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ÁREA TEMÁTICA:(marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

A IMPORTÂNCIA DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS DO POVO KAINGANG DA TERRA INDÍGENA DE 

MANGUEIRINHA  

 

Joel Anastacio1 

Letícia Fraga2 

 

Resumo:A importância de manter vivos os conhecimentos tradicionais dos indígenas Kaingang da terra indígena 

de Mangueirinha está no fato de que essa é uma forma de se preservarem as memórias dos seus antepassados, 

dos bravos guerreiros que deram as próprias vidas defendendo seus territórios. As técnicas de identificar árvores 

para os indígenas vão muitoalém de saber diferenciar uma planta da outra.Conhecer essas técnicas é uma forma 

de sobreviver dentro da mata, pois saber diferenciar e caracterizar as plantasde forma certa permite salvar vidas. 

Sabendo da importância de manter vivas essas tradições, o objetivo desse trabalho écontribuirpara salvaguardar 

os conhecimentos tradicionais que resistemhá muitos anos desde a invasão pelos Europeus dos territórios 

indígenas que hoje chamamos de Brasil. Foram esses conhecimento que garantiram a existência e resistência dos 

povos indígenas.  

Palavras-chave:Conhecimento Tradicional. Territórios indígenas. Terra Indígena de Mangueirinha. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto “Saberes Outros: Estudos e Ações Indígenas”  

                                                 
1Membro de execução do projeto; UEPG; Agronomia; joelanastacio22@gmail.com. 

2Coordenadora do projeto de extensão; DEEL/UEPG; leticiafraga@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO  

Comunidade universitária, comunidade externa, professores em formação 

continuada das escolas participantes (indígenas e não-indígenas), alunos das escolas 

participantes (indígenas e não indígenas).  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Mangueirinha, Inácio Martins, Ortigueira e Chapecó (SC).  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratório de Estudos do Texto e escolas participantes, situadas nos municípios 

paranaenses de Ponta Grossa, Mangueirinha, Inácio Martins, Ortigueira e Chapecó (SC).  

JUSTIFICATIVA 

A importância dos conhecimentos tradicionais para os povos indígenas vai muito 

além do que imaginamos e conhecemos. Foram as técnicas aprimoradas por anos que deram a 

esses povos a garantia de sobrevivência em condições naturais (em que houve mudanças 

climáticas, doenças etc.) e possibilitou a resistência deles em conflitos com os fóg (homem 

branco), desde a invasão dos seus territórios que hoje chamamos de Brasil. 

O conhecimento e o respeito que os povos nativos têm pelas florestas e tudo que nela 

existe fazem com que os indígenas se tornem parte dela, diferentemente dos não indígenas 

que olham para as florestas e tudo que nela existe como fonte de lucros e, com suas ambições, 

querem destruí-las sem se importarem com as consequências futuras. 

Os territórios indígenas hoje em dia podem ser vistos como um atraso para o 

desenvolvimento do país, por quem acha que para um país se desenvolver é preciso desmatar, 

poluir rios, deixando sem moradia muitos daqueles que fazem das florestas seu lar. É preciso 

pensar que é possível preservar e ter desenvolvimento, sim!  

A ideia de preservação e conservação da cultura para o povo Kaingang da terra 

indígena de Mangueirinha representa uma herança de resistência que sobrevive por muitos 
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anos deixada por seus antepassados, muitos dos quais deram a vida para que seus costumes e 

tradições fossem respeitados. Mesmo com toda a influência do homem branco, muitos dos 

costumes ainda são mantidos por esses indígenas, como a língua materna, técnicas de caça, 

técnicas de identificação de árvores, técnicas de diferenciar plantas medicinais, lutas, rezas 

etc. 

Isso só reforça a importância de se manterem vivos todos estes conhecimentos. Desta 

forma justificamos a importância do desenvolvimento deste trabalho de extensão que busca a 

preservação deste conhecimento. 

OBJETIVOS 

• Debater a presença indígena na sociedade brasileira em geral, com vistas a ampliar sua 

visibilidade;  

• Promover a interação entre universidade e escolas públicas, indígenas e não indígenas, 

por meio de debates, discussões, eventos, elaboração e distribuição de materiais didáticos; 

• Reforçar a importância da permanência e manutenção dos conhecimentos tradicionais 

dos indígenas Kaingang da terra Indígena de Mangueirinha  

METODOLOGIA 

Este trabalho se originou de outro trabalho extensionista, cujo objetivo era fazer um 

levantamento das árvores nativas presentes na Terra Indígena de Mangueirinha. Este primeiro 

trabalho se desdobrou em 4 partes.  

