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U
NÉN VENH KE MO

V

ênhrá tag vy tág

gojfa ty nén han
mü kar én to rán ky ní. hã
ky tóg há tãví ni. Ky tóg
venhar

my há ní. venhrá

tag ti. Ün kãsir, kygrü,
tytãg, kar ky ün sanh ag

my ke gé.
Ü ty vénhrá tag vég mü,
tugtó mü ên kanhrãn há
han jé tóg ke mü gé, ti ty
vênh ki rir jé. ü ty vênhrá

tugtó há vy tóg
tugtó kórég ní én

ú

ty

my tag

tónh ke mú, nén ty ki rán
ky ní tag ti. Hã ky tag vy
venhrá ha pê tãvi ni.

Hã vê ha.
Manoel Norég Mág Felisbino
2l/set/2001

sta cartilha surgiu a partir do trabalho desenvolvido junto aos
Kaingáng da T.l. Apucaraninha, em relação a prevenção e
intervenção sobre o alcoolismo.

Através das Oficinas de Capacitação em Alcoolismo e DST/AlDS,
realizadas dentro da comunidade, com a participação de representantes
indígenas, professores bilíngües, agentes indígenas de saúde, profissionais de
saúde, mulheres e jovens adolescentes, foi elaborado um riquíssimo material
didático e informativo, fundamental para a construção desta cartilha.
Este material foi construído a partir de uma metodologia que permitiu e
privilegiou o uso das narrativas com histórias de vida dos Kaingáng, das
experiências vivenciadas em relação ao uso de bebidas alcoólicas, traduzidas
em uma linguagem específica, possível de ser compreendida pelos atores em
questão. Todos estes aspectos foram importantes para a confecção desta
cartilha, que tem como objetivo maior informar e prevenir a comunidade
Kaingáng acerca da problemática do alcoolismo.
Sabemos que, além das outras ações de prevenção que estão sendo
desenvolvidas, a cartilha é um importante instrumento de disseminação de
informações e opiniões, principalmente por ter sido elaborada /Jelos próprios
Kaingáng e direcionada a eles mesmos.
Um tnimeiro resultado positivo observado foi constatar a satisfação dos
autores desta cartilha em ver suas histórias, seus desenhos concretizados em
forma de um livro. Sabemos o significado que representa um trabalho desta
natureza para os Kaingáng principalmente porque, sendo este um material
educativo e informativo, será referência tanto para a escola quanto para a
comunidade, além de ser uma forma dos Kaingáng contarem um pouco de
sua história para as futuras gerações e para outros povos indígenas.
Esta cartilha têm como enfoque principal, discutir o problema do alcoolismo
dentro da comunidade indígena Kaingáng, mostrando as alterações no seu
modo de vida a partir do contato, o uso da bebida destilada com a
introdução de alambiques dentro da aldeia, os diferentes modos de beber e as.
conseqüências trazidas pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas. Outras
doenças relacionadas com o uso de bebidas como DST e AIDS, Síndrome
fetal alcoólica, desnutrição, tuberculose erc., serão abordadas, de acordo
com cada tema em uma série de cartilhas que darão seqüência a esta
primeira, as quais serão elaboradas pelos Kaingáng.
Nós, pesquisadores, idealizadores e coordenadores deste projeto, esperamos
que esta cartilha possa contribuir nas discussões e no enfrentamento do
alcoolismo, pois se trata de um instrumento de prevenção importante para a
comunidade indígena Kaingáng.
Juberty Antonio de Souza, Marlene de Oliveira e Marilda Kohatsu
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Vãsy tóg ge ja nigti
Vãsy kanhgág ag vy vãnh karni mü ja nígti,
jagne mré ag tóg In mág ty sor préj krêrn érnã
nytig ti gé, ag ty jagnê mré han ja nfn ky, ún
prü ty 20, ke tú ní ky ün prú ty 40 ke myr.
Jagnê kóm ag tóg jãkag he ja nlgti gé, in mág

tag ti krérn. Ag ty kején se tãnh ti ky, kokarne.
ójor, ke tú ní ky krágnág ti myr, ky ag tóg

jagne my vênh kã kénh ti sir. En kã goj tóg ha
pe sa, he ja nígtí. pijé úrí goj tag ag ri ke ja
tlgtí, vãnh ti kãmí jatun rny mü ên myr, nén
kri kufy han

ú

to

ke gé myr, ha me. Vãnh kãrní

tú

venhkagta hã kronkron he ja ag tóg nigtí gé, ag
ty kejen kagygan ky myr. Kujá ti vy tóg ag
kygtãg he ja nígtí, gé. Vãnh kãmi nén ko ti én
hã ko he ja ag tóg nigti gé sir. Pyrfé kujãj ty ag
tóg ãjag kur ti hyn han. he ja nígtí, tãnh kujãj
ty, ke tü ni ky kã
04

ú

fár kujãj ty ke gé. Ha ve ha.

ANTIGAMENTE ERA ASSIM ...

Antigamente os Kaingáng viviam
nas matas nativas, em casas
chamadas in mág, que eram
construídas por eles, com varas e
sapé, que abrigavam de 20 a 40
famílias. Cada família tinha o seu
próprio fogo. Quando caçavam um
animal grande como a paca, a anta,
ou a capivara, dividiam a caça.
Nesta época os rios não eram
poluídos como hoje, viviam com a
natureza, sem JJreocupar~se com
nada. Usavam remédio do mato e,
quando ficavam doentes eram
tratados pelo kuiã e alimentavam~se
com alimentos naturais. Faziam
suas roupas com fibra de urtiga
brava, fios da palmeira e de cascas
de árvores.

Ég jykre vj tóg ge ja nigti
Ãjag jên ki ag tóg sãn, tãg, he ja tú nígtí, sê ní ti jãgsug, nég, he ja ag nigti gé.
No rér ty ag tóg ékrénh mi he ja nigti, kar ky ag tóg égjínjén. he ja nigti gé, se
ag jo. Kar ky ag tóg pãrin, he ja nigti gé, ke tü ni ky ag tóg mrúr

ü

tynyn ky goj

ti ki vãm ky. ty pírã ti kãgtén he ja nígtí gé. Gãr ty ag tóg êmí, rnenhu. ti han he
ja nígtí. ag ty pirã Kurin ti jé. Fág, myg, ko he ja ag nigti gé. gróngrón, f enju.
voga, fág tóg ga ke gé.
Üri tóg vãsy ke ên rí ke hl ti ha, fóg ag jykre ri ke ag tóg ti ha, ún ri myr. in vy
tóg vãsy'ín ên ag ri ke tü ti ha ke gé. Nén han mü kar vy tóg fóg ag ty nén han
mü ri ke ny ha ke gé, véjón ti mré hã. Hã vê ha.

