa a retirada de materiais
indesejados da argila, como restos de plantas, raízes,
resíduos plásticos, pedras e afins. Esses vestígios
dificultam o processo de queima, trazendo problemas
de rachaduras e explosão de peças. São utilizados no
processo de limpeza fios de nylon para corte da argila e
pote com água para umedecê-la. O processo inicia com
a técnica de pressão, que retira as bolhas de ar e torna
a argila mais homogênea, além da umidificação do
barro. Com a mão molhada, as mulheres amassam a
argila e retiram as impurezas de maior tamanho. Em
seguida, é realizada a limpeza mais minuciosa. Com a
corda de nylon, as artesãs cortam a massa de argila de
diversas formas, retirando as raízes e impurezas de
menor tamanho.
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Foto: Susana Fakój Kaingáng, 2020
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MODELAGEM DAS PEÇAS
A confecção das peças é realizada utilizando os
métodos de pressão e belisco, além do uso de
ferramentas múltiplas no intuito de adicionar texturas,
grafismos, ranhuras e afins. As técnicas e materiais
empregados variam conforme a peça a ser feita. O
processo acompanhado por nós foi a confecção de
panelas de argila. Separando um pedaço de argila
adequado para o tamanho da peça desejada, as
mulheres kaingáng manuseiam a argila, formando uma
esfera. Com o polegar, a beliscam formando a parede
da peça, sempre girando a argila de modo a dar o
formato, procurando manter a espessura da parede
uniforme. É importante manter os dedos úmidos para
evitar pequenas rachaduras.
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Foto: Susana Fakój Kaingáng, 2020
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Para a tampa da panela é separada uma pequena
quantidade de argila, que é sovada a fim de ficar com a
circunferência da panela, sempre cuidando a espessura
e possíveis rachaduras. Com os dedos, modelam-se as
bordas, arredondando-as e dando formas. Ao final, é
feito o puxador da tampa, utilizando uma pequena
esfera de argila, que é molhada e pressionada para
grudar sobre a tampa.

Foto: Susana Fakój Kaingáng, 2020

Foto: Susana Fakój Kaingáng, 2020

26

QUEIMA
Para o processo de queima, primeiro é realizado um
buraco no chão de terra, com profundidade suficiente
para depositar as peças a serem queimadas. Inicia-se o
fogo até a madeira chegar ao estágio de brasa. Abre-se
espaço para depositar as peças, com média distância
uma da outra. Depois são depositadas as brasas, capim
verde e terra sobre as peças. Após 24 horas, as peças já
podem ser desenterradas. Cuidadosamente, é realizada
a retirada das camadas de terra, capim e brasa,
removendo-as com auxílio de enxada e outras
ferramentas.
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QUEIMA
Foto: Susana Fakój Kaingáng, 2020
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INSPIRAÇÃO PARA
USO DO E-BOOK EM
SALA DE AULA
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ATIVIDADE 1: TERRITÓRIOS
KAINGÁNG NO SUL
DO BRASIL
Os Kaingáng estão no sul do
Brasil há aproximadamente
três mil anos. No mapa ao
lado, estudantes podem
observar a localização das
Terras Indígenas Kaingáng
no sul do Brasil. Essa
distribuição
corresponde
aos territórios indígenas
atuais.
Link de apoio: Portal Kaingang.
http://www.portalkaingang.org/

Perguntar aos alunos quem são os povos originários do território que compreende atualmente o
Brasil. Distribuir a cada estudante um papel para que escrevam uma frase sobre os indígenas. Em
seguida, organizar a turma em uma roda de conversa, solicitando que cada estudante passe a
frase que escreveu para colega que está sentado à sua direita , que irá ler a frase e comentar seu
conteúdo.
Após todos lerem, poderão ser organizados grupos de até cinco pessoas para construírem um
texto coletivo no qual incluam as frases que cada qual escreveu individualmente, bem como as
conversas coletivas que elas suscitaram.
Como finalização, os textos poderão ser trocados entre os grupos e lidos para a turma. Sugestão
de algumas perguntas para a condução dos debates e problematização:
O que aconteceu na chegada dos invasores portugueses no Brasil?
Os indígenas vivem hoje como viviam no período da invasão?
Poderiam dar exemplos de comidas, palavras, artesanato de origem indígena?
Como os indígenas vivem hoje no país? Um indígena que vive na cidade tem um cotidiano
diferente do indígena que vive em uma terra indígena? Em que aspectos?
30

