
KAINGANG 
11Houve antigamente um grande dilúvio. Da água emergia apenas o topo da 

montanha Crinjijinbé, em dire~ao da qual Kayurukré e Kamé nadaram, com ti~6es 
nas suas bocas. Kayurukré e Kamé foram dragados e suas almas foram habitar o cen

tro da montan ha . 
Os Kaingang e alguns Curuton ou Aré chegaram ao topo da Crinjijinbé. 

~ Eles permaneceram lá diversos días acocerados nos ramos de urna árvore ou re
clinados na relva. As saracur<is vierarh C.om cestas cheias de barro e come~aram a ~,. 
tapar e preencher o mar. Elas fo(~m a~l!ad:s -em seu trabalho pelos patos. ()s 
Kaingang que estavam no chao pudéram.,partir, mas aqueles que haviam trepado 
nas árvores, foram transformados em lna.cacos, e os Curuton foram transforma
dos em corujas. Os Kaingang estabefeceram-se nas proximidades da Serra de 

~ Crinjijinbé. 
Kayurukré e Kamé deixaram a montanha, o primeiro através de um caminho liso 

~ 

,,~ e plano, o último por urna trilha ásper<t, daí os pequenos pés de Kayurukré e os 

(.- grandes de Kamé. Por onde Kayurukré passava, um río jorrava, mas o lugar do qual 
. ' 
~ Kamé surgia permanecia da mesma maneíra. Esta é a razao pela qual eles continuam 

• 
~ a pedir a água de Kayurukré. Os~Kaiogang mandaram os Curuton buscar as cestas 

8! st- ,, 
~;tS! ~que eles haviam dei~ado no pé.Qa mi9rjtanna¡ os últimos nao quiseram voltar. Definí-

~~ t~~a~~~te~ desde ~Q_tao, eles viv~~~i$r~qos*~Bs Kaingang, que os conside:aram 
como esGravos fugitivos. ~"- _ _ -%~~~ ~- . ~ 
8! ~~~ 

~ ~ • ·"';1- Os dois irmaos; Kamé e Kayi.Jrultr~fo,~pois de deixarem a montanha, criaram o 

jaguar das cinzas e do carvao; depóisa an!a ~ú tapir apenas das cinzas. O tapir, que 
po~uía orelhas pequenas, ouviu que ele devia comer ervas e ramos, quando os seus 

criadores tinham lhe dito para sobreviver de carne. 
Kayurukré também fez o grande tamanduá, o qual ele nao teve tempo para ter

minar, daí sua boca sem dentes e sua língua que é somente urna pequena vareta pos
ta as pressas por Kayurukré em sua boca. Kayurukré fez os animais úteis, entre eles a 
abelha; Kamé, as criaturas odiosas como os pumas, as serpentes, as vespas ... " 



é- um,.olhar para a hist6ria e para a organizcJ?o 

sooial dos índios Kaingang,. Ler os ensaios que 

compóem este livro ajuda entender o conjunto 

da realidade indígena brasileira, especialmente 

a do sul do Brasil. 

18' 

organizac,;ao social Kaingabg ~· ~~. que, 

a~Saí' de dois séculos de contato inttgracio-

. ' 
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Abaixoda 
Superficie do Olhar 

Ar/indo Gilberto de o. Leite 

A idéia de publicar alguns textos sobre os Kaingang, concre

tizada nas páginas que seguem, teve origem num curso de Antropo

logia promovido pelo Grupo de Trabalho Missionário Evangélico 

(GfME) em Cascavel (PR), em outubro de 1992. Naquela ocasiáo, 

realii.aram-se estudos de etnologia Kaingang e Guarani, soba orien

~o, respectivamente, de Juracilda \éiga e Bartomeu Melia. 

Constam aqui os textos produzidos por quatro colegas de 
indigenismo que, além do envolvimento pessoal com os povos indí
genas, tem procurado aprofundar as trajetórias por eles percorridas 

junto aqueles povos. 

Complementando-se mutuamente, os quatro textos ajudam a 

entender o conjunto da realidade Kaingang e aspectos particulares 

da mesma l.an~do um olhar para a história e para a organiza~o 
social Kaingang, contribuem para a compreensáo deste povo, hoje 

empenhado na preserva~o e recupera~o de seu espa~o vital -
físico e cultural-, no enfrentamento de suas contradi~ internas e 

na defini~o de suas re~óes com a sociedade envolvente. 
A identidade émica Kaingang, oculta ao olhar superficial, que 

busca em váo notórios sinais diacríticos, "tal como pinturas corpo-



rais, perfura~óes ou uso de objetos decorativos no corpo", encontra-

.. se, porém, em seu modo próprio de ser e de agir, de enfrentar a 

realidade que o cerca, "no jeito de se organizar, relacionar-se com 

seus parentes e no jeito de tratar os seus mortos", como diz outro 

colega, Lucio R. Schwingel, num escrito de 1993. 

O primeiro estudo desta coletanea é de Roberto Ervino 

Zwetsch, professor da Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica 

de Confissáo Luterana no Brasil (IECLB), em Sáo Leopoldo (RS) e 

presidente do Conselho de Mis.sáo entre Índios (órgáo da IECLB). 

Originahnente, o texto aqui apresentado fez parte de sua Disserta

~o de Mestrado e Missiologia, apresentada em 1993 na Faculdade 

de Teologia Nossa Senhora da As.5un~o/Sl? 

Tra~do um panorama etno-histórico e cultural dos Kain

gang, Zwetsch reporta-se especialmente a área indígena de Guarita, 

onde a IECLB vem atuando desde longa data. 

O autor reconstitui em grandes linhas a história da invasao 

do vasto território que antigamente pertencia aos Kaingang, pelos 

colonizadores europeus, sobretudo a partir do início do século 19. 

Desde entáo até os nossos dias, a expropria~o e a violencia tem 

sido as características do contato entre brancos e Kaingang. No iní

cio <leste século, os Kaingang encontravam-se confinados na zona 

do Alto Uruguai, noroeste do Río Grande do Sul. Um aspecto notá

vel <leste processo de domina~o foi o acirramento das tradicionais 

lutas entre chefes de grupos locais do povo Kaingang, através da 

coop~o de seus líderes e fa~ pelos invasores. Tal dimensáo é 

especialmente tratada no texto seguinte, de Benedito Prezia. 

Zwetsch apresenta, ainda, um quadro geral da cultura Kain

gang, referindo-se a importancia do milho e do pinháo em sua 

dieta, as suas habita~óes tradicionais, ªºstatus da mulher, a fun~o 
da chefia, ao sistema de parentesco, aos ritos fúnebres e cultos aos 

mortos, a sua religiáo. Alguns <lestes aspectos (como parentesco e 

religiáo) sáo temas dos outros dois textos desta publica~o, escritos 

por juracilda Veiga e Wtlmar D'Angelis. 

Zwetsch conclui sua abordagem referindo-se a a~o governa

mental (SPI e Funai) entre os Kaingang, ~alando a situa~o pre

cária de sobrevivencia nas áreas a eles destinadas, resultado da alte

ra~o no ambiente de vida provocando problemas de saúde e divi

sóes internas. Tais divisóes manifestaram-se de forma trágica em 

1983, num conflito ocorrido na área indígena de Guarita, que resul

tou na morte de cinco Kaingang e ferimentos em outros 20. 

Exatamente neste contexto situa-se a análise desenvolvida no 

segundo texto, que procura esclarecer os motivos das cisóes internas 

aos Kaingang e de sua manipula~o pelos colonizadores. Benedito 

Prezia, seu autor, presta assessoria aos Contos e Llvros paradidáticos 

sobre a questáo indígena. 

Fstudando o que denomina o "colaboracionismo Kaingang", 

Prezia recupera dimensóes importantes da história Kaingang desde a 

conquista européia. Destaca, como Zwetsch, este tra~o mareante da 

sociedade Kaingang, que é a beligerancia intratribal. Pierre Mabilde, 

engenheiro belga viveu por muitos anos junto aos Kaingang, citado 

por Prezia, refere-se a eles como "inimigos irreconciliáveis" quando 

se confrontam internamente. 

Examinando a organiza~o social Kaingang, sua hierarquia e 

dissidencias, o autor mostra as razóes do colaboracionismo que 

entre eles prosperou. Sua análise é ilustrada através de alguns casos 

exemplares, como o do Cacique Doble, de Vitorino Condá e das 

Companhias de Pedestres. 

Observando que o colaboracionismo náo é um fenómeno 

exclusivo do povo Kaingang, mas algo bem mais aÍnplo, verificável 

em toda a América Latina, Pre'zia aponta os aldeamentos Kaingang 
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como geradores de agentes repr~vos, concluindo que "no final do 
11 lmpério, os Kaingang eram dóceis instnunentos na obra de destrui

~o de seu próprio povo". 

No terceiro texto desta coletanea, Juracilda Veiga aborda a 

organiza~o Kaingang, considerando especialmente a parcela deste 

povo que vive em Chapecó-SC. 

Veiga acentua o fato de que, apesar de dois séculos de con

tato integracionista, os Kaingang de Santa Catarina mantem suas 

características tradicionais básicas de or~o: metade exogfuni

cas, patrilinearidade e uxorilocalidade. As metades exógamas deno

minam-se Kainhru e Inhetkyrnbu. 

A autora concluí afirmando a importancia da "identidade 

contrastiva positiva, que busca refor~o ou apoio na manifesta~o ou 

rearticul~o de aspectos fundamentais da cultura ancestral". 

Enfim, no quarto estudo, Juracilda Veiga e Wtlmar D'Angelis 

examinam a quest:ao da religiáo Kaingang, observando que a rela

~o com os espíritos dos monos, respeitados e temidos, é o seu eixo 

de referencia tradicional. 

O choque cultural causado pela expansáo colonialista sobre o 

território Kaingang, tratada nos primeiros dois textos, incidiu forte

mente sobre o modo de expres.5áo religiosa dos .Kaingang, que pro

curaram moldá-la de acordo com os novos padróes impostas pelos 

conquistadores. 

Num primeiro momento, o catolicismo caboclo foi a forma 

encontrada pelos Kaingang para veicularem sua religiáo, procu

rando reconstruir sua identidade amea~da. &gotada esta via, por 

razóes que os autores explicitam, os Kaingang encontraram no pro

testantismo histórico, inicialmente, e no pentecostalismo, mais 

recentemente, canais aptos de expres.5áo para sua religiáo. 

A deferencia para com o espírito dos monos permaneceu, 

entretanto, ao longo desta trajetória, como o marco referencial de 

suas conce~óes religiosas. 

Este conjunto de textos recoloca, como vemos, a complexa 

questáo do confronto entre sociedades etnicamente diferenciadas. 

De um lado, encontram-se os conquistadores europeus, hoje 

arrendatários, madeireiros e outros tantos, exercendo seu poderlo 

expansionista sobre terras e povos indígenas, procurando estabele

cer por toda parte seus padróes sócio-culturais como únicos huma

namente aceitáveis. Em termos práticos, isto significa a supres.sáo do 

"outro", do indígena, intolerável em sua desumanidade, elimi

nando-o fisicamente ou submetendo-o culturalmente e apossando-se 

de suas terras e riquezas naturais. 

