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Resumo: Estetrabalho se propõe a apresentar a experiência de pesquisa-ação 

colaborativa que vêmsendo realizada comduas etnias indígenas: os Kaingang 

(famíliaJê)e os GuaraniNhandewa (família Tupi-Guarani), no Estado de São 

Paulo (Brasil), através de umaparceria entre essas comunidades,  a Fundação 

Nacional do Índio (Funai), a ongKamuri e aUniversidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), através do Grupo de EstudosIndiomas, do Instituto de Estudos da 

Linguagem.  
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Introdução  

  

Otrabalhocom os Kaingang e com os Nhandewa-Guarani do Estado de 

São Paulo nasceu de pedidos das próprias comunidades que solicitaramà 

Universidadeferramentas de ensino de língua para serem utilizada com as 

crianças de suas comunidades. No caso dos Kaingang Paulistas, manifestaram 

o desejo naprodução de umdicionário escolar, e no caso dos Nhandewa, de uma 

gramática pedagógica e de umwebsitecompostagensemsualíngua.Ficou claro, 

porém, até por manifestação explícita dos professores, que 

suaprópriacapacitação no uso da línguaera parte das suas expectativas.  

A experiênciacom os Kaingang reúne 15 professores de duas 

comunidades (Vanuíre e Icatu). No caso dos Nhandewa, a 

experiênciainiciouemumacomunidade de poucomais de 100 pessoas no Oeste 

do Estado (AldeiaNimuendajú), reunindoseus 12 professores, e posteriormente 

se estendeuàs comunidades litorâneas do Estado, abrangendooutrastrêsterras 

indígenas, reunindooutros20 professores. 

Nos dois casos, as ações, ematendimentoao pedido das comunidades, 

iniciaram-se em 2013. Por razõesvárias, seudesenvolvimentoestá 

maisadiantado entre os Nhandewa. A experiênciatem se mostrado 

muitoprodutiva pela possibilidade de reunir, emumesforço conjunto, os falantes 

nativos, os professores, linguistas e, no caso dos Nhandewa, tambémalunos das 

escolas das aldeias.  

O manuseioreflexivo sobre oprópriaidiomarevelaaos indígenas que 

sualínguaé tão rica nos seus recursos e emcomplexidadequantoa 

línguamajoritária. E mais do que isso, sobretudo os maisjovensaprendem, pela 

experiêncianas oficinas dessetrabalho, quesóatravés dalíngua indígena se pode 

acessar o mundo dos ancestrais e,comisso,refazerlaços e lealdades ideológicas 

com a suaprópria cultura, recuperando a auto-estima e o orgulho étnico.  

 

Línguas indígenas sob risco de desaparecimento 
 

 O Estado de São Paulo é, sem dúvida, o principal estado brasileiro em 

produção econômica. Justamente por isso, a população indígena original foi 

drasticamente  reduzida, para dar lugar aos interesses econômicos sob o rótulo 



eufemista de “progresso”. Atualmente a população indígena neste Estado é 

muito reduzida, e suas línguas estão seriamente ameaçadas de extinção.  

Essa foi a preocupação das lideranças Guarani Nhandewa e também 

Kaingang, que buscaram apoio da FUNAI e da Universidade Estadual de 

Campinas para firmarem seu dialeto na forma escrita e assegurar sua 

transmissão às novas gerações. 

A busca pela Universidade de Campinas está relacionada a trabalho 

anterior, realizado por essa Instituiçãona década de 1990, através do contato 

das lideranças indígenas com o linguista Wilmar D’Angelis, do Instituto de 

Estudos da Linguagem, e com o Núcleo de Cultura Indígena da ALB (que a 

partirde 2006 se constituiu na ongKamuri– Indigenismo e Sustentabilidade).1 

 
Nhandewa ou Tupi-Guarani 

 