ASSIM ERA A NOSSA VIDA•••

Nas comidas não se usava o sal e banha, e a carne da caça era assada na brasa ou ti ni ( ne gag).
Para as caças, usavam flechas e algumas armadilhas. Para a pesca usavam o pari e o cipó socado
ou macerado, que colocado na água envenenava os peixes. Da nhara (milho) faziam o êmi, o
men~hú e o pichê que comiam com peixe. O pinhão e o mel da abelha também fazia parte de
nossa alimentação, como o corá da palmeira, da taquara e do pinheiro.
Agora as coisas mudaram, nos acostumamos a fazer tudo igual aos "não índios". Mudaram as
nossas casas, nossas comidas, a pescaria, o remédio, a religião. Tudo que fazemos e bebemos são
coisas iguais ao dos "não índios".
05

Kanhgág si ag

vy

t6g ãjag tj kronkron Jafã pi ti hyn han he Ja ni gti

Vãsy kanhgág ag tóg vesóg ki, ag ty kron jãfã
han he ja nígtl. Matata, fág fy, myg, kar ky
tãnh ty hên ri ke kane ty ag tóg han he ja nigti.
Tãnh ty jájá kar ky jusar ty, mré hã gãr ty ke
gé. Kanhgág ag ty kronkron jãfã ên jiji hã

vy

goj kupri he mü, kar ky kyfe, kar ky kiki ti. Goj
kupri mré kyfe ti kajãg he ja ag tóg nígtí, ag ty
kronkron ti jé. Kyfe, goj kupri ty tóg ty gãr
mré myg ty há ní, fág fa ty koso ki ag tóg fig
ti, ky tóg vesóg ki kajãg ti. Ky hã vê.
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OS KAINGÁNG ANTIGOS
PREPARAVAM AS SUAS
PRÓPRIAS BEBIDAS.••

Antigamente os Kaingáng
preparavam as suas bebidas com
batata doce, pinhões, mel, frutos de
várias espécies de palmeira, como a
jájá e a juçara e do milho ( nhãra) .
Eram bebidas que tinham o nome de
"goiocupry", "kyfe" e "kiki". O
goiocupry e o kyf e eram bebidas
fermentadas feitas com o milho
mastigado. O "kiki" era uma bebida
feita do milho com o mel e era
colocada dentro do cocho de madeira
que fermentava sozinho.

IOld v't t«sg t't kanhg6g si ag t't han Ja n1 gt1
Kíkí vy tóg êg jo ke si ag my ty, nén
KIKI. A BEBIDA USADA PELOS ANTIGOS...

O kiki era uma bebida importante dos nossos
antepassados e era preparada especialmente
para uma festa que tinha o nome de kiki koi.
Essa era a festa mais importante dos antigos e
era organizada pelos Rá ]oj (kamé) e Rá Kutu
(Kairu). Nessa festa, os Kaingáng antigos se
reuniam para lembrar dos seus parentes
mortos. Para preparar a festa, tinham que
cortar a árvore do JJinheiro e fazer o cocho,
onde misturavam a água com o milho e mel
para fazer o kiki. Dançavam ao redor do
fogo, cantavam e tocavam chocalho. As
pessoas eram pintadas com sua marca de
pintura. Para pintar as pessoas, usavam uma
tinta que tiravam do Kó~mrur, da casca do
pinheiro e de algumas raízes.
Agora muitas coisas mudaram e não são mais
como antigamente. Os Kaingáng foram
deixando de fazer suas bebidas e não realizam
mais a festa do kiki koi.

ü

ha pê ja

nígtí. Fénhta t:y kiki ko ên hã ki ag tóg, ag ty

kronkron jafã ên ti han he ja nigti. Fénhta tag vy
tóg ag my ty, Fénhta kar kãfór ni. Kanhgág rá joj
mré ün rá kutu, ag hã vy tóg Fénhta tag han he
ja nígtl. Vênh mãn ky ag tóg ag kanhkã kãgter
mü ag mi êkrég ti. Ag

fy Fénhta tag han jé ag tóg

fág gyn ky. ty koso han ti ag ty goj mré gãr, kar
ky myg ty ki fi jé, ag ty kiki han ti jé. Pi pénin ag
tóg vénhgríngén ti, kar ag tóg syg ti kynkyn ti.
Kanhgág ag vy tóg vénhránrán

ky nytí, ag rágrá

ti ty. Kó mrün ty ag tóg vênhránrán ja nígtí, kar
ky fág fár ty, kar ky kã

ü

ag jãre

ü

ty. Üri nén ty

hen ri ke. vy tóg ü nyti ha. Kanhgág ag vy tóg ag
ty nén kronkron he ja ên han mãn tü nígtí ha,
Fénhta én ti ke gé. Ky hã vê.

07
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Fóg hã vj gojfa tag ti ven vén mü,
Kanhagág ag jamãn ki
Kanhgág si ag vy tóg kumer hã, ajag ty kiki han ên
ti tovãnh ge ja nigti. fóg ag ty ag ki gen ky. Fóg ag
vy tóg kanhgág ag ga. ka tugrín ag rny jãhan mü,
ky ag tóg ag my, kyfé mág. kukrú, jãpã, még. ag
vínvín, he ja rúgti sir. Hã ky ag tóg ag ga ti kãki
gojfa hyn han jafã ti han mü gé sír. Ky vãhã pã'í
mág ty fóg v y tóg kanhgág ag ga ti kãki
gojfa hyn han jafã ti han. he ja nlgtí gé.
Ky gojfa han jafã tag ti vy tóg, asuka, rapanura
rnré gojfa ti hyn han mü, kanhgág ag ty k yny krãn

.