De outro lado, est:ao os Kaingang, continuamente acossados, 

desterrados, negados em sua singularidade étnica, subjugados. De 

senhores altivos de imenso território, reduzidos a moradores empo

brecidos em nesgas de terras "reservadas". Mas resistindo e reorga

nii.ando-se, reconstruindo-se pacientemente como grupo social dife

renciado; afirmando, apesar de tudo, sua identidade étnica. 

Entre os dois lados urdiu-se urna multiforme teia de rela~óes 

de oposi~o e articula~o, que hoje ganha fei~óes próprias, as vezes 

insólitas, de acordo com as circunstancias históricas. 

Disto tudo falam os textos aqui reunidos, ajudando a enten

der um pouco melhor a realidade Kaingang e colocando questóes 

que desafiaril a urna compreensáo mais profunda da situa~o de 

contato entre Kaingang e a sociedade envolvente. 

Ar/indo Gilberto de o. Leite 
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Kaingang:osLlmitesdo 

Desenvolvimentismo 

Roberto Ervino Zwetsch 

Houve antigamente um grande dilúvio. Da água emergia apenas o 
topo da montanha Crinjijinbé, em direfiio da qual Kayurukré e 
Kamé nadaram, com tifoes nas suas bocas. Kayurukré e Kamé 
foram dragados e suas almas foram habitar o centro da mon'tanha. 
Os Kaingang e alguns Curuton ou Aré chegaram ao tapo da Crinji
jinbé. Eles -permaneceram lá diversos dias acocorados nos ramos de 
uma árvore ou reclinados na relva. As saracuras vieram com cestas 
cheias de barro e eotneftJram a tapar e preencher o mar. E/as foram 
auxiliadas em seu trahalho pelos patos. Os Kaingang que estavam no 
cháo -puderam partir, mas aqueles que haviam trepado nas árvores, 
foram transformados em macacos, e os Curuton foram transfonna
dos em corujas. Os Kaingang estabeleceram-se nas proximidades da 
Serra de Crinjijinbé. Kaywukré e Kamé deixaram a montanha, o -pri
meiro através de um caminho liso e plano, o último por uma tri/ha 
áspera, daf os pequenos pés de Kaywukré e os grandes de Kamé. Por 
onde Kaywukré passava, um rio jOTTava, mas o lugar do qua/ Kamé 
surgia permanecia da mesma maneira. Fsta é a ramo pela qual eles 
continuamapediraáguade'Kaywukré~Kain~~ma~~os 
Curuton buscar as ustas que eles haviam deixado no pé da mon'ta

nha; os últimos nao quiseram voltar. Definitivamente desde entiio, 
eles vivem separados dos Kaingang, que os consideraram como escra
vos fugitivos. Os dois irmaos, Kamé e Kayurukré, depois de deixa
rem a montanha, criaram o jaguar das cinzas e do caroiio; depois a 
an'ta ou tapir apenas das cinzas. O tapir, que possuía ore/has peque-
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nas, ouviu que ele devia comer eroas e ramos, quando os seus cria
dores tinham lhe dito para sobreviver de carne. Kayurukré "também 
fez o grande tamanduá, o quaJ ele niío teve tempo para tenninar, daí 
sua boca sem dentes e sua lfngua que é somente uma pequena vareta 

posta ~ pressas por Kayurukré em sua boca. Kayurukré fez os ani
mais úteis, entre eles a abe/ha; Kamé, as criaturas odiosas como os 
-pumas, as serpentes, as vespas. .. 1 

E1NO-l-DSTÓRIA 

Os Kaingang forarn outrora wn povo nwneroso. Pertencem 

cultural e lingüisticamente ao tronco macro Je, família Je. 

Habitavam desde tempos imemoriais wn vasto território que 

ia desde o rio Paranapanema, no atual estado de Sáo Paulo, percor

rendo todo o planalto, os campos de Guarapuava, no atual Paraná, 

indo até as barrancas do rio Uruguai e seus afluentes da margem 

direita, o Piratini e o Ibicuí. O no me Kaingang, na verdade, f oi 

introduzido na literatura etnográfica por Telemaco M. Borba, em 

18 82, para designar as tribos náo-Guarani que viviam nessas vastas 

regióes. Antes ~' eles foram conhecidos como Guayaná, Coro

ado, Bugre, Xokleng, Tupi, Botocudo e alguns outros. Em 1557, 

Hans Staden já se refere aos Kaingang sob o nome de Guayaná, e 

os menciona presentes na Capitania de Sáo Vicente. Os primeiros 

documentos atestam que eles viviam, entáo, no planalto de Pirati

ninga e mesmo na regiáo onde seria fundada a cidade de Sáo Paulo. 

O famoso chefe libiri~ que teve grande importancia nos primór

dios da história de Sáo Paulo, era um chefe Guayaná. Segundo 

Métraux, 2 a coloniVJ~O de Pinheiros, próximo a velha Sáo Paulo, 

1 Cf. ~UX. A. Os /Giingrmg. Curitiba, 1979, p. 4243. Os mitos resumidos pelo autor baseiam-se nas 
~ rea~rzadas por Telemaco Borba, publicadas sob o título "Omerv31¡ÓCS sobre os fndíos do Estado do 
~ . Revista do Museu lbulista, v. 6. ~&Jo, 1904, p. 53-62 

MÉTRAUX. A., op. cit. p. 3. 

11 KAINGANG: CONFAONTACÁO CULTURAL E IOENTIOAOE ÉTNICA 

f oi fe ita por indígenas desta tribo. O predomínio da toponímia 

Guarani nesta regiáo é que levou muitos autores a considerar os 

Guayaná wna tribo Tupi-Guarani. Mas, na verdade, sáo dois povos 

muito diferentes. Em meados do século 19, o nome Guayaná foi 

ainda aplicado a um grupo de 200 Kaingang que se tinha estabele

cido perto de Itapeva/SE 

Nas Cartas Anuas dos jesuítas, de 1628, mencionarn-se os 

Gualacho, que náo falavam guarani e que viviam há quatro dias de 

viagem da missáo de San Pablo, isto é, na hacia do rio libagy, bem 

no cora~o da regiáo dos Kaingang. Do mesmo modo, os Caaguá 

("moradores do mato"), citados pelos jesuítas e que vagavam entre 

os rios Paraná e Uruguai, perto de Acaray na regiáo do Guayrá, 

eram sem sombra de dúvida parentes ancestrais dos Kaingang con

temporaneos. 3 

Alguns pesquisadores confundiram os Xokleng de Santa 

Catarina com os Kaingang, talvez porque, como estes, também 

foram pejorativarnente designados por Bugres, palavra aplicada 

pelos colonizadores europeus aos moradores da floresta e que tem a 

mesma origem da palavra francesa bougre. 4 Ela denota um indiví

duo bravio, guerreiro, desconfiado, inculto, grosseiro, rude, e que 

passou, no sul do país, a partir do século 19, a ser sinónimo de 

índio. Nada tem a ver, portanto, com a auto identifica~o indígena 

Outra designa~áo muito encontrada na literatura é a de 

Coroados, principalmente a partir do século 18. Tal designa~o 

deve-se a um costume indígena pelo qual eles usavam wna típica 

tonsura a moda franciscana, no centro da ~ 5 

3 MÉTRAUX, A., op. cit., p. 7. 
4 MÉTRAUX, A., op. cit., p. 8. 
5 MÉTRAUX, A., op. cit., p. 6. 
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Ainda que se encontre aqui e ali infonna~óes esparsas sobre 

.este povo, por mais de 300 anos ele viveu sem grande interferencia 

dos colonizadores europeos. Foi a partir das penetra~óes explorató

rias, seguidas da coloniza~o das regióes litoraneas do Brasil meri

dional em dire~o a oeste, mormente em busca dos rios Paraná e 

Uruguai, intensificadas na segunda metade do século 18, que os 

Kaingang pas.5am a se confrontar com os colonizadores. Moreira 

Neto afirma . que os primeiros con tatos permanentes e intencionais 

com os Kaingang autónomos do interior do Brasil se daráo nos 

campos de Guarapuava, no Paraná, por volta de 181 o; já no curso 

de urna "guerra ofensiva", ordenada pelo Príncipe Regente, mais 

tarde Rei Dom Joáo VI, através da Carta Régia de 1°/04/1809. 

Nela se pode ler: 

Que deveis organiiar em corpos aqueles Milicianos de Coritiba e 
do resto da. Capitania de sao Paulo que voluntariamente quiserem 
se armar contra eles, e com a menor despesa [X>ssível da. minha 
Real Fazenda, perseguir os mesmos índios infestadores do meu ter
rit6rio; procedendo a declarar que todo Miliciano, ou qualquer 
morador que segurar algum destes índios, fJOderá considerá-lo [X>r 

quinze anos como prisioneiro de guerra, destinando-os ao servi'° 
que mais convier. 6 

O essencial, porém, é a conquista da terra e a coloniza~o 

dos campos. Para tanto, sáo prescritas instru~óes minuciosas sobre 

como distribuir sesmarias aos colonos-soldados. Es.5as "guerras jus

tas" de D. Joáo VI, afirma Moreira Neto, sáo empreendimentos 

rigorosamente auto-financiáveis, urna vez que os soldados e particu-

6 MOREIRA NETO, e.A. Alguns dados para a história rerente dos ín<tios Kaingang. Em: GRÜNBERG, G. 
(coord). La situad6n del~ en Améri<a del Sur. Montevideo: T JCm1 Nueva 1972, p. 381. O autor trans

aeve a C.arta Régia as~ 411~13. 

18 KAINGANG: CONFRONTACÁO CULTURAL E IDENTIDADE ÉTNICA 

lares que se aventuram a delas participar praticamente suportam 

todos os gastos, na esperan~ de se pagarem em terras e escravos 

indígenas. 7 

Um relato do Pe. Francisco Chagas Lima (1863) informa que 

em 1818, na regiáo de Guarapuava, formou-se urna expedi~o, na 

ausencia do Missionário e do Comandante, quando alguns dos 

habitantes foram 

inquietar as hordas existentes nos sertóes, movendo-lhes bruta 
guerra; e aprisionados muitos, conduziram como despojos a quatro 
meninas e quatro meninos, que venderam a Brasileiros; os quais, 
reconhecidos livres, foram restituidos a aldeia, a excef4o de um, que 
ainda hoje existe em poder do mesmo que o ~a comprar por inter
posta pessoa. C.otn o pretexto de os doutrinar, também houveram 
outros que recolheram para suas casas, para seu servifo, índios da. 
mesma aldeia. 8 

Após esta expedi~o, registrou-se urna epidemia que durou 

meses resultando em número elevado de mortes. Como conseqüen

cia, alguns grupos abandonaram definitivamente a aldeia de Guara

puava, reaparecendo noutras oportwúdades em aritude hostil. 

