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00:00:11 – 00:01:24 

Então, é, quanto a minha avó né, ela, sempre ela falava pra gente: “Você 

vai crescer, então você precisa saber um pouco que a gente vem do 

passado, bem pra trás. Nossos avôs sempre contou as histórias. Porque isso 

você vai ter que passar pra frente, porque você não vai ficar pequeno, você 

vai crescer, daqui a pouco você vai casar, daqui a pouco você vai ter neto”. 

Como de fato hoje eu tenho. Então a gente, é, tem essa memória dos 

velhos passados que ela passou nos passados. Então como, assim, ela se 

foi, mas a gente, a memória, assim, sempre continua que a gente tem 

dessa lembrança pra passar para os netos, os filhos e as crianças que a 

gente vamo ensinando aos poucos que né, que a gente tem né, pra, o tem 

do ter passado que a gente... Arco, flecha, tradição, a dança, então. Porque 

fica na memória e isso aí nunca vai se acabar né. Então o que sempre a 

velha falava pra nós é isso aí. Minha avó falava. 

 

00:01:33 – 00:02:32 

Então, daí ela ensinou também que, é, os cântico e quando a pessoa 

também diz que tá perto pra morrer também tem um gavião que canta né. 

E de fato ele não erra né, ele canta, quando o gavião né, canta. Ela falou 

quando, ela fala assim, ela fala até no idioma assim “[língua Kaingang]”. 

Quer dizer: “Quando esse gavião cantar vocês fica ciente que alguém vai 

morrer da família”, alguém por perto ou parente deles vai morrer. E quando 

ele canta longe, tá cantando lá longe, escuta malemá, é dos pessoal da 

vizinhança alguém vai morrer, dos conhecidos que você conhece. Entendeu? 

É isso. 

 

00:02:41 – 00:03:13 

Não ela, o idioma né? O idioma ela sempre passou pra gente, tudo, os 

Kaingang tudo certinho. Que vem do passado, né, que tem a diferença dos 

Kaingang de Santa Catarina e os Kaingang do Rio Grande do Sul, mas tipo, 

não assim muita... porque eles têm acho que umas duas ou três letras a 



mais que a nossa. Por isso que pra você entender o idioma, mas é a mesma 

coisa, entendeu? 

 

00:03:27 – 00:04:03 

Então, a alimentação pra nós é o milho né! O milho a gente faz o pão, 

depois faz o bolo né, e pode fazer ele na palha que, tem uma palha hoje 

que ela é o tutó, tutó ele, ele dá sal né. No passado, quando , nos passados 

dos velhos usava o tutó, tanto no peixe quanto no angu. Então essa palha 

ela passava o sal. Não esse sal que a gente tem hoje, mas você sente o 

sabor do sal. 

 

00:04:14 – 00:04:55 

Isso aí que vem na memória da gente e da... O passado vem na memória 

da gente que a gente não esquece porque tem que passar para os nossos 

filhos, para os netos. Então a gente traz isso na memória pra não ter 

esquecimento e, e tudo que os velhos passam para a gente é muito 

importante, tem a aprendizagem dos anos, muitos anos. Então a gente 

aprendeu tudo e a gente procura passar para os filhos mesmo, pra nunca tá 

no esquecimento, nem nunca perder, porque isso aí é, né, é uma tradição 

que jamais será esquecida né. 