ja ty. Kanhgág ag vy tóg gojfa han jafã tag ti kí rir,
he ja nlgtí gé, hã ky ag tóg gojfa ti hyn han kí
kanhrãnrãn mü gé sir. Ky ag tóg kronkron ki
kanhrãnrãn mü gé, kryg, he mãn tü ag ni sir. Hã
ky gojfa hyn han jafã ty kanhgág ag ga kãkã ni tag
ti vy tóg ag kókég mü sir. Kronkron ky ag tóg
kryg, he mãn tü ní, hã ky ag tóg sir jagne kãgtén.
he ja nígtí gé sir. Hã vê ha.
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E O HOMEM BRANCO TROUXE A BEBIDA
(cacha~a) PARA DENTRO DA ALDEIA...
Os kaingáng antigos foram deixando de fazer o
kiki logo que começou o contato com o homem
branco. Os "não índios" sempre estavam de olho
nas coisas dos índios, na terra e madeira que
tinha dentro da aldeia. Começam a querer
agradar os índios oferecendo facão, panela,
foice, machado e também ofereciam a instalação
de alambiques dentro da área indígena. Naquele
tempo, o governo mandou instalar quatro
alambiques com um grande forno dentro da
nossa aldeia.
O alambique era instalado dentro da aldeia para
fabricar açúcar, rapadura e pinga feita da czmade~açúcar que os índios plantavam. Os índios
naquele tempo tomavam conta do alambique, e
como aprenderam a fazer a pinga, logo
começaram a beber sem controle. Os alambiques
dentro da aldeia fizeram muito mal para a vida
dos índios. Por causa da bebida feita nos
alambiques, os Kaingáng descontrolados
brigavam e matavam seus próprios parentes.

Kanhgág ag vj tóg gojfa han ti ki kanhrãn mü. Vagánh fi tj tó ja ve.
Cojfa hyn han jafã tag ti vy tóg Goj Kupri fyr ki han
vén ky ni ja nígtí. Kanhgág ag vy tóg pã'í fy fóg tü ja
tígtí, ag pã'í jijin hã vl Pénky, he ja nfgtí. Kurtiva tá ag
tóg ag my ki gojfa hynhan ke ti jegnê ja nfgtí. Ky ag
tóg ki gojfa mré asuka ti hynhan he ja nígtí, kanhgág
ag. U ny tóg ag kanhrãn tóg ha me. Hã ra kófa tóg
nígtí. ti jiji hã vy Fortunati, he mú. Ti hã mré kanhgág
ü

ag vy kanhrãnrãn mü sir. Kuvar há tá kanhgág ag tóg
karnü he ja nígtí. Itararé tá ke ag vy tóg ag mré mi
emãnmãn kãmü he ja nígtí, gojfa hyn han jafã tag ti
tugrin myr, Kurtiva tá pã'í mág t:y fóg vy tóg tagki
kanhgág nytí ag ki rir he ja nígtl. Ki gojfa hynhan jafã
ti vy ighé nyti ja nigti. Ü tygtá fag vy gojfa ti hynhan
tu nígtl. véke fag tóg ki gojfa hynhan jafã en hã
Kugpég he ja nigti. Gojfa hyn han jafã ty venhven tú ki
ag tóg kyfe hã kronkron mü ja nígtí vê. Kyfe ti hã
hynhan mág he ja ag nlgtí vê, ag ty hã kronkron hen
jé. Hã ra pã'í ty fóg vy tóg kejen kí gojfa hynhan jafã
ên ti génh ky vénegne he ja nígtl, ky kanhgág ag vy

E OS KAINGÁNG APRENDERAM
A FAZER A CACHAÇA
" . . . o alambique começou no toldo
no Apucarana grande. Os índio não
tinha chefe, o cacique era Penki
Pereira. Mandaram o forno lá de
Curitiba. Eles fabricavam a /Jinga e
o açúcar. Não sei quem ensinou,
mas tinha um velho, um tal de
Fortunato, era índio, e aí os índio
aprendeu com ele. Vieram muito
índio de longe, lá do Itararé morar
aqui por causa do alambique.
Naquela época o governo que
cuidava dos índio era de Curitiba. O
forno era muito grande. Eles moíam
a cana e fervia aquele caldo e daí
faziam a pinga. As mulheres não
faziam a pinga, ajudavam na
lavação, lavava as caldeira. Antes do
alambique os índio bebia kife. Fazia
bastante kife. Depois levavam o kife
para o alambique. Os índio começou
a beber muito. O chefe depois
recolheu e vendeu o fomo e aí os
índio ficaram sem alambique. O cara
que mandou o alambique viu que os
índio estavam descontrolando a vida
deles, tiraram o alambique e até os
gado dos índios ... "

tóg

ki gojfa hynhan jafã tu nytí nf sir. Kar ky gojfa

hynhan jafã ti ke gé. Ü ty kanhgág ag ga kãki gojfa
hynhan jafã jênêg mü ên ty kanhgág ag t:y kronkron há
han ki kagtig nytín ky tóg ag jo ty tu'. he rrú sír, ag
monh ti mré hã. Hã vê ha.
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HI ky kanhgág ag vy tóg f6g ag tf gojfa han
ja ti kronkron ki kanhãnrãn mü sir
Fóg ag ty kanhgág ag ty gojfa kronkron to ag
tãgtãn kar ti ky ag tóg hê ri ke kã kronkron ky
kryg, he mãn tú nl sír. Ky ag tóg ag vãfy ti ty
gojfa ti kato gem mü. he ja nígtí.
Ag ty kronkron to tãgtãn ky ny tin ky ag tóg
ag jên ty gojfa ti kato gem he ja nigti gé sir, ky
ag tóg ag ty véjên gyjy he ja ên ti ty gojfa ti
kato gem he ja nlgtí gé. ky ag kr ag vy tóg
é

kejên jên tü han he ti.
Gojfa vy nén jagy nim he ti sir. kanhgág ag
ú

my. Ky vênh kronkron vy tóg vénhgrun mú gé.
kanhgág ag jamãn ki sir. Hã ky ag vy tóg
kronkron to tãgtãn

10

mü

gé sir. Hã vê ha.

ASSIM OS KAINGÁNG APRENDERAM A
BEBER A BEBIDA DOS FÓG

Desde que o homem branco ensinou os
Kaingáng a beber a pinga, eles não
conseguiram parar mais de beber. Os Kaingáng
trocavam o trançado da taquara de fazer o
balaio pela pinga produzida nos alambiques.
Hoje, depois de acostumados com a pinga, os
Kaingáng às vezes trocam até a comida com o
dono da venda para trazer a bebida alcoólica
para dentro da aldeia. Muitas vezes, até a
cesta básica é negociada e aí as crianças ficam
sem comida.
A bebida é um problema sério para as famílias

Kaingáng. O alcoolismo cada vez mais tem
aumentando entre os índios. Gostam de beber
bastante pinga e os novos estão aprendendo
com os mais velhos.
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O QUE É ALCOOLISMO?

O alcoolismo é uma doença
antiga, que existe há muito
tempo e atinge todos os povos .
Existem diversos tipos de
bebidas com álcool, como: a
pinga, a cerveja, o vinho, o
conhaque, e jeitos diferentes
de beber. Quando a gente
bebe sem controle ou sem
parar é que a bebida toma
conta do corpo e começa a
deixar a gente doente.