Isto que ocorreu e está documentado quanto ao Paraná, 

repetiu-se em Sáo Paulo, por ocasiáo da constru~o da &trada de 

Ferro Noroeste do Brasil, um século mais tarde, nos anos de 1905-

1911. F.sta estrada devassou o território Kaingang. Os indígenas, a 

princípio, apenas advertiam os invasores da sua discordancia, 

fechando as picadas com galhos de cipós tran~dos. Mas como a 

constru~áo continuava, as hostilidades recrudesceram. Em 1905 

ocorreu o primeiro ataque dos Kaingang nas proximidades da 

7 MOREIRA NETü, C, op. cit., p. 383. 
8 MOREIRA NETO, C, op. cit., p. 383. 
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estrada, ataques que se sucederam nos anos seguintes contra astur-

" mas de trabalhadores da estrada e contra os agrimensores que 

mediam as terras, nas regióes que boje correspondem as cidades de 

lins e Ara91tuba(SP). A empresa ferroviária contrata bugreiros que 

revidamos ataques, os quais realizam diversas chacinas que levaram 

a morte aldeias inteiras, reavivando o ódio e provocando represá

lias. Urna comis.5áo de sindicincia criada para estudar estes confli

tos, em 1911, verificou que todos estes ataques indígenas resulta

ram em menos de quinze mortes de civilizados. No mesmo período, 

porém, a malária, a febre amarela e a úlcera de Bauru deram cabo 

de mais de quinhentos trabalhadores. As publica~óes da empresa 

ferroviária ocultavam tamanha mortalidade, afirmando que o 

grande obstáculo era o índio, o que refor91va a estratégia de aniqui

lamento e conquista. 9 

A constante histórica do período imperial, marcada pela inva

sáo, expropria~o, violencia e expulsáo dos indígenas de seus terri

tórios, será a mesma no período republicano (a partir de 1889) e, 

sem exageros, pode-se dizer que continua até os nossos días. Mas os 

colonizadores souberam usar certas táticas que contribuíram eficaz

mente para a submissáo dos Kaingang. Urna delas foi o procedi

mento dos fazendeiros de Guarapuava que, atraindo alguns grupos 

indígenas e os lan9lfldo contra outros, aproveitando-se de richas 

9 a. RIBEJRO, D. Os itdos e a civi1i:r.af4o. i- ed ~: 1977, p. 102-104. Um bugrciro chamado Joáo 
Mo, ouvido pela Comissáo de Sindicancia, oom:a minuciosamente como eram feim CS13S chacinas. Um 
grupo de 31 homens cerc:ava a urna aJdeia, onde os indígenas cstavam reali2.ando wna fcsra, e, na calada da 
noin; sem esperar o amanhecer, aracava totalmenre de surprcsa. "Há quem afinnc - diz o relatório de wna 

des&ls chacinas - que mais de cem vidas aí foram sacrific:adas, tend<HC seguido ~ primeiras ~ o 
mto a facáo, que a ninguón deu qwrtel". Os chef es tentuam minimizar a o:ag&:lia, mas "náo :mim o pes
soal miúdo, dentte o qual tds garantiram a freí Boaventura, de Santa Cruz, ter sido a centena e>rcedida. 
Haviam feito urna limpa, diziam, e alguns até autenticaram sua valentia exibindo ~ cortadas de suas víri· 
mas!" (p. 106). Escc rclatório de 1911 se encontta nos arquivos do anrigo Servi\X) de Prote9\<> aos Índios. 
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inter-grupais, criavam, assim, os grupos "aliados". Com o tempo, 

apossavam das terras, mesmo as dos grupos aliados, que acabam 

também se vendo expulsos. 10 

Durante o século 19, Moreira Neto registra urna intensa 

migra~o de diversos grupos Kaingang, os quais se viam acossados 

pela ocupa~o rápida do seu território tradicional, sobretudo nas 

antigas províncias de Sáo Paulo e Paraná. Eles se deslocam em dire

~o ao sul, para Santa Catarina, onde se defrontam com os grupos 

de· Xokleng, e norte do Rio Grande do Sul, o que ocasiona muitas 

tensóes e conflitos inter-tribais n~ regióes. Náo por último, váo 

provocar ocasionais ataques contra comunidades nacionais e, mais 

tarde, contra os colonizadores alemáes, que com~ a se fazer pre

sente no Rio Grande do Sula partir de 1824. 11 

F.stas migra~óes Kaingang, a exemplo das migra~óes mítico

religiosas dos Guaraní, que se deslocavam em dir~o ao litoral pau

lista em busca da Terra Sem Males, se assemelham e se explicam, 

num ní~el mais profundo, pelas causas gerais de agravamento das 

condi~óes de opressáo, de espolia~o, miséria e angústia decorrentes 

do av.ah~o cada vez mais intenso da sociedade nacional. 12 

Como urna característica da história dos Kaingang do Rio 

Grande do Sul vamos encontrar a contínua luta entre chefes de 

bandos locais, disputas aproveitadas pelas autoridades provinciais ou 

fazendeiros, que financiaram os chefes colaboracionistas com o fim 

de enfraquecer a resistencia e ~ a submissáo daqueles grupos 

que se mantinham autónomos e hostis ao contato indiscriminado 

1o MOREIRANETO, C.A, op. cit., p. 392 
11 MOREIRA NETO, C. A., op. cit., p. 395. 
12 MO~ NETO. C. A., op. cit., p. 395. 
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com os colonizadores e invasores de suas terras. Já fiz referencia a 

" um <lestes famosos bugreiros Kaingang, Vitorino Condá (ou Cundá, 

cí ítem 1.2.1). Condá trabalhara primeiro a soldo das autoridades e 

dos fazendeiros de Guarapuava/PR, desde ~ 84 3. Mais tarde, se 

transferiu para o aldeamento de Nonoai/RS, onde continuou exer

cendo as mesmas fun~óes. Em 184 7, noticiou a cria~o de urna 

Companhia de Pedestres comandada pelo capitáo Marcelino 

Canno, .da qual Condá fez parte como "capitáo", recebendo farda

mento e armas. 13 A militarii.a~o da lideran~ Kaingang, se assim se 

pode falar, vem de longa· data e tem muito a ver com a própria his

tória da coloniza~o gaúcha. O fato de ser urna zona fronteiri~ 

área de disputa dos govemos portugues e espanhol, e posterior

mente palco de urna longa e cruenta revolu~o popular da Repú

blica do Piratini, conferiu a regiáo o que Moreira Neto chama de 

"caráter marcial inconfundível", o qual se iría estender aos aldea

mentos indígenas. 
,. 
!tala Becker, que reuniu numa publica~o quanto encontrou 

a respeito dos Kaingang do Rio Grande do Sul, desde o século 16 

até 197 5, afirma que duas grandes interferencias modificaram a 

vida do povo Kaingang, sobretudo a partir do século 19: a coloni

~o, alemá primeiro (1824) e depois italiana (1875), e a catequese 

jesuítica, a partir de 1848. Os dois fatos pres.sionaram sobre o terri

tório indígena, for~do os Kaingang a rea~ violentas, ao lado de 

rápidas e intensas mudan~ nos seus padróes socioculturais, o que 

quase leva o povo a desint~Q. 14 

13 MOREIRA NETO, C., op. cit., p. 396. 
14 BECKER, 1.1.B. O fndio I<aingang no Rio Grande do Sul. Pesquisas/Antropologia. Sáo Lcopoldo, n. 29, 
1976, p. 16. 
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Quanto a ª~º colonizadora, um dos fatores mais importan

tes para a penetra~o nos territórios indígenas foi, sem dúvida, a 

constru~o de estradas. Por meio delas, o governo devassava as 

matas, impunha seu predomínio nas áreas, garantía cena seguran~ 

aos colonos e obrigava as comunidades indígenas a um contato sob 

seu controle estrito. Daí a política dos aldeamentos indígenas já 

referido. Quanto ao papel das estradas nessa estratégia de ocupa~o 

encontramos um bom exemplo no relato de um engenheiro belga 

que trabalhou para o Governo da Província do Rio Grande do Sul. 

Alphonsus Mabilde foi o responsável pela constru~o da estrada do 

Passo do Pontáo, que iniciava nesse lugar, as margens do rio Uru

guai, na confluencia do rio Pelotas com o Canoas, e terminava na 

Picada Feliz, no município de Caí, zona de coloniza~o alemá. 

Numa carta de 27.08.1850, dirigida ao Presidente da Província gaú

cha, ele menciona os problemas havidos com os Kaingang, o perigo 

que representavam para o empreendimento e como os tentou con

tornar. Ele já rivera contato com outros grupos em trabalhos ante

riores. Narra assim este episódio: 
' 

Logo ao chegar ao sertáo do mato encontrei os vestigios dos Bugres, 
e poucos dias depois tive o [»imeiro encontro com eles, de cujo resul
tado tive a honra de dar parte a V' E.xcia., em ofício de 13 de maTfO 
p.p. Consta-me que naque/a ocasiao V' E.xcia. mandou que a Con
tadoria Provincial comprasse ou mandasse confeccionar várias rou
pas para me serem entregues, e serem por mim distribuídas aos refe
ridos Bugres: porém nao cheguei a receber aquelas roupas, por estar 
já muito adiantado pelo mato a dentro, quando ]oaquim Ant0nio de 
Moraes Dutra {Administrador das Obras do lbntáo), encarregado de 
as conduzir e de me as entregar, chegou no lugar da entrada da 
Picada e na beira do Campo aonde dias antes tinha eu vindo arran
car os Bugres em número de perto de trez.entos, homens, mulheres e 
crianf'JS, que com boas maneiras e mimos pude-os f azer sair do 
mato. Consta-me que o referido Dutra tem distribuido aqueta 
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mesma roupa aos Bugres conforme a ordem que me consta que 
' V1 &:cia. me tinha expedido a respeito e a qua/ náo tive a honra de 

recebet: 

Indo setnpre pessoalmente na frente em descoberta encontrei trinta e 
quatro ª"anchamentos ou alojamentos de B~, em várias partes 
no Sertao, e todos bastante distantes entre si, porém, sobre uma 
mesma amlilheira (?). Resolvi abrir a Picada pelo meio daqueles alo
jamentos para, assim, ficarem todos <Jevastados. O resultado foi fica
rem meio desacOTOfoados os bugres, e terem-se mais depressa deci
dido a anuírem ao convite que /hes f azia de se retirarem daquele ser
tdo como ao depois o (izeram. Das tribos de Coroados era a última 
nesta Província que ficava para se conquistar. Hoje estáo no campo 
mansos e pacíficos, esperando de V1 EXcia.' o apoio e a protefáo de 

- ,,.¡;,_,,,..,. la . ,.,..,..,,.I;,.;:;,.. 15 
que sao ""'o'"-» pe sua tnste ~'~··· . 

Thitava-se, ~ivelmente, do grupo do cacique Doble, que se 
' 

negara a ser aldeado em Nonoai e que entrara em conflito com 

outro grupo liderado pelo cacique Pedro Nicofé, seu inimigo. 16 

A carta é suficientemente explícita quanto aos objetivos e aos 

métodos adorados para expulsar os Kaingang de suas terras. Fica 

muito difícil acreditar na piedosa inten~o, depois dos fatos consu

mados, de garantir "apoio e prote~o de que sáo dignos pela sua 

triste condi~o", pois esta triste condi~o é resultado justamente da 

constru~o da estrada e do devassamento calculado da terra indí

gena. O argumento e os fatos narrados servem como exemplo do 

proces.Cio que se desencadeou de forma permanente e irreversível 

sobre o povo Kaingang a partir dos meados do século 19. Mas, 

contrariamente as previsóes de que esta "é urna ra~a votada ao 

desaparecimento" (Mabilde), os Kaingang a custo foram se reorga-

15 Citado por BECKER, LI.8., oP· cit., p. 75. 
16 Cí MOREIRA NETO, C. A., Ice. cit. 
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niz.ando, sob as condi~óes mais adversas e entregues, muitas vezes, a 
própria sorte. Tanto isto é verdade que outro pesquisador, M. 