Desenho de Lucas Icó (2020) a partir da fotografia de Ricardo Chaves (1978),
que registra o dia da (auto)demarcação da Terra Indígena de Nonoai/RS. A

imagem faz parte do projeto URĒ KEVĒ, de pesquisa, desenho e relatos sobre a
sindemia da Covid-19 para povos indígenas no sul do Brasil, em especial o povo
Kaingáng: https://tinyurl.com/54f5uuuc
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ATIVIDADE 2:
KAMÉ E KAINRU-KRÉ
Após ler sobre a história de Kamé e Kainru-kré, proponha à turma
para, seguindo as descrições de como eram os dois irmãos, recriá-los
utilizando argila, materiais recicláveis, papelão, etc. Organize uma
exposição entre a turma para que todos possam ver o que foi criado.
Link de apoio: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kaingang

GRAFISMOS
KANHRÚ

KAMÉ

32

ATIVIDADE 3:
CORES DO SOLO
Sair com a turma para o
pátio da escola e observar
diferentes cores de terra.
Solicitar
que
cada
estudante
colete
um
pouquinho de terra da cor
que mais lhe agradar. Em
um mesmo tipo de solo, há
diversas nuances de cores.
Os alunos poderão também
trazer amostras de outros
locais (de uma praça, do
jardim de casa, etc.).
Link de apoio: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kaingang

Voltar com a turma para a sala de aula ou realizar a atividade no próprio pátio. Colocar as
terras coletadas uma ao lado da outra para que sejam observadas suas variedades.
Comentar sobre as diferenças, tons, texturas, granulação. Depois, solicitar que cada
estudante faça uma escala de cores, pintando um papel com as diferentes cores de terras
coletadas e misturadas com um pouco de água. Exemplo da escala pode ser visto nos
quadradinhos acima.
Sugestão de algumas perguntas para a condução desta atividade:
A terra coletada se assemelha à argila? (A turma poderá ter um pacotinho de argila para
poder fazer a comparação). No que diferem? Todo o solo é argiloso?
Muitos indígenas usam a argila e a terra em seu cotidiano. Poderiam dar alguns
exemplos desses usos?
Após conversar sobre esta temática, a turma poderá ver algumas imagens de grafismos
indígenas pintados com diferentes colorações, algumas delas feitas com terra. Inclusive,
poderão realizar suas próprias pinturas corporais com terra e argila, tendo como inspiração a
pintura indígena, tatuagens ou outros elementos gráficos e manchas.
33

FÁG KAVÁ

ATIVIDADE 4:
IDIOMAS

GO
OR

Brincadeira do telefone sem fio: a turma será dividida em dois
grupos. Cada grupo fará, de modo secreto, uma frase em um idioma
que não seja o português (mbya-guarani, kaingang, espanhol, inglês,
por exemplo) e anotará a frase em um papel. Os dois grupos devem
estar sentados em duas filas separadas. A frase do grupo 1 será dita
ao ouvido da primeira pessoa da fila do grupo 2, a qual irá repetir a
frase que escutou no ouvido da pessoa que está ao seu lado e assim
sucessivamente, até chegar à última pessoa da fila, que dirá a frase
final em voz alta. A mesma dinâmica ocorrerá com a frase do grupo 2.
Essa brincadeira é muito divertida e pode auxiliar a introduzir o
assunto de como as línguas são vivas, passando de uma pessoa para
a outra ao longo do tempo.
Depois, perguntar se conhecem palavras de origem indígena e
escrevê-las na lousa. Palavras como maracanã, carioca, peteca,
tamanduá, arara, jacaré, capivara, abacaxi, açaí, ipê, samambaia,
pipoca, Uruguai, Sapucaí, paçoca, por exemplo, são de origem
indígena. A turma poderá perceber como tais palavras foram
incorporadas ao português e são usadas cotidianamente.
Como finalização deste estudo, a turma poderá ser organizada em
pequenos grupos para que façam
um rap ou um poema
coletivamente e o apresentem para a classe, utilizando palavras de
diversos idiomas ou até mesmo inventando novas palavras.
Links de apoio: UNESCO. Atlas das línguas em perigo no mundo.
http://www., unesco.org/languages-atlas. Acesso em julho de 2020.
Kanhgág Jógo - http://kanhgag.org/
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ATIVIDADE 5:
ESCRITA
Ao longo deste livro, vemos que algumas palavras são grafadas de
diferentes maneiras dependendo de quem as escreve, como
Kaingáng, Kamé e Kainru-kré. Isso acontece pois a língua falada por
esse povo é uma língua principalmente oral e apresenta variações nas
formas de escrita e pronúncia. Conforme D'Angelis:
Como se espalharam por lugares tão distantes, há tanto tempo, os Kaingang
desenvolveram vários dialetos diferentes: às vezes, diferentes quase só na
pronúncia, mas também com algumas palavras diferentes para dizer a mesma coisa.
É o mesmo que acontece com os brasileiros: a língua portuguesa tem vários dialetos,
conforme a região do Brasil: dos gaúchos, dos catarinenses do litoral, dos
paranaenses dos campos gerais, dos cariocas, dos nordestinos, etc.). No Paraná se
reconhecem pelo menos dois dialetos Kaingang: um nas áreas indígenas ao norte do
Rio Iguaçu (Rio das Cobras, Marrecas, Ivaí, Faxinal, Queimadas, Mococa,
Apucaraninha, Barão de Antonina e São Jerônimo da Serra) e outro nas áreas abaixo
do Iguaçu (Mangueirinha e Palmas).