Gojfa kãme. Ne ni hyn, gojfa ti?
Gojfa vy tóg ty venhkaga si ní. vãsy tóg ge ja tígtí. hã ky tóg kanhgág ty rén ri ke kri rum mü sir.
Cojfa ti pãte, nén ki gojfa vy tóg nytf gé, hã vy, serveja, víjü. küjãke, ti nytf sir. Eg ty kron ki
kagtin nín ky tóg, êg vóg kónãn ke mü, ty tóg vénhkaga
ri ke ní. ti ty êg há ki rãn ky. Hã vê ha.
ú

ü

O alcoolismo é quando o índio
não tem mais vontade de

nada, só de beber bebidas
alcoólicas e aí vai virando uma
doença. Deixa de trabalhar, de
cuidar da roça, de cuidar da
família, alguns ficam só
deitados, vai trocando a
comida pela pinga,
aumentando a violência. É
um problema sério porque
pode causar ou piorar outras
doenças como a pressão alta, a
tuberculose, a desnutrição, a
diabete e as diarréias.

Kanhgág ty gojfa kron to tãn ti ky tóg, ti ty nén

ü

han mãn jãvãnh tính ke mü. ti ty véké gojfa

tãví hã kron ti, ên hã vy tóg ti my há ny, ky tóg ti my venhkaga ri ke ním ke mu sir.
Rãnhrãj mãn sór ke tü tóg ní. mré hã tóg ti krê kri rum mü gé. U ag vy tóg, ny sór ke mu, mré
hã tóg ti jên ty, gojfa kato gem ke mü gé, hã ky tóg jümê han mi gé sir.

Ty tóg nén

ü

jagy tãvi ní, gojfa ti.

Venhkaga kórég ním jé tóg ke mú, venhkyjo, êg há ki goj ty tóg tu', henh ke mü, eg kyvénh
kagãg jé ti ke mü gé. Mré hã tóg venh prénhpréj ním mü gé sir. Hã vê ha.
11

Gojfa ty ag kagãg ti ky
tóg, ag ty hé tá venh ke
ú

tu tln ky ag tóg vénhkagta
jo in tá gojfa pê ên kron
sór ke mi, ke tu níky ag
tóg ty néj han jafã ên kron
sór ke mü gé, vênhgén
jafã mré hã ke gé sir.
Rimü ty ag tóg gojfa pê ên
kujãgja ky kron sór ke rnü
gé, ag ty kronkron to
tãgtãn ky nytin ky. Hã ky
ag tóg kején ag ty
kronkron to tãgtãn ky
nytín ky, kuty tá
Quando as pessoas ficam doentes pelo álcool e elas não têm como conseguir a bebida,
algumas chegam até a beber álcool de farmácia ou álcool de carro. Misturam o álcool
puro com limão, bebem desodorante e às vezes bebem até querosene. Muitas vezes a
vontade de beber é tão grande que algumas pessoas acabam entrando no Posto de
Saúde durante a noite para pegar o álcool que existe lá.

O ALCOOLISMO
E A FAMÍLIA
OS PROBLEMAS QUE
A BEBIDA CAUSA À FAMÍLIA

venhkagta jo In ti nón ky
kãra gé ky, gojfa pê ên ti
vyn ky kronkron ti sir. Hã
vê ha.
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A bebida tem causado
muitos problemas nas
famrtias. Por causa dela,
existem muitas brigas
entre os casais e muitas
separação, sofrimento,
doenças e até mortes.
O marido bebe, perde a
razão e volta tarde da'
noite para casa. Não
deixa a mulher dormir,
porque fica brigando com
ela. As crianças ficam
assustadas e, podem até
ficar muito doentes, com
diarréia, desnutrição ou
de tristeza.

12

Gojfa vj 16g Tn kild n6n ü kólig han nislr
Gojfa tugrin, ln kãki nén jagy vy kuté ti. Hã tugrín tóg vêjü, jagné fón ti,
venh jagtar, jagnê tén. he mü.
Hã tugrín ü fi mén vy tóg, kuty si há tá ti ín tá jun he mü. ti prü fi nür
kamég, he mü gé, ti ty fi to ju kyne tín ky myr. Hã vê ha.
ü

1

Fi ty fi mén mré jú sór
tú nin ky fi tóg fi krê
mré vénhpéju ky. In tá
ú

rür ti ti, ke tü ni ky fi
tóg vãnh kãtá rür tíg rrü

gé. fi krê kãsir ag mré.
Kejên gír ag jóg ti vy tóg
ti kré ag tati ti. gé, ti ty
kron tíg ti ky. hã ra tóg
tá vyn ke vãnh han ti
sir. Ti kre ag ty ti mré
mün ky ag tóg ti ty kron
ti ên vég rrügtí. kókinkir
ag tóg ti mré mügtí sir.
Para não brigar com o marido, a mulher foge com as crianças para a casa dos vizinhos
e às vezes ela dorme a noite inteira no meio do mato com os seus filhos pequenos.
Outras vezes os pais saem para beber e levam seus filhos junto com eles, sem ter hora
para voltar para casa. Os filhos, além de ficarem com f ame, ficam olhando seus pais
beber. Desse jeito os pais dão o mau costume para os filhos desde pequenos.

Ag jóg ti vy tóg ag my
vénh jykre kórég hã ním
mü, tí krê kãsir ag my.
Hã vê ha.

U fi mén tóg ti ty kron
pãtén ky ty hêrike jãvãnh
jégtí. Ti prü fi mré tóg
jagné my féf én ti. kejên
tóg fi rêg mú. ky ti krê
tóg ti karnég mü sir. Hã
ky tóg ti kré jagtar han
mú. ti ty gojfa kron ti
ky. Kejên fi tóg Pã'i my
tó ti. ke tü nl ky. ti krem
pã'í kãsir ag my. Hã ky
ag tóg vãhã ün jü mü én
ti ség ti. Pã'í ty ün ség
mü ên tóg, ag fy vaj ky ti
kãkutém ky my' ãg nigti
Quando o marido fica passado com a bebida, fica muito violento. Quase sempre
discute com a mulher, às vezes bate nela e ainda maltrata os filhos. A mulher sempre
que pode pede ajuda para o cacique ou para as lideranças do cacique. O cacique
manda suas autoridades prender o marido briguento. No outro dia, quando ele sai da
cadeia, fica envergonhado e muitas vezes não lembra o que fez.

sir. Hã ra tóg ti ty nén
han mú ki kagtíg ni sir.
Hã vê ha.
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Nén ü Kórfg tj kanhgág ag kãld venhven mü
Cojfa tugnfn

ag tóg jü

li.