A primeira era fazer um levantamento das árvores nativas. A segunda era registrar o 

método tradicional indígena de identificação das árvores. Na terceira, faríamos a tradução do 

nome das árvores para a língua Kaingang e na quarta levaríamos os resultados destes 

trabalhos para a comunidade indígena. 

Por isso, o local escolhido para a realização do presente trabalho, no que diz 

respeito à 4ª parte, foi a Terra Indígena de Mangueirinha/PR. Além disso, um dos autores 

deste trabalho é acadêmico indígena Kaingang, graduando em Agronomia, extensionista e 

reside nesta comunidade.   
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A Terra Indígena de Mangueirinha se localiza no sudoeste do estado do Paraná e 

pertence a três municípios: Coronel Vivida, Chopinzinho e Mangueirinha. Segundo os dados 

da FUNAI, a terra indígena possui uma área de 16.375há de superfície, sendo esta habitada 

tradicionalmente por pessoas das etnias Kaingang e Guarani, mas podemos encontrar 

indígenas de outras etnias como Xoklem e Xetá. 

Figura 1 - Terra Indígena de Mangueirinha 

 

Fonte: terrasindigenas.org.br 

Para a realização da quarta parte do trabalho, a proposta épublicizar os resultados em 

forma de palestras ou reuniões em escolas e também palestras para toda a comunidade. Nesses 

eventos serão mostrados os resultados já obtidos até o presente momento e será discutida a 

importância de se manterem vivos os métodos de identificação das árvores, a importância de 

se conhecer as árvores com os nomes em Kaingang. Isso é algo que faz parte da cultura 

indígena, que, infelizmente com o passar dos anos, está se tornando algo apenas conhecido 

pelos mais velhos ou por aqueles indígenas que ainda mantêm o hábito de sempre estarem em 
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contato direto com a floresta. 

RESULTADOS 

Os resultados que esperamos obter estão relacionados à conscientização sobre a 

importância deste conhecimento, que vem de séculos atrás, para que se mantenham vivos os 

costumes tradicionais que são passados de geração a geração. 

Os resultados levantados pelas primeira e segunda etapa deste trabalho seguem 

expostos na tabela abaixo: 

Tabela 1 – Nome comum, características de identificação de acordo com conhecimento indígena e os nomes de 

algumas árvores segundo os indígenas. 

 

Nomes comuns Caracteres usada na identificação das 

arvores 

Nomes Indígena (Kaingang) 

Angico Cor da madeira e consistência (madeira dura 

com presença de serne) 

Karumág 

Guajuvira Sabor da folha, caule e cheiro Vyj 

Capote Fruto, caule, consistência da madeira Kyrẽr 

Bracatinga Árvore comprida geralmente de tronco fino, 

com folhas pequenas 

Kyru 

Pinheiro Folha, Caule Fág 

Erva Mate Tipo de folha e sabor, para diferenciar de 

outras 

Kógunh 

Ovaia Fruto, “tronco liso”, madeira dura  Jẽnjóg 

Pitanga Fruto, sabor das folhas, cheiro, tipo de caule. Jymi 

Guabirobeira Fruto, tronco (as cascas se soltam 

facilmente), cheiro e sabor de folhas 

Pẽnva 

Cedro Tronco com bastante cicatrizes na casca, 

folha de um lado para outo nos galhos 

Fó 

Xaxin Folhas, tronco Gig 

Taruma Fruto pequeno de cor roxo bem escuro  

Camboatã Frutos com partes alaranjadas Sokrinkre 

Imbuia Libera cheiro ao ser cortado, casca com cor 

avermelhada ao cortar 

Manh 

Fumo bravo Folhas meio ásperas, tronco fácil de quebrar Kager 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para este trabalho, nos propomos fazer palestras e reuniões que têm como base uma 

pesquisa sobre a preservação e manutenção dos costumes tradicionais como técnicas de 

identificar árvores dentro da floresta para os indígenas Kaingang da T.I. Mangueirinha/PR.  
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Esta atividade de extensão visa possibilitar o desenvolvimento de um trabalho 

efetivamente com comunidade indígena, que resulte o resgate dessas técnicas de diferenciar 

árvores, técnicas essas que mantêm a cultura viva através desses conhecimentos milenares que 

têm os povos indígenas. 

Sabendo da importância que tem esses conhecimentos, a proposta é fortalecer mais a 

ideia dos jovens: manter os costumes e tradições desse povo é manter viva a história de todo 

os nossos antepassados.  

APOIO 

Agradecemos à Fundação Araucária, pela concessão da bolsa de extensão. 
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