A tarefa será pesquisar, no próprio livro, quais foram as grafias
utilizadas na escrita destas palavras, anotá-las e discuti-las em
grupo.
Link de apoio: A língua Kaingang (W. D'Angelis) – www.portalkaingang.org
Acesso em março de 2021.
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MATERIAIS GRÁFICOS
PRODUZIDOS NESTE
PROJETO
Pôsteres e cartões-postais foram desenvolvidos no âmbito deste
projeto. As fotos e aquarelas utilizadas são de Anelise Krüger e José
Thiago Lemes. As colagens digitais foram produzidas por Nicolas
Mollardi. A imagem a seguir corresponde a um dos versos dos
cartões. Nas próximas páginas, estão as imagens que o
complementam, bem como os pôsteres.
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O protagonismo das mulheres Kaingáng se evidencia em várias áreas. O presente projeto
é fruto do trabalho feito por essas mulheres no Ponto de Cultura em Serrinha. Ao final
dessa publicação, deixamos aqui as palavras de sabedoria e de esperança da educadora
Andila Kaingáng e concluímos com a imagem de uma janela na qual as mulheres da
Serrinha realizaram uma tecelagem com grafismos tradicionais.

"...A dignidade Kaingáng renascia
das cinzas, sopradas pelos nossos
velhos. Reacendíamos, assim, as
brasas e a chama de um passado
que forçou o esquecimento de um
povo guerreiro que, há 520 anos, se
recusa a morrer. Um passado
valioso na condução da nossa
escola, pois apenas conhecendo
nossos valores compreenderemos
como nos apropriarmos do
presente e projetarmos nosso
futuro."
Andila Inácio é sócia fundadora da Organização Indígena Instituto Kaingáng – INKA
(fundada em 2002), na qual tem a oportunidade de dar continuidade ao seu trabalho em
educação Kaingáng. O espírito de liderança e protagonismo contribuíram para que Andila
Kaingáng se tornasse referência junto ao movimento indígena, instituições e profissionais
que atuam na área da educação escolar indígena do Povo Kaingáng. Esta mulher e
liderança, pertencente ao 3º maior povo indígena do Brasil, tem uma trajetória de luta pela
valorização da educação e cultura Kaingáng, indispensáveis ao fortalecimento da
identidade étnico-cultural das atuais e futuras gerações Kaingáng. Atualmente, é
presidente da instituição e coordenadora do Ponto de Cultura Kanhgág Jãre, com 15 anos
de atuação, sendo o primeiro projeto de Ponto de Cultura implementado em um território
indígena no Brasil (Terra Indígena Serrinha, Ronda Alta/RS) sob a responsabilidade de uma
organização indígena, direcionado ao fortalecimento e valorização da educação e cultura
do Povo Kaingáng da região sul do Brasil.
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