ú

fy t-êr ke si tugnin
gé. Ky ag tóg vãhã

ag tóg ag ty jagnê to há ên Lovãnh ti. Néri

J\g

ty Ler

íãví jên

ky, ag

tóg vênh ji:J ním ti

ú

j;:i,gnê kygrég ti. Kejen ag tóg kàvàru tugnfn jagne to jü ti. ke tu nin ky kasor.
Nén

ty ag jü han

vy tóg ty gojfa ni. Kejên kanhgág
vy tóg jagy ní. eg jamã ti ki. Ky hã

mü hã

Kàgtén mu. Ky tag hã

ag

vy tóg Jagne

vê.

OS PROBLEMAS CAUSADOS
PELA BEBIDA DENTRO DA COMUNIDADE

Por causa da hehida alcnâ!ica, m t,essom fJerdem a amizade, os amigos e a razão. Brigam por
qual,quer motivo. Quando algumas pessoas ficam pa.ssad.llS com a bebida, logo começam a ficar
corajosus e enfrentam uutras pessocs que iambém estão passadas e aí, a briga é ceri.a. Outras vezes
brigam por causa ele um cavai.o e até mesmu i,do cachorro. A violência causada pela bebida é um
problema muita sério,
Muitas vezes a briga tennina em morte e isto é muito msze para a nossa comunidade.
14

Êg jamã kí nén jagy

fy

hen

ri ke vy hur venhven, gojfa
tugrüi.
Ü ag vy hur kagma ki vár
hé, kar ky ga kürn ti ki, kar,
ky jyryryn rnág ti ki kegé.

Kanhgág ag vy hur kãgter
hé, gojfa kronkron pãtén
tugnín. Êg my kaga tóg tígtí
ü

ver. eg ty eg kanhkã kãgter
mü ên ag mi ekrén ky.
Juvyny fi. siko nognog. nê,
yny. timünsu. jé Tãnãjo. kar
ky jéka. Tag ag vy tóg goj
Em nossa comunidade vários acidentes já aconteceram por conta da bebida
alcoólica. Algumas pessoas já caíram da ponte, do trator, do caminhão porque
estavam passadas na bebida e outras já morreram por causa da cachaça, algumas
por acidente e outras morreram de tanto beber.
É triste lembrar que a Joana, o Francisco, o Manoel Alfredo, a Ana Adolfo, o
Timóteo, o ] osé Atanázio, o Zeca Menegildo, que eram nossos parentes,
morreram por causa da bebida.

fa tugnin kãgter. ky eg tóg
ver ag ki ekrég ti. Hã ve.

Kanhgág ag
mj tóg

kronkron há
tigti
Ü ri kanhgág tag
ag vy tóg fénhta
kã hã kronkron ti
ha, manhre kã hã.
ag ty móra henh
mü ja tá hã. ag ty
jagnê mré venh

pãnpin ky mü ky
hã myr. ke tu ni
ky ag ty emã ra
mü ky hã. Ky tóg
únrí ge ti sir. Hã
vê ha.

OS KAINGÁNG GOSTAM DE BEBER..•

Atualmente os Kaingáng gostam de beber mais nos dias de festas, durante os bailes,
quando vão jogar bola, durante as pescarias, ou quando reúne com um grupo de
pessoas que são os companheiros e muitas vezes fora da aldeia.
15

Vinh kanhir kurã ki ke
Fénhta kurã kí kanhgág ag mré kanhgág fag vy
vynéru, mugiv, sóte hã to jagnê mré vénhgríngén ti.
Fóg ag mré hã ag tóg ag kogfyn ti sír, ag

fy ag

mré

vênhgríngrén kãmü ti jé. Kurã tag kã hã tóg gojfa,
serveja, küjãke, ti kronkron ti sír. fóg ag mré hã.

Ky

êg tóg vãhã ün e ag ty gojfa kronkron ky mügmüg
ke jan vég ti sir, kurã tag ti kã. Hã vê ha.
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NOS DIAS DE FESTA...
No dia de festa na aldeia, os

homens e as mulheres Kaingáng
vão para o baile e dançam muito
bem o vaneirão, o hugiu e o
xote. Os "não índios" sempre
são convidados para participar
das festas. Neste dia, existe
muita bebida e aí eles começam a
beber uma cerveja, conhaque,
pinga e logo ficam passados com
a bebida junto com os amigos
brancos. Muitas vezes, durante
a festa a gente encontra vários
índios caídos no chão de tanto
beber.

NA PESCARIA,
NO FUTEBOL...

Quando os Kaingáng
vão para a beira do rio
pescar com os
companheiros, eles
sempre bebem
bastante. Toda vez
que jogam bola ou
fazem campeonato
dentro ou fora da
aldeia, acabam
bebendo também. Às
vezes, quando voltam
do jogo em cima do
caminhão, eles vem
bebendo pinga e isto é
muito perigoso, pois se
bebem muito podem
até cair do caminhão.

Vim ke ki, morá he ki ke gé
Kanhgág ag ty ag kanhkã ag mré vim kenh mü ti ky ag tóg goj ti tá jagré
mré kronkron mág rrúgtí gé sir. Kejen ag tóg jagné mré kypíonãtu han ti,
fóg ag mré hã ke gé, ky hã ag tóg tá kronkron ja nígtí gé. ha mê. Ag ty tá
vynvyn ken ky ag tóg kamijü ti kri nyti ky kronkron kãmü ti gé. ky tag hã
tóg jagy nygti gé. Hã vê ha.
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Ga fyr pãte vima ki ke
Tag ki emã tüg ja tá tóg vêna ní. hã tá
kanhgág ag
mü ti. Kejên

ú

vy

tóg gojfa ti kygjãm

ag

vy

tóg ag t:y nén ty

gojfa ti kato gem mú ti. ü ag

vy tóg

kygjãm ky ag jamà ti kãra gé mi ti,
ky ag tóg ag kanhkã ag kógfyn ti. ag

ty jagnê mré kronkron ti jé sir.
Ü ty êmã mág ra ag kre \€ne henh
ll}Ü

ja tá ag tóg gojfa ti kronkron ti

gé, ky

ü

ag

vy

ag jãnkamy ti ty tu', he

ja nigti gé, gojfa ti to. Hã vê ha.

E NA VENDA, FORA DE ALDEIA.•.