OsNhandewa2 constituem o“grupo” indígena descrito pelo etnólogo Kurt 

Unkelna obra“Os mitos de criação e destruição do mundo como fundamentos da 

religião dosApapocuva Guarani”.3 Atualmente eles vivem na Aldeia Nimuendajú 

(Terra Indígena Araribá, onde Kurt Unkel recebeu seu batismo indígena como 

"Nimuendajú"), no Oeste paulista; em duas aldeias no Norte do Paraná; e em 

diversas aldeias no litoral de São Paulo.4 

                                                        
1 O nome oficial da entidade é Kamuri - Núcleo de Cultura, Educação, Etnodesenvolvimento e Ação 
Ambiental. Para algumas notícias sobre essas oficinas veja-se o site www.kamuri.org.br.  
2 Desde o final do século passado, algumas comunidades Nhandewa localizadas na região do litoral paulista 
tem preferido auto-identificar-se pelo termo “Tupi-Guarani”.  
3 O original, publicado em 1914 na ZeitschriftfürEthnologie, leva o título “Die Sagen von der 
ErschaffungundVernichtung der WeltalsGrundlagen der Religion der Apapocúva-Guaraní”. 
4A língua (ou dialeto)Nhandewa é falada em aldeias do Norte do Paraná (Laranjinha e Pinhalzinho) e em 
São Paulo nas Aldeias Nimuendaju (T.I. Araribá,SP), Piaçaguera, Itariri, Djakoaty, Itaoca-Tupi, Ribeirão 
Silveira, Bananal e Renascer (SP). Há alguns anos estabeleceram também aldeias “de ocupação” em terras 
do antigo Aldeamento do Rio Verde (municípios de Barão de Antonina e Itaporanga), terras que lhes foram 
destinadas em meados do século XIX e lhes foram tomadas há cerca de um século.  



 
Alunos de linguística  colhem dados com falantes Nhandewa-Guarani 

durante 1ª Oficina (2013) 

Na década de 1990, o apoio da Unicamp fora solicitado pela liderança 

nhandewaClaudemir Honório, então cacique no Araribá. No final dos anos 90 foi 

realizado um levantamento da língua Nhandewa e, em 2000, uma Convenção 

reuniu representantes das diferentes aldeias para definir um alfabeto, tendo 

como um critério de deliberação o fato de que as crianças dessa etnia são 

falantes de português como primeira língua, sendo alfabetizadas nessa língua, 

que é também a língua majoritária e oficial do país. Na ocasião se produziu um 

primeiro livro de leitura, publicado em 2002 com apoio do Ministério da 

Educação, com o título:“Nhandewa-rupinhandeaywuãgwã”. 

A retomada das ações (a partir do mais recente pedido),iniciada em 

agosto de 2013, já levou à realização de quase uma dezena e meia de oficinas, 

com o objetivo deproduzir um material de suporte para o ensino da língua, na 

forma de uma Gramática Pedagógica, e um site com postagens em língua 

Nhandewa-Guarani (ver www.nhandewa.org).Essas oficinas se inserem 

portanto, dentro da proposta de valorização e fortalecimento das línguas 

indígenas como patrimônio cultural, e como esforço dos próprios indígenas.  

Por absoluta necessidade das condições do trabalho, uma vez que os 

professores não tinham possibilidade de dispensar seus alunos para não 

prejudicar os dias letivos, os alunos participaram também das oficinas e tiraram 

grande proveito disso, aprendendo a língua junto com seus professores e com 

os falantes nativos que participavam das mesmas, ensinando os linguistas e 



tirando as dúvidas dos aprendizes do Nhandewa quanto à pronúncia,o 

significado cosmológico de algumas palavras.  

 
Os professores indígenas e seus alunos na Oficina de linguística 

 

Um passo importante foi dado quando se propôs, como atividade prática 

de uma parte das oficinas, transpor o mito de origem“Apapocuva”, coletado por 

Curt UnkelNimuendajú (naquela mesma comunidade,por volta de 1906) para 

aatual ortografia definida para a língua. É importante destacar que, juntamente 

com os esforços por retomar a transmissão de sua língua, os Nhandewa vinham 

também retomando as práticas da Casa de Reza tradicional, junto com uma 

importante rezadora, Almerinda da Silva Ysapy. O processo de transposição 

ortográfica, exigindo a leitura e compreensão do texto sagrado, foi importante 

para se religarem à experiência religiosa de seus ancestrais. 