Fischei; em 1959, chega a dizer que, coma él$istencia do F.stado, a 

mortalidade infantil decresceu, enquanto a mortalidade de adultos é 
\ . 

normal, o que demonstra, para este século,. urna r~lativa recupera-

9io populacional. 17 

Aquí vale lembrar que um dos componentes mais sérios que 

contribuíram para a depopula~ao Kaingang, como de resto em 

todas as outras tribos do país, foram as epidemias de gripe, varíola e 

outras doen~ que antes lhes eram desconhecidas. Antonio Ser

rano, que escreveu sobre os Kaingang em 1957, 18 menciona o fato 

do uso da roupa como urna raz.áo para o surgimento de enfennida

des entre os indígenas. Becker relata um fato acorrido em 1864, 

registrado pelo pesquisador alemao Hensel, verdadeiramente escan

daloso: 

Pelo ano de 1864, Doble, acompanhado de um grupo de Kaingang, 
fez uma de suas visitas a lbrto Alegre a fim de receber o auxilio que 
se /hes havia prometido. O Govemo mandou presentear os índios 
com uniformes de soldados falecidos em conseqüéncia da varío/a, 
que havia pouco se manifestara no quartel. As roupas foram entre
gues a Doble sem que se tivesse o cuidado de desinfetá-las. A epide
mia logo se alastrou pelo toldo, que estava inteiramente desprovido 
de recursos médicos. OJmo, além disso, os índios se lattf'lvam na 
água fria /ogo que sentiam o calor da febre, a mortalidade assumiu 
proporf[Jes catastrofais. 

A história do relacionamento entre as comunidades Kaingang 

e os colonos foi sempre muito tensa, desde os primeiros contatos 

17CíBECKER,1.1.B., op. cit., p. 96. 
18 Cí BECKER, 1.1.B., op. cit., p. 96. 

GTME 25 



até boje. No período da coloniza~o alemá, pelo menos até 1850, a 

resistencia indígena f oi muito fo rte. Foi o período em que certos 

historiadores caracteriz.am como dos assaltos dos "bugres". Segundo 
, 
ltala Becker, a maior parte ocorre entre 1829 e 1832, o que coin-

cide com o primeiro avan~o dos colonos mata a dentro. Outros, 

menos numerosos, ocorrem em 1847. Durante estes anos, os indí

genas náo sofreriam, como donos dos matos, maiores interferencias 

das autoridades. O confronto é direto entre colonos que invadem as 

terras indígenas e estes que as defendem. Para os colonos, tratava-se 

de terras devolutas que lbes haviam sido oferecidas pelo Govemo, 

mesmo que os nativos nelas viv~m por muito tempo e náo pode

riam ser tidas como desocupadas. O engenheiro Mabilde, antes 

citado, esqeve em 1899, que náo é o espírito sanguinário que move 

o Kaingang a atacar. Trata-se, antes, de um sentido de vingan~ con-
, 

tra os usurpadores de suas terras. Como afinna Itala Becker: 

O Kaingang despojado de suas terras ataca tanto pelo inconfor
mismo, antes essa sitU(lfáo, como pela. caréncia alimen'tar a que se ve 
reduzido, ou, amda, por desejar aquilo que a civil~ traz ao seu 
conhecimento, mas que niio coloca ao seu alcance. Nao é 'também 
urna simples atitude de cobifa que o faz agir nessa situtlflio, mas sim, 
a satisftlfÓO de necessidades bem primárias. l9 

Diante ~, todas as acusa~óes que eram levantadas contra 

os "bárbaros bugres" e seus terríveis assaltos, como certa literatura 

procura enfatirn, 20 precisam ser relativiz.adas. Ítala Becker fez um 

levantamento de todas as mortes de colonos ocorridas durante os 

19 a BECKER, LLB. O indio Xainprg e a~ altmtti Sáo Leopoldo, 1976, p. 58-59. 
20 a GANSWEIDT, M J. & vitimas do bugre. funo ~= u~ Sdbach, 1946. 
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assaltos indígenas que pOde confirmar, consultando a docwnen~o 

do período que vai de 1829 até 1860. Sua conclusáo é a seguinte: 

1829 - 1847, 11 assaltos 

1851 - 1860, 5 a~ltos 

Mortos: 38 pessoas 

Raptados: 14 ~ 

Feridos: 8 pessoas 21 

lsto é tudo. Ao mesmo tempo, deve-se perguntar quantas 

vidas indígenas foram exterminadas. Entáo, sim, ter-se-ia a história 

completa. Evidentemente, a mortalidade indígena foi muito maior e 

mais grave, pois até boje os Kaingang náo conseguiram se recupe~ 

de toda ~ desgra~ vivendo em áreas, por vezes, muito pequenas. 

No início do século 20, encontramos os Kaingang já confina

dos na zona do Alto Uruguai, noroeste do Rio Grande do Sul, onde 

vivem até boje, em diversas Reservas. A popula~o, segundo um 

censo de 1927, estava reduzida a 2.500 indivíduos, que viviam em 

toldos assistidos pelo Govemo estadual, através das suas Co~ 

de Terras. Um levantamento reafuado nos anos 1957/58, pelo pes

quisador Salzano, informa que já somavam 3.189 indivíduos, aí 

incluídos alguns pequenos grupos Guarani que viviam junto com os 

Kaingang, e mesti~os. Fsta pop~o estava distribuída em 1 O toldos, 

que juntos ocupavam urna área de 51.940 bectares. 22 O mesmo 

Salzano nota ainda um intenso movimento migratório entre os tol

dos, acenruado, por exemplo, no toldo do lijeiro e menos intenso 

no toldo de Inhacorá. 

21 
Cf. BECKER, l.LB. O fndio Kaingang é a colon~ alema. .. , p. 70. 

22 Citado por BECKER, 1.1.B. O indio Kaingang no Rio Grande do Su/. .. , p. 22. 
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O fato de o governo ter demarcado certas áreas para os 

.. Kaingang desde 1911 náo impediu que as mesmas f05.5em invadidas 

por colonos ou mesmo pelo próprio Estado. Um exemplo que os 

Kaingang náo esquecem nunca é o que sucedeu com a área de 

Nonoai, em 1962, no govemo de Leonel Brizola. Brizola quis fazer, 

demagogicamente, Reforma Agrária em cima das terras indígenas. 

Separou urna parte da área de Nonoai, a se~o Planalto, para a 

coloniza~o de agricultores ditos "sem terra". Nonoai que já rivera 

34.908 ha, em 1941 já havia sido reduzida a menos da metade, 

quando o govemo do Estado, através de um simples despacho, 

reduziu a área aos 14 .91 O ha atuais, destinando o restante como 

reserva floresta! do &tado. O resultado disoo é que, em 1961, urna 

comi~o de sindiclncia federal concluiu que esta e outraS reservas 

floresi:ais haviam sido, na verdade, devastadas por firmas madeirei

ras. O mesmo que boje ainda ocorre nas áreas de Guarita, dos Xok

leng de Ibirama/SC, e de tantas outras áreas indígena da Amazonia. 

\bitando ~ aif>es do govemo Brizola, no toldo Inhacorá, ele fraciona 

a área e destina 1. 737 ha a urna F.sta~o Experimental e outra de 

3062 ha para ser dividida em lotes. Depois, ele tenta fazer o mesmo 

com a área de Guarita, mas a Assembléia LegiSlativa, alertada pelo 

Prof. Moisés Westphalen, nega-se a acobertar o esbulho, salvando-se 

a área de Guarita. 23 Os problemas criados em Nonoai e Inhacorá 

perduram até boje. Os Kaingang nunca se conformaram e conti

nuam lutando com todas as armas a disposi~o, desde jurídicas até 

~ intimida~óes guerreiras, para reaverem o que lhes é de direito. 

Em 1967, encontramos as seguintes áreas no Estado do Rio 

Grande do Sul: Nonoai, Guarita, Cacique Doble, Ligeiro, lnhacorá, 

23 a MORE.IRA NETO, C. A, op. cit., p. 403. 
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Votouro, Guarani, água Santa e Serrinha, esta última desaparecendo 

nos anos seguintes sem que se saiba o destino de sua popula~o. 

Neste ano, a popula~o Kaingang destes toldos somava 3.949 habi

tantes. 24 

Levantamentos recentes 25 mostram o seguinte quadro no 

que se refere a situa~o jurídica das terras e a popula~o no Rio 

Grande do Sul: 

:::¡:_:¡¡¡:,·1!1¡1:~11·1:::=:::·::1::.~,~-J:.:11::::,::::·'.:::i:=·:-.il·.::: .. :·:,•:fi~l~g:·.: ::::::::,·:::·:·:.:::¡;1:;¡1·:1¡,~111~11;1:r::¡1=i;::1:::1-.11::·¡,,.[:1-:·!il5J.illf::::::: 
1. Guari ta 4000 Demarcada/SPI 23 .183 

(1918) 

2. Inhacorá 700 Demarcada 1.060 . 
SPI (1921) 

3. Iraí 140 Identificada 1 
(275 ha/1986) 

4. Nonoai 3800 Demarcada/SPI 14.910 
(1913) 

5. Votouro 900 Demarcada/SPI 3.144 
(perdeu 1583 ha) 

6. Rio da Várzea 250 Identificada ;I . 
(1985) 

7. Cacique Doble 750 Demarcada/SPI 4.508 

8. Ligeiro 1200 Demarcada/SPI 4.552 
(1911) 

9. Carreteiro 230 Demarcada/SPI 601 
(1991) 

Totais 11970 051.959 ha 

24 a MOREIRA NETO, C. A, loe. cit. 
25 a SCHWINGEl., L R., KAMINSl<I, L Rdatório da Missáo Indígena Guarita de "túcwná (IEClB) enc31lli
nhado ao Conselho de Mimo entre Índios-COMIN. Tenente Ibrtda, 11.10.1990, p. 2. 
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Como se pode perceber, o que este quadro mostra é urna 

" situa~o ainda muito precária no que se refere a posse definitiva das 
terras pelos Kaingang a par de um crescimento populacional vertigi

noso, que a médio prazo poderá criar problemas sérios de explosáo 

demográfica, sobretudo se o Govemo Federal náo cumprir com a 

demarca~o efetiva e prot~o eficaz destas áreas. Náo obstante, os 

Kaingang lutam para defender seus últimos redutos e procuram 

ainda conseguir a devolu~o de outras áreas em litígio, como é o 

caso das áreas de Iraí, do Rio da Vánea e o caso exemplar do Toldo 

Chimbangue, este em Santa Catarina. 26 

Aqui, vou me deter mais especificamente no caso do Posto 

Indígena de Guarita, que é o que inter~ mais de perto a este tra

balho. 