Existe venda fora da aldeia aonde os
Kaingáng vão comprar a bebida. Às
vezes alguns até trocam comida pela
pinga. Outros, sempre que podem,
compram a pinga e levam para
dentro da aldeia e aí convidam outros
companheiros que gostam de pinga
para beber.
Quando vão à cidade vender o
balaio, algumas pessoas que gostam
de beber pinga muitas vezes gastam
todo o dinheiro para comprar a
bebida.

18

Kanhgág ag tj nén tugrin kronkron mü
Kanhgág vy tóg hêrí ke kã jãnkamy mág tu ni, ti ty nén mãn sór mü ên
mãn jé, ti kre my. Ti ty ti japy han ky tóg in rnág han tu nlgtl, ti ty kar
ky ki rir há han jãvãnh me tin ky. Uri kanhgág ga vy tóg vãsy ke en ri
ke tü ny ha. Uri tóg si tãvi ny ha. ky tóg se tú ti ha, kar ky pírã ag ke

gé. Kanhgág ti my tóg emprego

tu ti

gé, ky ag tóg boia fria ki rãnhrãj

mü ti, fóg ag fazenda ra. Hã ky ti kré vy tóg kejen kókinkir rnü. ky

tóg vãhã gojfa kron mü. ti ty ti kri kãnhvyg sór ky, Hã vê ha.

MOTIVOS QUE OS KAINGÁNG VÃO TENDO PARA BEBER...

O Kaingáng nunca tem muito dinheiro para comprar o que precisa para a sua
família. Quando ele vai fazer a sua lavoura, nunca pode plantar muito porque
depois não consegue cuidar direito da roça. A sua terra já não é mais como
era antes. Hoje a terra é pouca e não tem mais caça e nem pesca como antes.
Não tem emprego e às vezes tem que trabalhar como bóia~fria nas fazendas
dos brancos. Aí as pessoas vão passando necessidades. Muitas vezes começam
a beber para esquecer as tristezas da vida.
19
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Nén han mü
Kanhgág ag vy tóg ag my sér ti hã jé kronkron tf
gé, gojfa ti. Kar ky ag vy tóg ag ty fóg ag vi tó
ú

ü

há han jé kronkron ti gé, ag rrf ãg tú ní jé gé.
Veser kri vinvin kurã tá kryg ky. u ag

vy tóg

kronkron ti, ag ty ün kãgter mú ên ag kã jatu', he
jé.

Ky tóg

ge tigti gé. ag

ty

kronkron ti. Hã vê ha.
OS MOTIVOS ...

Às vezes os Kaingáng bebem para ficar alegre.
Bebem até para que a língua fique mais leve
para não ter vergonha de falar o JJortuguês
errado. No dia de finados costumam beber para
esquecer a tristeza do parente que já morreu. E
assim os Kaingáng vão tendo os seus motivos
para beber.

20
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Gojfa

. .•

vy ne han ke nil

1

Gojfa vy tóg êg ty jagnê to há

kókég ti, eg kre. eg prü, eg
kanhkã to jü han ti ti gé. O ty

gojfa kron pãtén rnú ên

vy

tóg júmê han ti gé, ti ty nén
han mü ti ki tóg kagtig nígü

gé. ha rré. Ti ty fe mrir ky
tóg ti ty ke tüg há ja ti sir. Hã
ra tóg ti ty hê ri ken ky vesy
kã vyn ke sór müra vénhmy ti
sir. Hã ky tóg ti my'a ti sir.
Hã vê ha.

O QUE O ÁLCOOL CAUSA NA PESSOA...

Por causa da bebida alcoólica a
gente perde a amizade, briga com a
família, com a mulher ou com um
amigo. Uma pessoa que está passada
na bebida perde o sentido e a razão,
pode ficar agressiva, não sabe o que
está fazendo' mas no dia seguinte o
sentido volta, ela se sente muito
triste, se arrepende muito, mas não
tem como voltar atrás do que
aconteceu e aí fica com muita
vergonha.
21

Kaga 5'r ig tcSg mü ha
U ty kron mág rrú ên

vy tóg.

ty vaj ky tóg ti vênhrry tinh ke rrú. ti kri kagãg jé

tóg ke mi, tugtüv sór jé tóg ke mi, nug kaga han jé tóg ke rrü. ti há kar ke gé.

Ky tóg ti ty nén ü han jãvãnh tinh ke rrü gé. Ti krój tóg tinh mi. ky tóg ti jên
jãvãnh tinh ITÍl gé. Kejên tóg ti rcy venhkaga jagy nim ke mi, fe vy tóg vo jagy
han mú gé, tyme kókén jé tí ke rrü, kar ky tóg hã to jagtã ter han mü gé sir.

Ky tóg vãhã ti ty nén han mãn jãvãnh tinh
ü

rrü. ti rãnhrãj jafã ra tóg tig mãn

ke tü ni, ti jên jãvãnh tóg tinh rrü gé. Ti ty véke gojfa hã kron há tóg tinh ke
rrú. Hã vê ha.

E A GENTE COMEÇA A FICAR DOENTE ...

Quando a pessoa bebe muito, passa mal no dia
seguinte, acorda com a cabeça doendo, com
vômitos, dói a barriga, fica com o corpo pesado e
sem vontade de fazer nada. Fica muito fraco e
não consegue se alimentar. Com o tempo começa
a apresentar sérios problemas de saúde, como a
pressão alta, problemas no fígado, doenças do
coração, derrame, etc.
Nesta fase não consegue trabalhar, não vai na
roça, não estuda, não come, só quer beber pinga.
22
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A GENTE DOENTE...

Gojfa vj tóg êg kagãg mü

-

U ty gojfa kron to tãn ky nl ên kãtá tóg kókén
ke rrü. Ti tyrnê

vy

tóg kaga ninh rrú, ti fe

kãnhpar rrú gé, ky ti fe
Ti tyfór

vy

vy

vy

vo pãtén ke rrü gé.

kaganh mi gé, ky tóg jen há han

mãn ke tü nl, ti ty nén

ü

kon ky tóg ti kókég,

henh ke rrü sir. Prénhpréj jé tóg ke rrü. ky tóg
vãhã kynán ke mi sir. Hã vê ha.