Ao final, as oficinas envolveram toda a comunidade, além dos 

professores, incluindo alunos desde os da pré-escola até os adolescentes, e os 

falantes nativos que se revezavam nas oficinas para ensinar os demais e para 

fornecer informações da língua com as quais os linguistas desenvolvem a 

reflexão metalinguística. 

As ações entre os Nhandewa contam com a participação de uma 

doutoranda em Linguística (Ivana Pereira Ivo),5 que fala fluentemente o 

                                                        
5 Atualmente Presidente da ongKamuri e membro do grupo de trabalho Indiomas . 



dialetoMbyá-Guarani, o que lhe deu imensa facilidade para se comunicar em 

Nhandewa. Esse feliz acaso foi fundamental para a possibilidade de se trabalhar 

com mais eficácia o texto sagrado dos Nhandewa. E ele teve uma repercussão 

na cultura, religando efetivamente os mais jovens as suas raízes ancestrais, ao 

respeito pela cosmovisão guarani e na importância de praticar a religião porque 

só na casa de reza é possível compreender em profundidade e entrar em contato 

com o sagrado.  

 
Prof. Ivana (mestre em Linguística) trabalha a atualização da grafia do 

texto sagrado 

Na aldeia Piaçaguera (litoral paulista), em uma resposta distinta daquela 

obtida na Aldeia Nimuendajú, os mais velhos se recusaram a discutir os textos 

sagrados na escola, durante as oficinas. Eles haviam recriado sua casa de reza 

e exortaram os que se interessam pela língua e pela cultura a participar das 

práticas na casa de reza, por ser ali o lugar de se aprender sobre a língua 

religiosae os acontecimentos exotéricos (para os não-indígenas). O fato sugere   

queestes Nhandewasão mais conservadores e compreendem que há contexto 

para o ensino de cada conteúdo, e aqueles relacionados ao conhecimento das 

coisas sagradas o mais apropriado é que se faça na casa de reza. Pelo princípio 

do total respeito à autonomia das comunidades, e pelos princípios que regem 

uma pesquisa colaborativa, atendeu-se à manifestação dos falantes e sábios da 

comunidade, e o trabalho nas oficinas do litoral conduziu-se de outra forma.  



De todo modo, esse trabalho significou transformar o que foi escrito 

novamente em cultura oral, que pode e deve ser transmitido em seu contexto 

ritual e sagrado, mas que pela situação de perda de muitos velhos corria o risco 

de cair no esquecimento. Percebeu-se que trazer a língua como objeto de 

reflexão foi capaz de recolocá-la no seu verdadeiro sentido de palavra como 

sagrada, como verbo que se transmuta dentro da comunidade e age realizando, 

recriando o mundo à maneira percebida pelos Guarani. 

 
Wilmar D’Angelis entrevista a rezadora Almerinda da Silva 

Os Nhandewa a cada oficina foram se empoderando da sua herança e se 

sentindo mais unidos e mais fortes. A ação, atendendo a um pedido e a um 

interesse real das comunidades envolvidas, e desenvolvida nos moldes de uma 

pesquisa colaborativa teve a capacidade de ressoar dentro da comunidade pela 

recuperação dos conteúdos  sagrados, pela retomada desses conteúdos na casa 

de reza, pela capacidade de por em destaque aqueles que guardam a palavra 

guarani, e compreendem a sua exegese.  

É nesse contexto que os mais velhos podem se reunir em torno de algo 

comum que é a língua e a cultura dos seus ancestrais. 

 

Kaingang paulista 

O povo Kaingang é o terceiro maior povo indígena no Brasil, com cerca 

de 45 mil pessoas. Ocupam pequenas porções de terra do que foi o seu antigo 

território, do norte do Rio Grande do Sul até o Noroeste do Estado de São Paulo. 



Até o início do século XX ocupavam, em São Paulo, uma extensão de terra 

equivalente a um quinto do território do Estado. “Contactados” em 1912, 

sofreram grande depopulação e hoje, em São Paulo, são menos de 100 pessoas. 