Guarita aparece como terra indígena na literatura etnográfica 

já em 1848. Existia, portanto, bem antes. Situava-se entre dois 

pequenos arroios a margem esquerda do Rio lrapuá, afluente da 

margem esquerda do Rio Guarita, e ficava a 22 km da sede do 

atual muniápio de Tenente Portela. Na época, esta regiáo fazia parte 

do municipio de Cruz Alta. O chefe destes grupos que viviam nesta 

área, chamado de Paibeni, era, na época, o já idoso cacique Fongue. 

Foi com este cacique que o Padre jesuíta Parés estabeleceu os pri

meiros contatos em 1848. O relato do jesuíta Teschauer mostra que 

o local escolhido para a aldeia era estratégico, pois achava-se num 

lugar alto. 

26 Para o caso Chimbangue cf. Cimi..Sul. Toldo Chimbangue. História e luta Kaingang cm Santa Cawina. 
XanxerC, 1984. Náo ~ ~ível, nos limitcS <leste capítulo, expor a intrincada hSória de sofrimento, luta, 
resistencia e submiS'Sáo a que estiveram constrangidos os div~ grupos J<aingang do Rio Grande do Sul. 
Ouu:os já o fizeram e se pode reconCJ a eles para wna inf~ mais deta1hada. Cf. MOREIRA NETO, 
CA, op. cit., p. 395407; BECI<ER, LLB. O indio Kaingang no 100 Grande do SuL., especialmente capítulos 
4,5,6 e 13. 
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[O~. lbres] adiantou-se até o sítio chamado Guarita, numa posifáo 
alta donde, como atalaia, aqueles bárbaros espreitavam seus inimigos 
ou viajantes -para roubá-los ou matá-los. Ali encontrou em meados 
de f evereiro os índios com seus caciques, eram os mesmos que no 
ano passado se tinham apresentado paci{icamente ao tenente José 
]oaquim Oliveira que acompanhava o Missionário ... Nao se podendo 
f azer entender deram-lhes sinais -para irem adiante a anunciarem a 
seu chefe a chegada do Missionário ... quando entraram num núcleo 
de 20 cabanas niio se encontravam lá seniio 1 O a 12 homens, umas 
mulheres e muitos rapazes, que, por medrosos, tinham-se refugiado 
... Um índio m()fO o levou ao cacique. Era este um homem de 70 
anos. Recebeu o seu hóspede com a boca cheia de riso, tomou--o -pela 
mio e fe-lo assentar-se a seu lado, tratando--o de pandara, e deu-lhe 
a entender que eram iguais. 27 

Este relato demonstra que os Kaingang já estavam há tempo 

se preparando para o encontro, urna vez que parecem saber muito 

bem com quem estáo tratando, pois recebem o padre com urna 

hospitalidade toda especial. 

Náo se sabe como continuou este contato, pois nos anos 

seguintes há urna estratégia do Governo provincial em tornar 

Nonoai um centro de reuniao de todos os grupos indígenas daque

las ár~as, de modo que muitos grupos sao transferidos para lá. 

Becker informa que em 1854 já se haviam transferido para Nonoai 

todos os índios do aldeamento de Guarita, que foram acompanha

dos pelo Diretor do toldo, um funcionário do Govemo. A estraté

gia náo vinga e anos depois, em 1880, Guarita é outra vez citado 

como existente, e tida como tribo de Fongue, estando sua admi

nistra~o a cargo do Coronel 1ibúrcio A de S. Fortes, contando 

com apenas 100 pessoas. Em 1882, o dito Coronel foi substituído 

27 Citado por BECXER, JJ.B. O indio kainplg e a~ alema..., p. 67s. 

GTME 31 



pelo Capitáo Benjamín Constante do Amaral. Entrementes, houve 

"urna forte pressáo dos fazendeiros lindantes da área que fez extin

guir-se o aldeamento, pois alegavam estes que os índios prejudica

vam a tranqüilidade da regiáo "com correrias, roubos e outros 

atos agressivos". 28 

No presente século, Guarita reaparece em 1910, possivel-
, 

mente devido a instala~o do Servi~o de Prote~o aos Indios. Ape-

sar de o SPI ter demarcado a área em 1918, sua atua~áo deixou 

muito a desejar, acentuando o processo de desestrutura~áo da 

comunidade indígena. Foi ao tempo do SPI que se iniciaram os 

arrendamentos das terras indígenas aos colonos náo índios. Isto 

permitiu que urn grande número de colonos passas.5e a morar den

tro da área junto com os índios. Foi instalada urna serraría para 

produ~o de madeira na área e introduzido um sistema de poder 

estratificado, com cargos militares, em lugar do conselho dos 

velhos. 29 &te sistema perdura até hoje e tem sido causa de inúme

ros conflitos internos na comunidade Kaingang, urna vez que gra

dativamente foi se sofisticando e se tomando motivo para corrup

~o das lideran~as e divisáo interna da comunidade. Voltaremos 

adiante a este assunto. 

Até agora procurei alinhavar a trajetória histórica do povo 

Kaingang. Faz-se necessário, agora; ver mais de perto quemé este 

povo, como se organizava, como vivia e quais foram as mudan~ 

que fizeram com que este povo seja o que ele é hoje. 

28 Cf. BECI<ER, 1.1.8. O fndio kaingang e a col~o alemá. •• , p. 69. 
29 SCHWINGEL, L R. Relatório de arividades ao exame pr&ministéri~a.B. Mmáo Indígena Guarita de 
'\úcumá. Tenente Ponela, abr. 1988, p. lOs. 
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CUillJRA 

Os antigos Kaingang sáo descritos na literatura etnográfica 

como agricultores relativamente sedentários, embora se saiba que 

tanto a ca~ como a pesca, esta em menor propor~o, foram signi

ficativas na sua cilimenta~o. lfadicionalmente, cultivavam o milho, 

em diversas variedades, abóboras e urna espécie de feijáo branco. 

Horta Barbosa, que os conheceu em 1913, afirma que o milho lhe 

era táo importante quanto o trigo para os europeus. Alguns pesqui

sadores acrescentam que plantavam, também, o amendoim e, em 

alguns lugares, a mandioca. As ro~ eram abertas em trechos da 

mata com pequenas árvores quebradas com as máos ou com bas

tóes de madeira. Quando o mato estava seco, queimavam, práti

cando a tradicional coivara dos povos indígenas da floresta tropical. 

Aguardavam, entáo o início das primeiras chuvas para a semeadura. 

Se as r~ eram abertas pelos homens, as mullieres cabia a semea

dura do milho que faziam com varas. Eram elas também que nor

malmente transportavam para a aldeia os produtos da r~. 

Um produto decisivamente importante na dieta Kaingang era 

o pinháo das araucárias, encon·tradas, náo por acaso, em toda a 

extensáo do planalto central tido como tradicional território desse 

povo. Métraux informa que os Kaingang se reuniam nas matas nos 

meses de abril a junho para subir nas árvores e derrubar os frutos 

maduros, enquanto as mulheres os recoletavam. Desenvolveram 

urna técnica de trepar nos pinheiros, que consistía em passar urna 

corda ao redor dos pés, e urna outra em tomo da árvore e das cos

tas do trepador. Assim, movendo o corpo alternadamente, subiam 

tronco acima para apanhar os ouri~os. Quem conhece a regiáo. e a 

altura dessas árvores, pode fazer urna idéia da destreza que o indiví

duo devia ter para realizar este trabalho. A prática revela também 
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urna utiliza~o racional e ecológica do meio ambiente. O arrasador 

"desmatamento que se seguiu a coloniza~o d~ regióes, sobretudo 

a partir de meados do século passado, significou urna mudan~a 

radical no modo de vida indígena, cujas conseqüencias se fazem 

sentir até os dias de hoje. 

A coleta de tubérrulos encontrados na mata, frutos silvestres, 

como a jaboticaba, a pitanga, o ariticum, o abacaxi, o mamáo, o 

caraguatá e muitos outros acrescentavam variedade e qualidade a 
alimenta~o indígena. Coletavam ainda palmito, da qualidade pindo, 

bem como o mel silvestre e larvas de insetos, como de abelhas e 

besouros, encontrados em quantidade nos troncos apodrecidos das 
palmeiras e taquaras. 30 

Quanto a ca~a, muito apreciada era a carne de anta, do 

porco-do-mato, seja o caititu, seja a queixada, o veado, além de 

diversas espécies de pássaros, cujas penas eram utilizadas para o 

fabrico de ornamentos plumários e flechas. Um pesquisador, no iní

cio do século, reproduz um avental de plumas que ele descreve 

como indumentária feminina Mas observa também os homens ves

tindo, em ocasióes festivas, um manto ou capa de penas que os 

cobria da ~ aos pés. 31 Quanto ao preparo dos alimentos, este 

cabía de maneira especial as mullieres, se bem que os homens náo 

deixavam de preparar a ca~ por eles abatida. Os animais geral-

30 Quando minha esposa e eu trabalhamos entre os Suruí, tivemos oportunidade ainda de conhecer o uso de 
larvas encontradas nos troncos de pabneiras caídas, muito apreciadas pelos indigenas. MUs tarde, um biólogo 
de furto ~lh~O realizou esrudos das fonres alimentares cbse povo e comtatou a importancia des.sas larvas 
no seu regime alimentar devido ao alto grau de proteúw que contero. A perda desse e de outros recursos ali
mentares facilmente encontrados na floresta, motivada tanto pelo preconceito dos coloni7.adorcs como pela 
~da floresta nas áreas dos indígenas de Roodónia, explica em pane a subn~ que debilita prati
cameme todas as aldem hoie em dia. ResWvadas as~ pemo que o mesmo deve ter ocorrido oom os 
~ quando scu território foi sendo ~desde o século passado. 

Cf. MÉfRAUX, A., op. cit., p. 18. 

34 KAINGANG: CONFRONTACÁO CULTURAL E IDENTIDADE ÉTNICA 

mente eram assados na brasa, em um espeto ou num forno de terra 

descrito assim por Métraux: 

Um forno de terra seroe para assar grandes pedafos de carne, fJOr 
exemplo, de tapir. Um enorme buraco é feíto no solo e revestido com 
pedras. Um fogo é feíto dentro dele até as pedras fzcarem incandes
centes. As cinzas e as brasas siio entáo removidas, as pedras cobertas 
com fo/has e a carne cuidadosamente envolta, é colocada no buraco 
e enterrada sob urna grossa camada de terra. Dou horas mais tan1e , 
a carne é retirada, perfeitamente cozida. Os peixes sao assados em 
uma espécie de gre/ha, entao, armazenados em uma plataforma 
interna. 32 

As mulheres preparavam ainda urna farinha de milho obtida 

por meio de tritura dos gráos num piláo de madeira escavada. 
' As vezes, elas utilizavam, também, pilóes de pedra. 

Esta farinha de milho, assim obtida, era preparada como 

mingau ou amassada em forma de páo e cozida nas cinzas. Os gráos 

de milho eram embebidos em água até se decomporem, em seguida 

eram triturados, amassados em forma de páo, ensalivados e só 

depois cozidos. Como náo conheciam o sal, utilizavam a pimenta 

como condimento. 