Quando as pessoas ficam bebendo
por muito tempo sem parar, o
álcool começa a estragar a gente
por dentro. O fígado fica doente, o
coração fica inchado e a pressão da
gente pode subir. A gente fica com
dor no estômago e não consegue
mais comer direito e passa mal
quando come qualquer comida.
Começa a ter diarréia, emagrece e
fica desnutrida.
23

Jãvo ü tjtá kufy fl

-

U tytá

ty

vy h'é ri kenh mü

gojfa kron ti tag fi ty ke,n kutyg ti ky. fi

ty ver kron ti nín ky tóg fi kósin ti kókén ke mü. Fi
kósín ti vy sunig mur mü, krój ti nynh mü,

ky

tóg

jürürún nynh mü gé, mré hã ti krí venhmy nính mü
gé. TI ny fl ty ver kron tln

ey gir si ti vy kurrér

hã

krój ke han rãnh mü, ky ti há ki goj ên ti tü', henh
ke rnü gé. tí ty pafa há tü nfn ky. Hã vê ha .

... E NA MULHER QUE ESPERA CRIAN(A •.••

Quando a mulher que bebe fica grávida, e ela continua
bebendo , a bebida pode trazer muitos problemas para a
criança. A criança /)()de nascer {Jequena e muito
fmquinha e pode ter também outros problemas. Pode ficar
mm tremedeira, o coração dela nasce doente e pode ficar
[taca da cabeça. Se a mãe airnu1 continuar bebendo, a
criança vai ficando cada t·ez mais fra.ca e pode ficar
desnutrida, porque não tem força para mamar.
24
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Gojfa to v'énhkygtãg ke kãme

-

U ty vãhã gojfa kron he mü ên fi
ty kején kron tovãnh sór ti ky
tóg fi my tovãnh há tính ke mü,
gojfa ty fi há mi mü to tãn tu
nín ky. On han hã vy tóg fi ty
kron to tãn tu ên nig kryg, henh
ke fi ní, ti ty fi kókén tüg kí,

ü

vy tóg krój nytígtí, gojfa kron ti
ki, hã ky tóg to tãn mé han tí

sir, hã ky tóg vãhã ti ty he ri
ken ky tovãnh mãn jãvãnh tinh
ke mü sir. Hã vê ha.

ALCOOLISMO E TRATAMENTO
Quando a pessoa bebe e faz pouco tempo que ela
bebe, é mais fácil ela conseguir parar com a
bebida. O álcool ainda não tomou conta do corpo
dela. O melhor jeito de curar o alcoolismo é parar
de beber antes que a bebida comece a fazer mal
para a pessoa ou então não começar a beber,
porque tem gente que é mais fraco para a bebida e
logo pega gosto e não consegue mais parar, e a
bebida toma conta da vida desta pessoa.
25
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Jãvo êg ne han mü, golfa tugrinün kaga ag tj

-

U ty kron he mü en ty vesóg kí
tovãnh ki kagtig nín ky tóg sir
gojfa kron ti to tãn han rã ní
sir. Ky tóg vãhã ti ty tovãnh
sór mura ti my tovãnh jagy ty
sir. Ti kre, ti kanhkã, kujá,
vênh kaga vígvég mügtí ag vy
tóg ti ty tovãnh en han sór to
jagnê mré jykrén ke mü sir. Ti
ty tovãnh tü há nln ky ag tóg
vãhã emà tá venh kygtãg jafã
tá ti fón münh ke mü, ti ty tá
vênhkygtãg tin jé sir. Hã vê ha.
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MANEIRAS DE AJUDAR AS
PESSOAS QUE ESTÃO DOENTES DE
TANTO BEBER.•.

Quando a pessoa já está bebendo muito
e não consegue parar sozinha é porque
ela já está dependendo da bebida. Aí é
mais difícil de curar e ela vai precisar de
ajuda. Precisa de ajuda da família, dos
amigos, da ajuda do kuiã, do rezador,
do curador, do agente indígena de
saúde, precisa de remédios e, em casos
mais graves, precisa até do hospital.

AJUDANDO AS PESSOAS QUE BEBEM ...

O kuiã, o rezador e o curador
às vezes fazem remédios que
podem ajudar as pessoas a
parar de beber. Além disso, a
medicina dos "não índios" tem
alguns remédios para tratar a
pessoa quando já esta doente de
tanto beber, ajudando na cura
dessas pessoas. Mas só o
remédio não adianta: a gente
precisa da família, dos
parentes, dos amigos. Todos
ajudando a gente a largar da
bebida, porque sozinho é muito
difícil parar de beber.

Ün kronkron he mü ên ag ki rir ke
Gojfa kron rré to vénbkygtãg.
Kuja vy tóg kején my vénhkagta han ti, ti ty gojfa
kron tovãnh jãvãnh ên ti kygtãg ti gé. ti ty kron
ú

tovãnh ti jé. ti ty kron rré nin ky. Vénhkagta tãvi
hã vy tóg ti ty há'. henh ke tü ní. Ti kré, ti prü fi
vy tóg, to ti ki rir ke mü gé. ti ty kãnhmar há' hen
jé venhkaga ü ve myr, gojfa kron rrê ti. Ti kanhkã
mré hã ke gé. Jãvo tóg ti pin ky ti my tovãnh jagy
tãví tính ke rnü. hã ra tóg tovãnh sór to vãsãn ke
mü gé. Hã ve ha.
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ALCOOLISMO E PREVENÇÃO
PROTEGENDO AS
PESSOAS DO ALCOOLISMO

O alcoolismo não é uma doença
muito fácil de ser tratada. O
melhor mesmo é procurar ajuda,
ou da família, do cacique, do
chefe do posto, do serviço de
saúde, do Kuiã, do rezador, do
curador e dos velhos. Para não
ter o problema de alcoolismo
dentro da nossa aldeia, é
importante a gente pensar numa
maneira de proteger, orientando
as crianças e os jovens sobre o
mal que a bebida pode causar na
vida da gente.
28

Gojfa jo kanhgág ag kl rir ke
Cojfa kron me ti vy tóg ty vénhkaga

fy

kygtãg há tl ên rí ke tü rú rnyr. On han hã
vy tóg vénhkygtãg

sór ke mü, ü ty ti juna

he sór mú ên kané jé tóg ke mü, ti kré.
pã'í. séfré, venhkaga ki rír 1fag, ke tu ní ky
kujá ke gé. Ti ty eg jamã kãki kronkron me
ti tíi ní jé êg tóg nén ü há to jykrén mü. Ky
êg tóg, ün kãsír, ün kygrü ag mré \€mén
henh mü, gojfa ti to, ag

fy

kronkron kí

kanhrãnrãn tü ni jé. Hã vê ha.

Kron mãn
Ha vé, kejen

ü

tóg vénh kygtãg ti ti. ti t:y gojfa kron tovãnh jé.