 

 
O linguista Wilmar D’Angelis com Domingos Vaiti, Kaingang de Vanuíre 

(SP) durante Oficina. 

Os Kaingang no Estado de São Paulo vivem nas aldeias de Icatu 

(Braúna), e Vanuíre (Arco-Íris). Seu dialeto apresenta importantes diferenças 

com os outros cinco dialetos Kaingang falados no Sul do Brasil, mas ainda assim 

são mutuamente inteligíveis. Por razões históricas, os Kaingang paulistas 

ficaram afastados dos seus irmãos do Sul, e são em muito pequeno número. Os 

kaingang paulistas estão fazendo um esforço para se unir aos demais que, no 

Sul, já possuem um site, o primeiro totalmente em língua indígena no Brasil: 

www.kanhgag.org.Parte dos resultados das ações em desenvolvimento com 

eles, permitirá, em breve, que também possamentender a escrita dos dialetos do 

Sul, e também trocar textos com os demais kaingang (que estão construindo 

uma enciclopédia em sua língua). 

Um objetivo das Oficinas (já foram realizadas seis) é construir, com os 

professores e falantes nativos das aldeias de Icatu e Vanuíre, um dicionário 

escolar do Kaingang Paulista. Para tanto os professores, que em sua maioria 

são falantes do Kaingang como segunda língua, contam com assessoria 

linguística e antropológica especializada para dominar a grafia e leitura da língua 

Kaingang escrita, dando continuidade aos trabalhos iniciados com uma 

Convenção Linguística realizada em 2000. 



Salvo casos esporádicos e individuais, pode-se dizer que foi apenas em 

agosto de 2012 que um importante número do Kaingangpaulistas tiveram o 

primeiro contato de maior intensidade com seus parentes do Paraná e Rio 

Grande do Sul, o que se deu durante o I Simpósio Internacional da língua 

Kaingang (ISKL – I), realizado na  UNICAMP (Campinas, SP).Dentre eles, duas 

falantes nativas da língua, mulheres da aldeia Icatu, para as quais foi uma grande 

alegria poder comunicar-se em sua própria língua com mulheres kaingang do 

Rio Grande do Sul.  

Um dos aspectos importantes das oficinas é o fato de colocarem juntos 

os pouquíssimos falantes das duas aldeias para conversarem emKaingang e 

para pensarem sobre a própria língua. Isso porque, mesmo os que moram na 

mesma aldeia, por razões de saúde e outras, acabam não se visitando com 

regularidade e, quando o fazem, praticamente nunca se encontram sozinhos, 

havendo sempre, presentes, parentes que não falam senão o português. Em 

outras palavras, a língua não apenas conta com pouquíssimos falantes, como 

acaba sendo muito raramente praticada por esses.6 Entre outras coisas, isso 

também explica a dificuldade de lembrarem itens lexicais que vão se tornando 

cada vez menos empregados em conversas reais.  

Nas Oficinas os falantes têm podido retomar as memóriase exercitar o 

conhecimento que ainda guardam de sua vida antiga. São comuns, aliás, 

momentos em que as falantes mais velhas choram por conta da emoção de 

rememorar a vida com seus pais, as práticas culturais antigas e, mesmo, formas 

de falar ou palavras que há décadas não lembravam ou não empregavam. Uma 

dessas falantes idosas conta que, para não esquecer a língua e as palavras dos 

seus pais, muitas vezes fala sozinha, como se estivesse conversando com eles. 

Ela é, a propósito, uma das melhores professoras para os professores kaingang 

e para o linguista assessor. 

                                                        
6 São exceção as duas irmãs, falantes, da Aldeia Icatu. 



 
As falanteskaingangEna Campos, Maria Rita Campos e Ana Maria de Jesus. 

Apesar de seu pequeno número, os Kaingang paulistas representam um 

elo entre os povos Jê setentrionais e os Jê meridionais. Também por serem 

aqueles que estão “mais próximos” do tempo de autonomia que os kaingang 

gozaram até o início do século XX,7 ainda guardam a memória da produção de 

vários artefatos como roupas de fibras de caraguatá, confecção de panelas de 

barro, a memória e o gosto pelas comidas próprias (aquelas que puderam ter no 

tempo que gozavam de liberdade e fartura).  