Quanto as habita~óes, havia vários tipos. Os Kaingang mais 

antigos utilizavam casas subterraneas, bem protegidas contra o frio 

e que proporcionavam bastante conforto. Melia afirma que essas 

casas eram escavadas no cháo, em forma de p~o, com dimensóes 

que variavam de dois a 18 metros de diametro, chegando a ter até 

seis metros de profundidade. Tais casas, por vezes ainda boje 

encontráveis no planalto gaúcho, os moradores da regiáo as cha

mam de "huracos dos bugres,,. As aldeias contavam com 25 a 30 

32 , a METRAUX, A., op. cit., p. t4. 
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dessas casas. 33 Mais tarde, sáo registradas outros tipos de habita

~óes, mais simples, feitas de longas estacas em forma de forquilha, 

fixadas no solo, contra as quais apóiam transversalmente, quatro 

outras varas. Desta forma, fazem quatro divisóes que sáo cobertas 

com f olhas de palmeira. Urna outra cabana mais rústica, consistia 

em apenas dois tetos, cobertos de palmeira, colocadas sobre estacas 

enfiadas no solo. 

Os Kaingang geralmente dormiam no solo. Só mais tarde 

vieram a se utilizar de urna espécie de catre ou jirau, e também da 

rede de algodáo. Nessas casas viviam as familias segundo padróes de 

relacionamento verdadeiramente bem elaborados e complicados ao 

observador estrangeiro. 

Segundo Métraux, 34 os Kaingang de Palmas/PR possuíam 

duas metades exógamas, de linha patrilinear., que por sua ve:z sub

dividiam-se em dois grupos. Sem denominar as metades, nomina os 

subgrupos, como segue: Votoro, Kadnyerú (Kañerú), Aniky e 

Kamé. Todo o indivíduo nasceria dentro de urna dessas metades, 

mas só seria indicado para um dos subgrupos nas festas mortuárias, 

por um homem ou urna mulher de sua própria metade. Juracilda 

Veiga, que procedeu urna revisáo bibliográfica crítica a propósito da 

organiza~o social Kaingang, chega a algumas conclusóes provisó

rias sobre este problema: 

a) Todos os autores consultados que tratam do tema náo che

gam a um acordo sobre que metades seriam estas: Kanieru 

e Kamé (Baldus), ou Kabme(n)kre(n) e Kayro:kre(n) 

33 MEllÁ,B.Ofndiono100 Gmnde do Sul: Quem foi, quemé, o que espera. Frederico ~en, 1984, p. 4. 
34 a MÉTRAUX, A., op. cit., p. 25s.s. 
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(Wiesemann) ou ainda Kanyerukré e Kamé (Zerries). 

Em virtude dessas discordancias, náo esclarecidas até o 

momento, Veiga entende que seria simplificar demais 

estabelecer que as metades "exógamas" Kaingang seriam 

Kamé e Kainhrukré, o que aponta a necessidade de apro

fundamento nas pesquisas que permitam entender 

melhor as rela~óes e alían~ de parentesco que estariam 

na origem das atuais forma~óes que predominam entre 

os Kaingang. 

b) úrto é que as metades existem e se diferenciam pelo uso 

da pintura facial distinta: uns pintando o rosto com urna 

marca redonda e outros com marcas compridas em forma 

de riscos. 

c) As informa~óes disponíveis permitem também relacionar 

a metade do sinal redondo ao nascente. A esta pertence

riam os Kainhru entre outros. A metade do sinal com

prido, em forma de risco, se relaciona com o poente, e a 

esta pertenceriam os Kamé entre outros. 

d) Ternos ainda os mitos que nos colocam <liante dos heróis 

criadores, Kayrurukré e Kamé (el mito citado no início 

<leste ítem). Que rela~o haveria entre o mito e as meta

des? Pois nele aparece um terceiro grupo, os Kaingang. 

Quem seriam estes? 

e) Quanto a patrilinearidade, náo há dúvidas a respeito. 

Estudos recentes ilustram o caso. O pesquisador Salzano 

informa que os Kaingang de Nonoai explicavam a des

cendencia por linha paterna porque, nas palavras de um 

indígena, "é o homem que faz o filho". Mas este cos-
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turne é relativizado numa situa~o em que há muita mes

ti~em. Aí os indígenas tentam ~ os filhos ao seu 

mundo social, como acontece em Mangueirinha/PR, 

quando de casamentos de homens náo indígenas com 

mullieres Kaingang. 35 

Quanto as regras de residencia, autores mais antigos concor

dam que valla a matrilocalidade, isto é, os homens ao casarem pas

savam a viver nas casas das esposas, trabalhando junto com os pais 

delas. Com o tempo parece que passou a prevalecer a patrilocali

dade. Veiga se pergunta se esta constata~o nao estaria mostrando 

mudan~ em andamento na sociedade Kaingang. 36 

A posi~o da mulher na sociedade Kaingang é muito pouco 

referida na bibliografia existente. Os autores normalmente indicam 

um grande respeito pelas mullieres nessa sociedade, o que inclui 

afei~o e carinho por parte dos maridos. lsto se comprova quando, 

em certos relatos, homens prestam certos servi~os as suas esposas, 

quando elas estáo impedidas, ainda que estes servi~s normalmente 

sejam tarefas femininas, como buscar lenha, água, ou cuidar das cri

an~. Outros autores, no entanto, refor9ll11 as tintas dizendo que as 

mulheres seriam verdadeiras escravas dos seus maridos, sem aduzir 

fatos. Mas é fora de dúvida que as mulheres tinham participa~o 

decisiva nos rumos da vida do povo, como se pode perceber no 

seguinte relato: 

Em Nonoai, RS, Vieira dos Santos observou na metade deste século 
que o 'marido chegado no comércio, antes de realizar qualquer 
negócio, consulta a mu/her, que aprova ou desaprova'. O mesmo 

35 Cf. VEIGA, j. Revisdo bibliográ{lca critica sobre organiza{áo social Kaingang. Camp~ 1990, p. 16-21. 
36 Cf. VEIGA, Juracilda, op. cit, p. 24. 
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autor observa que 'a mu/her kaingang nao -participa da reunido dos 
homens para tratar de assuntos da coletividade, mas ao que se 
observa, o índio, para negócios individuais, náo dispensa a opiniao 
dela'. 37 

Um caso especial na sociedade Kaingang é a chefia. Alguns 

autores fizeram questáo de refor~ o caráter autoritário dos chefes, 

até despótico. 38 Métraux, baseando-se nas observa~óes de Koeni

~ald, do início deste século, afirma que estes seriam os líderes das 

empresas coletivas, como os funerais, as festas, os trabalhos nos 

campos ou as ca~das coletivas. Desta forma, eles só conseguiriam 

manter a sua autoridade sobre o povo distribuindo presentes e cui

dando do bem estar de todos. E afirma textualmente: "Um chefe 

despótico ou avarento é abandonado por seus seguidores". 39 ~ 

teríamos informa~óes contraditórias que deveriam ser cotejadas com 

a história da coloniza~o, a meu ver, pois como vimos acima, a 

pr~o e o tipo de contato imposto aos Kaingang pode muito bem 

explicar o tipo de chefia que daí resultou, autoritária, ainda que 

interessada em conseguir beneficios para o seu povo, como no caso 

dos caciques que demandavam Porto Alegre atrás das promessas 

dos Governos provinciais. 

Quanto aos filhos, Métraux informa que urna mulher Kain

gang geralmente dava a luz onde estivesse, sabendo como cuidar de 

si mesma, ainda que sozinha. Em geral, dava a luz de cócoras, 

enquanto urna outra mulher a abra~va e apertava pelas costas, 

erguendo-a de quando em quando até que o parto estivesse con-

37 VEIGA, Juracilda, op. cit., p. 27. 
38 Cf. BECKER, I.I.B. O indio v ~e a co/cntt-tV;;,-. -1

--" p 47 39 _._..WM'5 __,..... uu:ma. •• , • • 
MÉTRAUX, A., op. cit., p. 27. 
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cluído. O cordáo umbilical era entáo cortado com a unha ou 

mesmo com wn peda~o de taquara que parecia urna lamina e amar

rado com wna fibra de caraguatá. Nos primeiros tempos, o cuidado 

da crian~ recém nascida fi.cava exclusivamente com a máe que lhe 

aswprava nos olhos e orelhas, fazendo-lhe massagens, e a alimen

tando com o próprio leite. O pai, ao que parece, só daria mais aten

~áo quando a crian~a já estivesse falando. Ainda assim, Métraux 

registra que os Kaingang eram extremamente ternos com seus 

filhos, raramente punindo ou usando de palavras ásperas para com 

eles. Horta Barbosa informa que, com sete anos, a máe friccionava 

o corpo do menino com folhas de certa árvore e derramava água 

sobre sua cabe~ para "tomá-lo corajoso e diligente". Em seguida, 

davam-lhe um novo nome. Um costume dos Kaingang era adota

rem novos nomes a cada acontecimento notável de sua vida, o 

que certamente provocava a maior confusáo na cabe~ dos pes

quisadores. 40 

Certamente, algo central da cultura Kaingang eram os seus 

ritos fúnebres bem como o seu culto aos mortos. Entramos aqui no 

campo religioso, no qual os Kaingang sofreram interferencias radi

cais a partir da coloniza~o e da catequese cristá. 

Ainda assim, em meados <leste século, Vieira dos Santos 

informa sobre a existencia de urn "Kuie" que, em tempos passados, 

era o responsável pelos casamentos. Ele dirigía urna ora~o cantada 

por ocasiáo da morte de um indígena, denominada "Kip-ór", e 

outras solenidades. Outra fun\io de especial importancia <leste per

sonagem é dirigir o culto aos antepassados, a "reza dos velhos", 

40 Cf. MÉTRAUX, A., op. cit., p. 28. 
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como este autor a ela se refere, e que era feíta em dire~o ao nas

cente no entardecer. 41 Um padre jesuíta, BaldUÚlo Rambo, escreveu 

sobre este "Kuie" que ele seria urna figura central na vida da comu

nidade, "mescla de médico, guardiáo das tradi~óes, vidente, sacrífice 

e chefe espiritual, enfi.m, o 'feiticeiro' dos relatórios jesuíticos". 42 

&tes xamás, como os chama Métraux, faziam consultas aos 

espíritos a noite, esborrifando o seu cachimbo até que estivesse 

envolto por urna nuvem de fuma~. Nesse transe, os espíritos con

versariam com ele em longos assobios, além de informar onde 

haveria ca~ abundante e muito mel. Confirma também serem eles 

os médicos da tribo, conhecedores de muitos remédios mágicos, 

geralmente ervas, cujas virtudes os espíritos lhes teriam revelado. 