Ky tóg vãhã kürã t:y hên ri ke tüg mú. ke tü ni ky mênh t:y hên
ri ke. ke gé, kron mê kã. Hã ra ti régre

ü

tóg ti my inh mré

kron mãn he mü. ky tóg vãhã kron mãn mü. Hãra êg tóg gera
ti to vãnh ke tü ni, ti mré êg tóg to vérnén mãn. vémén mãn,
henh mú. Ky hã vê.

ALCOOLISMO E RECAÍDAS
E QUANDO VOLTA A BEBER DE NOVO?
Têm pessoas que começam a fazer tratamento para deixar a
bebida, e ficam vários dias e até meses sem beber. Um dia,
chega um companheiro e oferece a bebida, e ele começa a beber
de novo. Mas a gente não pode desistir, nem desanimar ou
achar que não tem mais jeito. O jeito é começar tudo de novo e
evitar beber novamente.
29

Kanhgág ag jyven vj tóg ag mj há tãvi ni

-

Un kàsír, ün kygrü, ag

vy tóg

tóg gojfa kron ke tu ni, ag ty ty
gir nytín ky, Venh rãnhrãj

ü

han

jé eg tóg ke rnü, ag ty gojfa

AJUDANDO NA PREVENÇÃO

kronkron ki kanhrãnrãn rüg ki.
Profesor ag

vy tóg.

inhkóra tá

COMO PREVENIR O ALCOOLISMO
DENTRO DA ALDEIA?

gir ag ty gojfa kron tu ninh ke
en to ag kanhrãnrãn mu, ag ty
he ri ke kã kronkron ki
kanhrãnrãn tu nl jé. Hã

vy tóg

ty ag mré móra ty kanhinnhir
ke ni sír, ün kãsir ag mré kyru
ag. Ag mré ün sanh há ag vy
tóg ag mré to vemén. henh mü

gé. gojfa ti to myr. Hã ve ha.
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Para que as crianças e os jovens não comecem a
tomar pinga ou outras bebidas desde cedo, é muito
bom que exista um trabalho para proteger as
pessoas. Temos que orientar as crianças através
dos professores na escola, através da prática do
esporte envolvendo as crianças e jovens, formando
escolinha de futebol, realizando reuniões na
comunidade com a participação de várias pessoas
e dos velhos, com trabalhos falando sobre o que a
bebida pode causar na comunidade, na vida da
pessoa e na família.

AJUDANDO NA PREVENÇÃO
TODAS AS PESSOAS SÃO IMPORTANTES
PARA AJUDAR NA PREVENÇÃO.••

Venhki rir k ke vy ha pi ni
Professor ag

vy tóg

comunidade ag

ajudar henh ke mü. ag ty aluno ag
mré gojfa to vemén ky, sala de aula
kaki. Professores ag tóg gír my gojfa
ty nén ü korég han ti en kãmén ke
mü, kar ky drogas
Agentes de saúde ag

ü

vy tóg.

ag kegé.

Os professores na escola podem ajudar a
nossa comunidade falando sobre o
alcoolismo dentro da sala de aula,
orientando as crianças sobre o mal que a
bebida e outras drogas podem causar na
vida da gente. Os agentes de saúde também
podem ajudar visitando as famílias que têm
problema com a bebida.

gojfa ty

familia kókég rã ên ajudar henh ke
mü

gé. Familia ên venh tíg ky ag tóg

ag my kãmén ke mü, gojfa

fy

nén

ü

kórég han ti en ti.
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Cacique vy tóg ti ty comunidade ag mré goj fa

to vémén ky ag ajudar henh mú gé. Eg jamã
kãki ü ty vênh rãnhrãj tag han ke mü

ü

vy nytí

gé ag hã vy tóg ty gojfa tog vãnh mü ag nyti.
Eg kar

vy tóg,

êg comunidade ag ajudar henh ke

mü. ég ty goj fa ty êg kókég he ja ên kãmén ky,
jagne my. Hã vê ha.

O nosso cacique também pode ajudar conversando
com os mais novos. Outras pessoas da aldeia também
são importantes neste trabalho, como aqueles que já
pararam de beber e os velhos que têm muitas histórias
para contar. Todos juntos, contando histórias da vida,
do passado e sobre a bebida, vão estar ajudando a
proteger a nossa comunidade contra o mal que a
bebida pode causar.
32
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GoJfa to vim6n vi
Kyrü ag ty kronkron me, hen ky êg tóg
ag ki rir há han mü, ag ty kar ky ü ty
kronkron he mü én ag kanh rãnrãn jé
sír,

ag ty kar ky tar há nyti jé gé.

Vênhkaga ü tóg ti gé, hã ky tóg eg ty ki
kanhró nytín ky há ti gé. Ken jé eg kã

ü

ag vy tóg kronkron ti nytí gé. venh ki rir
há han tú ke gé. ün sanh há ag ty ãjag
jyvên ên meg tü ag nigti gé myr. Cojfa
tugrin venhkaga

ü

ty eg tóg venhrá
tóg ty veme
gojfa ty nén

ü

ty venhven, he mü ên
ki tónh mú gé. Ky eg

han mü gé gir. Eg ty ürí

ü

ü

jagy ním, he mü tag ki

kanhrãn, hã ne há tãvi ni, eg ty han tüg
jé. eg kre ag ke gé. Hã ky eg tóg eg
kanhkã my kãmén há han sór ke mú,
gojfa ty nén han mü ên ti. Hã vê ha.

FALANDO SOBRE BEBIDAS ALCÓOUCAS
Se a gente proteger os jovens para que eles não comecem
a beber e ensinar para aqueles que bebem como buscar
ajuda, com certeza no futuro nossa comunidade vai ser
mais feliz e ter mais saúde. É importante também que a
gente saiba que existem outras doenças que chegam na
nossa comunidade, porque algumas pessoas às vezes
bebem muito e não cuidam de si, de seu corpo, e
esquecem os conselhos dos antigos. Sobre as outras
doenças ligadas ao alcoolismo, nós vamos contar em uma
outra cartilha e será uma história diferente. O
importante agora é a gente entender sobre os problemas
que o alcoolismo pode causar para a nossa vida, nosso
corpo, nossa saúde, nossa família, e para nos proteger
disso tudo, vamos falar sobre o alcoolismo com a nossa
comunidade.
33

Desenhos realizados pelos alunos da 4 º série

da escola "Cacique Luiz Penki Pereira"
e trabalhos desenvolvidos durante as
Oficinas sobre Alcoolismo dentro da aldeia
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