 
Durante a 5ª Oficina, o kaingang José Carlos da Silva assa peixena 

forma tradicional, com folhas de flor do sol(tutó), que adiciona 

sabor ao peixe,que depois é enrolado em folhas de bananeira, 

                                                        
7 A chamada “pacificação” dos Kaingang paulistas, pelo Serviço de Proteção aos Índios, aconteceu em 
1912 (http://portalkaingang.org/index_povo_1.htm). Desse modo, os atuais falantes nativos, todos bastante 
idosos, são filhos ou netos das pessoas que “saíram do mato” (segundo uma expressão corrente), e, portanto, 
conviveram e foram criados pelos adultos que foram a última geração de kaingang paulistas vivendo ainda 
apenas segundo seus costumes e crenças tradicionais.   



amarrado com fibra de  caraguatá e assado na churrasqueira, que 

imita o moquém indígena.  No borralho da churrasqueira foram 

assados os pães de milho preto (iãmĩ) enrolados em folha de 

bananeira. 

Guardam também conhecimento dos encantamentos e da medicina 

tradicional do povo Kaingang.  Foram os últimos a ver os rituais para os mortos 

serem praticados em toda a sua plenitude8. Ainda se pode ver na aldeia Vanuire 

grandes monumentos funerários com deslocamento de terra. Também são dos 

poucos grupos Kaingang a ter ainda sementes de milho preto, parte das 

sementes tradicionais narradas como no mito de aquisição da agricultura.  Por 

esse motivo o intercambio entre os Kaingang do Rio Grande do Sul e Paraná 

com os de São Paulo tem sido de enriquecimento mútuo e de aprendizagem.  

 
Conclusão 

 

O trabalho de linguística antropológica realizado nessas comunidades tem 

mostrado a riqueza e a utilidade da documentação linguística, tanto no passado 

como no momento atual.  Não fosse o registro de Curt Nimuendajú ([1914] 1987) 

para os Nhandewa, e de Henrich Manizer para os Kaingang paulistas ([1930] 

2006), seria difícil a essas populações terem conseguido, nessa situação de 

opressão colonialista, fazer chegar aos seus descendentes importantes 

narrativas sobre a origem de seus povos e o que lhes aconteceu com o contato. 

A população da AldeiaNimuendajú conhecia e transmitia a narrativa mítica a 

partir de existência dos gêmeos, mas não a gênesis da criação desde seu início. 

Poder recuperar essa parte do mito os encheu de alegria e encorajamento. Na 

releitura do mito, eles foram se apropriando do texto e reconstruindo-o a partir 

das referências que têm sobre essa história sagrada, fazendo o caminho inverso, 

de transformar em oral uma narrativa que foi escrita cem anos atrás. 

Sozinhos eles não teriam conseguido isso. Embora sejam letrados, sua 

cultura ainda é uma cultura oral, e essa é uma característica que não deve ser 

perdida porque ela tem os seus próprios códigos, levando em conta o 

interlocutor, retrabalhando os mitos a partir dos eventos vividos pela 

                                                        
8 Henry Manizer 2006. 



comunidade. Na tradição oral há o lugar certo para se aprender um texto 

sagrado, assim como há pessoas qualificadas para a explicá-lo. 

No trabalho de registro e análise da língua eles refizeram seu caminho 

antigo e a ligação dom os ancestrais. 

No caso Kaingang, tanto os grupos do Sul têm vindo aprender com os de 

São Paulo suas técnicas tradicionais e, em troca, ajudá-los a ter uma referência 

ou dimensão de que são um grande povo, e que sua cultura e sua língua podem 

ser asseguradas com apoio dos outros. 

Firma-se a possibilidade deessas comunidade recuperarem, para seus 

jovens, a língua dos seus ancestrais, e isso é fundamental porque, para os povos 

indígenas no Brasil, a língua é o primeiro elemento diacrítico escolhido para 

afirmar a identidade.  
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