Utilizavam certo capim para massagens terapeuticas, as vezes feítas de 

forma violenta sobre o estómago do paciente. Utilizavam, também, 

cascas ou ervas quentes para certos ferimentos. Quando alguém era 

mordido de cobra, deitavam-no sobre urna plataforma inclinada por 

cima de um fogo e lhe davam de beber água quente para faze-lo 

vomitar. Para reduzir a fadiga, utilizavam faixas bem apertadas nas 

pernas até as coxas. Faziam uso de sangrias e de banhos fríos. Feridas 

também eram salpicadas com pó de jaborandi. 43 

Um informante do século 19 afirma que os xamás também 

uriJi:zavam a erva-mate, bebida que certamente receberam dos Gua

raní, com o intuito de consultar os espíritos. Na resposta as consul

tas dos clientes, os xamás sempre diziam: "A erva (o mate) disse-me 

isto ou aquilo". 44 

41 Ci. VEIGA, J., op. cit., p. 56. 
42 Cf. VEIGA, J., op. cit., 57. 
43 a MÉTRAUX. A..pp. cit., P· 38s. 
44 G tado por por MÉTRAUX, A. op. cit., p. 39. 
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A expressáo religioso-cultural mais forte dos Kaingang é o 

"culto dos mortos, chamado "Kiki" ou "Veingréinyá". Baldus, que 

descreve urna destas cerimonias festivas, considera que tal aconteci

mento místico tomou-se objeto de cren91 

favorecido pelo modo de viver dos Kaingang em domicílios fixos e 
pelo sentido de comunidade dos Kaingang, o qua/, fJrovave/mente, 
dentro das "metades", aumentou ainda devido a diferenciafáo social. 
O morto é um poder porque, quando vivo, o individuo era uma 
parte do poder da comunidade, parte que agora - impossfvel de ser 
controlada, mas ainda de modo niio tangível ligada d comunidade -
pode tornar-se perigosa para e/a. Só se temem os mortos da propria 
~ os mortos com os quais se formou· comunidade. A vida é tal 
que a desventura que caí sobre um membro da comunidade faz-se 
senti1; mais ou menos, sobre os outros, porque, se uma parte sofre, a 
totalidade também sofre. Agora, a maior das desventuras caiu sobre 
o morto, isto é, a morte. Assim, a morte fez-se sentir sobre a comu
nidade. E quem niio se arreceia da morte e das doenf(lS que a -pro
duzem! Os Kaingang dizem que o morto corre ao redor das cabanas 
dos vivos e é venenoso, e que muitos morrem se niio sáo tratados 
segundo as instTUf{>es tradicionais. Por conseguinte, deve-se procurar 
romper o iafo que ainda une o morto a comunidade e Jhe dá esse 
am~ poder sobrenatural; devem-se expulsar das proprias filas, 
junto como morto, a doenft/. e a morte. 45 

Coincidentemente, a festa mítico-religiosa é celebrada quando 

o milho está verde e os pinhóes amadurecem, em tempo de fartura, 

portanto, entre os meses de abril e junho. Todos participam, mulhe

res, homens e crian91S. Os Kaingang diziam que dan91vam "para 

45 a BAIDUS, H. F.nsaios de etnologia brasileira. 2ª ed Sáo Paulo: Nacional, 1979, p. 22. O resumo que 
aqui f.u.etnos da fesa do ~nyá refere-sc a este texto (p. 22-27). Há um relato do Kilci publicado pelo 
Cimi-Sul. (Kilci: ~ ruhural do povo Kaingang. Xanxeré, ~d - folheto) e que se refete a uma festa rea
lizada no el. Xapccó(SC, cm 1957, e publicado em homcnagern ao J<;KRO (Pedro Picapau), falccido em 
1960, com quasc 90 anos, e que foi wn dos últimos rezadores que lutou pela ~ do Kilci entre os 
Kaingang. Há um interesrmtc csrudo para os Krahó, conhecidos como Je Setentrionais, fcito por ClJNHA, 
MC. da. Os mortos e~ out70S; uma análise do sistema {unerário e da 1qdo de pessoa enbr os indios Krahó. 
Sáo Paulo: Hucitcc, 1978. 
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que o morto se vá embora". Ou seja, dan91-se para expulsá-lo defi

nitivamente da vida dos vivos, pois ele já vive numa outra espécie 

de mundo e sua proximidade dos vivos só viria a atrapalhá-los. 

Antigamente, a bebida que se tomava nes.5aS ocasióes era um prepa

rado de milho, mais tarde pas.wam a usar a cacha91- A embriague7., 

entáo, era muito estimada, como sendo urna "santa embriaguez", 

segundo Baldus. A festa é preparada pelos parentes do falecido. Sáo 

os "donos da festa". Ela é anunciada quando um ramo verde era 

colocado sobre o túmulo. Entáo, o anfi.triáo envia dois mensageiros 

para convidar os hóspedes de outras aldeias. &tes se faziam anun

ciar com urna buzina de como de boi. 

Entrementes, na casa do anfitriáo come91ffi os preparativos. 

Um grupo de homens (parentes) preparam a bebida num cocho de 

quatro a cinco metros por um metro de largura, talhado num tronco 

de araucária. A bebida, aí colocada, era urna mistura de cacha91, 

a~car, milho verde pisado e água, feíta uns 15 dias antes da festa. 

Quando os hóspedes chegam no dia previsto, há um encon

tro alegre. Só no dia seguinte, todos se dirigiam ao cemitério, 

segundo cada urna das "metades" da tribo, desenvolvendo cantos, 

lamentos e dan91s pelo caminho, dan91S que se repetiam sobre o 

túmulo, colocando-se o cantador sobre a cabe~a do morto. Só 

depois de um grande silencio, urna grande alegria toma conta de 

todos que correm em grande confusáo e barulho. Entáo, voltam a 
aldeia. Lá se acendem fogueiras, que sáo alimentadas com nós de 

pinho. Ao pór-do-sol, as "metades", separadas urna da outra, em 

filas, colocam-se ao redor dos fogos, que estáo em linha reta. Dan-

9lffi em redor das fogueiras. Na fila dos homens de cada "metade" 

está o cantador. Sáo vários e um deles com~ a agitar urna espécie 

de maracá, procedendo a urna dan~ semelhante a feíta no cemitério. 
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Nessa parte do ritual, todos permanecem sérios e calados. Os 

nomens batem o cháo comp~damente com um bastáo trazido do 

mato no dia anterior. As mullieres agitam os bra~os dan~do atrás 

dos homens, num gesto que Baldus compara a ben~o cristá. Quem 

nao está dan\:alldo, observa de pé ou sentada, em silencio. 

Entáo, os que prepararam a bebida come~ a servi-la aos 

dan~os que devem normalmente beber todo o caneco feito de 

taquara. Os que ficam embriagados sao levados para fora da linha e 

substituídos por outros dan~nos. Baldus observa que as mullieres 

evitam ficar bebadas. 

Os cantadores se revezam no canto e a dan~ continua até o 

meio da noite. Ela acaba quando acabou a bebida. Assim, encerra-se 

o ''Veingréinyá". 

Métraux informa que um xamá, antes do enterro de um 

morto, agita seu chocalho pelo cadáver para avisar o espírito do 

mono acerca dos perigos ocultos do outro mundo. Diz que ele che

gará a um ponto onde se cruzam dois caminhos, um que o condu

zirá a teia de urna gigantesca aranha e o outro, a urna armadilha 

que o precipitará dentro de um pote fervente. Ele também descreve 

um caminho escorregadio através do qual ele pode deslizar para 

dentro de um pantano, onde um enorme caranguejo o espera. Ape

sar de tanto perigo, ou talvez por isto mesmo, a "alma" chega ao 

mundo dos monos do Oeste, onde é dia durante a nossa noite e 

onde nas florestas abundam animais vários, antas, veados e outras 

boas ca~. Os espíritos dos velhos rejuvenescem e vivero todo o 

período de urna vida humana. 46 Depois desta segunda vida bem-

46 Cf. MÉTRAUX, A., op. cit., p. 32. 
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aventurada, a pessoa morre de novo, quando se transforma num 

pequeno inseto, geralmente mosquito ou urna fonniguinha preta. Se 

estes morrem, é o fim definitivo. Baldus relatando o caso, transcreve 

- urna explica~o do chefe Kaikáng, por ele visitado: ''A terra pariu

nos e come-nos". 

Para Baldus, esta frase significa que, segundo a tradi~o, os 

Kaingang saíram da terra. 47 

Quanto des.sa cosmovisáo ainda permanece viva e ativa entre 

os Kaingang é difícil de avaliar. Mas, um relatório recente afirma 

que, freqüentemente, ouvem-se histórias de pessoas que se sentem 

perseguidas por "espíritos dos mortos". Os Kaingang contam que 

até pouco mais de duas décadas atrás, somente especialistas da tribo 

(pen) podiam tocar os defuntos. Hoje, as autoridades indígenas 

ordenam a qualquer um faze-lo. Mas, ainda mantém o costume de 

destruir parte da propriedade do morto, impondo restri~o ao uso 

do seu nome. As roupas, por exemplo, sao colocadas junto na 

sepultura. At.é há pouco tempo as casas eram abandonadas e cons

truídas outras, em caso de morte. 48 Atualmente, divididos entre 

diversos credos cristáos (católicos, pentecostais, alguns luteranos), 

muitos náo admitem mais falar sobre a antiga religiáo, pois, dizem, 

agora náo sáo mais "bicho do mato". De qualquer forma, por 

debaixo desse cristianismo adotado sob imposi~o ou sem muitas 

alternativas, parece pulsar urna vida espiritual bem Kaingang ainda 

muito pouco conhecida, compreendida e valorizada. 

A situa~o atual dos Kaingang é marcada profundamente 

pela a~o govemamental. Sucedendo ao SPI, a Funai, a partir de 

47 BAlDUS, H., op. cit., p. 21. 
48 Cf. SCHWINGEL, LR., op. cit., p. 17. 
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1967, empreendeu um caráter francamente desenvolvimentista a 
sua atua~o entre os Kaingang. Os arrendamentos das terras indíge

nas a colonos náo índios continuaram, com a conivencia do órgáo 

oficial, apesar da proibi~o legal {Estatuto do Índio, Lei 6001 de 

19.12.1973, art.18). A Funai consttuiu a volta do Posto verdadeiras 

vilas, com casas de madeira, a moda camponesa, sem com isto aten

der a todas as famílias indígenas nem respeitar o modo de vida dos 

Kaingang. Continuou também a derrubada das matas nas serrarlas 

do órgáo, ou quando de sua extin~o por pressáo indígena e das 

entidades indigenistas de apoio, através de contratos escusos com 

madeireiros ou empresas madeireiras. Moreira Neto, avaliando a 

atua~áo da Funai, no Simpósio de l3arbados em 1971, disse o 

seguinte num texto que ainda hoje cobra validade: 

Em re/afao ao problema que vem sendo especiftcamente discutido, 
isto é, a situafiio atual dos mdios Kaingang no RIO GRANDE DO 
SUL, principalmente no que se ref ere as sucessivas invasóes de 
Nonoai por intrusos, a posifáo da Funai e de outros setores ofteiais 
interessados é caracteristicamente cautelosa e dilatória, o que leva ao 
fortalecimento do ~status quo'. Nesse sentido, niio há qua/quer dife
Tenf'l entre a afáo da Funai e a do SPI, ambas incapazes de uma 
modific~ao significativa no sistema geral de espoli~ao e avilta
mento a que esteve (e está) submetido o fndio. 49 

Os Kaingang vivendo em áreas reduzidas, com a exce~o de 

Guarita, a maior área do sul do país, constrangidos das mais diver

sas formas, tendo sofrido urna mudan~ radical no modo de vida, 

ainda ~im sobreviveram, mantendo a língua materna, urna cena 

organiza~o própria, e defendendo com unhas e dentes partes dos 

seus antigos territórios, numa luta permanente e sem tréguas. 

49 Cf. MOREIRA NET~ C. A, op. cit., p. 404. 
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Hoje em dia, as áreas do sul apresentam grande diversidade 

de situa~óes, dependendo do tipo de problemas que enfrenta cada 

área: seja o intrusamento por parte de colonos, seja a diminui~o da 

- área com a cria~o da alguma reserva floresta! do Estado, seja a náo 

demarca~o ou, caso mais extremo, a própria náo identifica~o da 

terra como indígena Nessas áreas, a popula~o Kaingang vive em 

condi~óes muito precárias. Nas matas, náo há mais ca~ os rios já 

náo sáo mais piscosos como antes, principalmente pela polui~áo 

provocada pelo uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras de 

soja e trigo dos agricultores vizinhos ou Íntrusos. 50 Muitas dessas 

famílias indígenas sobrevivem de pequenas r~, onde plantam fei

jáo, mandioca, milho, arroz, banana, algumas árvores frutíf eras, 

cana-de-a~car, criam alguns animais domésticos, como galinhas, 

patos, alguns porcos. Para conseguir dinheiro com que compram 

farinha de trigo, óleo, erva-mate, sabáo, roupas e algumas outras 

mercadorias, fazem artesanato, principalmente cestarias e alguns 

outros artefatos, todos feitos de tiras de taquaras, coloridas ou náo 

com tintas de anilina 

Um levantamento na área de saúde, feíto em 1979, 51 revela 

que as doen~ mais comuns encontradas na área de Guarita sáo: 

gripes, bronquites, pneumonias e diarréias. Comuns e generalizadas 

sáo as verminoses, encontrando-se até casos de tenia (solitária). 

Doen~ de pele sáo freqüentes, principalmente a escabiose (sarna). 

Citam-se ainda conjuntivite, sarampo, tuberculose e as doen~ 

venéreas. A pesquisadora Sissel Steen, norueguesa e formada em 

SO Cf. notícia publicada no }omaJ &angélico, n. 22, Sáo Lcopoldo, 26.11.1989, p. 15: ~otóxicos amea-
~". 

~f. STEEN, S.H. O Kaingang e sua evolu~o até os dias aruais. Em: Estudos do GIME, Pirncicaha, Cademo 
1, 1982, p. 30-51. 
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nutri~o, que viveu na área durante alguns anos, procurou saber de 

fnodo especial as causas da mortalidade infantil, cuja taxa parecia 

alta. \érificou, entáo, que, para o ano de 1979, nasceram em Gua

rita 27 crian915 no setor Mi&5áo {há quatro outros setores na área), 

enquanto nove crian~ faleceram. Destas, quatro nasceram na 

lavoura e a morte pode ter sido provocada pela contamina~o do 

cordao umbilical por tétano, contra o qual a popula~o está muito 

pouco imunizada. Outras tres crian~ faleceram devido a infe~o 
pulmonar, e apresentavam baixo peso (entre 2 e 2,7kg). Em outras 

quatro crian915 gastroenterites eram a causa direta e, numa última, 

urna infe~o desconhecida. Mas todas elas tinham como causa sub

jacente a desnutri~o. Ela termina apresentando o coeficiente de 

mortalidade infantil baseado nestes dados: 148 por mil nascidos 

vivos, o que significa um índice muito alto. 

Analisando os dados a disposi~o referentes ªº estado nutri

cional de 85 crian91S abaixo de cinco anos, Sissel Steen mostrou 

que: 

1. 35,8o/o das crian915 foram encontradas com peso normal 
, . 

ou ate acuna; 

2. 47,7°A> das crian915 apresentaram o primeiro grau de des

nutri~o; 

3. 16,4°/o apresentaram o segundo grau de desnutri~o. 

Ela conclui que, conforme a cl~ifica~o de Harvard, 57,4% 

das crian915 tinham urna desnutri~o mcxlerada, enquanto o grupo 

mais vulnerável é o das crian915 entre urn e tres anos, no qual 85% 

das crian~ apresentaram desnutri~o nurn grau leve ou mcxlerado. 

Já no grupo de urn a dois anos, 87% das crian~ eram desnutridas 

e entre dois e tres anos, apenas 800A>. Como se explica is.so? S~l 
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Steen argumenta que nos primeiros seis meses de vida a crian91 é 

amamentada com leite materno, que é a melhor alimenta~o e é 

suficiente. Os problemas come91ffi a surgir na pas.sagem do leite 

para a complementa~o alimentar, quando intrcxluzem sopinha de 

arroz, ou caldo de feijáo, ou as proteínas de carnes ou ovos, estas 

mais raras. Há urna certa demora na introdu~o desses alimentos 

bem como náo seguem horários muito favoráveis as crian~as. 

Assim, e provavelmente também pela falta de alimentos mais ade

quados, resultado das enormes dificuldades vividas pela comuni

dade, tem-se como resultado a desnutri~áo. Desnutri~o que tam

bém se manifesta nas máes gestantes, o que faz com que deem a luz 

crian915 com babeo peso. 

Em meio a esta situa~o, sobr~ urna certa elite Kaingang, 

antes casta que classe social, formada pelas atuais lideran~ das 

áreas, os caciques e seus lugares-tenentes, e protegidos. 'frata-se de 

urna minoria que vive, alguns muito bem, outros remediados, mas 
, 

que, em geral, se destaca do restante do povo. E sobre .este pro-

blema que desejo tratar no restante deste item. 

Já no período da coloniza~o recente, os colonizadores sou

beram muito bem aproveitar das divisóes entre grupos Kaingang 

para se beneficiarem com suas richas internas. Esta prática, de certo 

mcxlo, perdura até hoje e tem sido a causa de muitos conflitos inter

nos nas comunidades Kaingang, como o que ocorreu em Guarita 

em 1983. Antes disso, é necessário registrar que pelo Estatuto do 

Índio, de 1973, as terras indígenas deveriam ter sido demarcadas, 

todas elas, em cinco anos. Ora, este prazo acabou em 1978. Nesse 

ano, houve em Guarita urna grande movimenta~o indígena para a 

expulsáo dos arrendatários de suas terras. Esta prática já vinha 

desde os tempos do SPI. Era hora de por urn fim ao esbulho. Por 
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iniciativa indígena, em várias áreas os colonos sáo expulsos, como 

"em Nonoai. Em Guarita, porém, só se retiraram os pequenos. Os 

médios proprietários, colonos com mais capital, fizeram negociatas 

com lideran~ indígenas e pennaneceram plantando na área. Nes

tes arrendamentos, encontra-se, portanto, urna das fontes mais gra

ves da corrup~o das lideran~ Kaingang. Porque, mediante tais 

contratos, geralmente verbais, estas lideran~ amealham somas vul

tosas que redistribuem segundo critérios totalmente arbitrários e res

tritivos, mantendo sobre o restante da comunidade urna autoridade 

calcada mais na repres.5áo e no medo, coonestado pela polícia indí

gena que vive a merce das ordens dos caciques, do que numa pre

tensa legitimidade. Esta polícia é urna das heran~ do extinto SPI. 

Em Guarita, esta situa~o chegou a um extremo no ano de 1983. 

Como os médios proprietários permanecessem na área plan

tando, aos poucos esta prática voltou a se difundir por toda a 

comunidade indígena, de modo que muitos pequenos proprietários 

e até agricultores sem terra, também passaram a plantar nas terras 

indígenas, vivendo fora da área, mas trabalhando nela. Com tais 

negócios florescendo, algumas familias foram se apossando de gran

des extensóes de terra e criando com isto muita dissensáo na comu

nidade. Tais divergencias foram se acentuando e gerando urna dis

puta acirrada pelo poder interno que culminou com urna luta 

annada, ocorrida em junho de 1983, na qual ocorreram cinco mor

tes e mais de 20 feridos. 52 Enfrentaram-se dois grupos; o grupo do 

cacique lvo Ribeiro Sales e o grupo do cacique Domingos Ribeiro, 

este último envolvido no corte ilegal de madeira da reserva. O caci-

52 Cf. WAGNER, C. et a1ü. Aguemi dos bugres. l\>no Alegre, 1986, capfrulos 3, 4, 5 e 6. Para a luta armada, 
cí o cap5. 
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que Ivo já havia antes destituído outro cacique anterior de maneira 

violenta, tendo continuado com práticas de violencia contra os 

Kaingang por causa de sua alian~ com os arrendatários. Parte da 

comunidade se revoltou e tentou impor outro cacique geral, quando 

Domingos foi entáo eleito. A Funai, ao invés de enfrentar o pro

blema pela raíz, contemporizou e para contornar a situa~o resolveu 

dividir a reserva ao meio, estabelecendo dois postos indígenas e dois 

cacicados. Guarita, antiga sede da &cola Agrícola, e o Posto original 

de Sáo Joáo do Irapuá. Estabeleceu-se urna linha divisória entre as 

duas áreas, que motivou as desaven~ em cima das quais ocorreu o 

conflito, criminosamente estimulado de f ora por comerciantes e 

arrendatários que fomeceram armas e caminhóes para a luta. 

Náo era pouca coisa que estava em jogo. No início de 1983 

eram quase 300 os arrendatários que exploravam 10.000 hectares 

dos 11.000 disponíveis para lavoura, segundo informava Neri 

Kamesá Ribeiro, que fora presidente da Associa~o Indígena de Pro

dutores Rurais de Guarita, criada por estímulo da Funai, desde o 

final de 1981 até quando o cacique Ivo interferiu e ficou como o 

"dono." dos arrendamentos. O conflito tinha como causas, por

tanto, fortes interesses económicos, que geraram a espiral de violen

cia que terminou num confronto no qual Kaingang matou Kain

gang. Na época, jornais de Porto Alegre deram grande destaque a 

estes fatos. Júlio Gaiger, entáo presidente da Anaí, comentava as&m 

o conflito: 

Verifica-se ( ... ) que os interesses económicos regionais, aliados a omis
siio da Funai, sáo os responsáveis diretos pela explar(lfiio que se faz 
sobre a comunidade de Guarita, contando, também, com lider~ 
indígenas que se deixam corromper. .. Esta dominafáo instituída 
sobre Guarita, e similar a que ocorre em outras áreas indígenas, cons-
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titui-se em verdadeira 'municipalizafáo' da terra indígena e de suas 
riquezas, deixadas a cobifa dos interesses náo-índios locais. 53 

Já em 1979, mis.sionários da IECLB haviam denunciado que 

náo se trata de colonos lutando por um pedafo de terra e sim de 
grandes agricultores que visam apenas explorar os índios. 

Em mar~o de 1981, a pedido da Funai, a Polícia Federal 

embargou a colheita de soja e milho, cerca de 9 mil hectares. Mas 

um acordo firmado de nada valeu. Entidades e institui~óes, em 

agosto daquele ano, assinaram a "Carta de Redentora" e se com

prometeram a implementar "urna campanha de conscientiza~o 

junto a sociedade envolvente, objetivando alcan~ar o respeito do 

índio, de seu patrimonio e que seja realmente utilizado apenas pelos 

próprios indígenas". 54 Esta carta era assinada, entre outros, por 

agentes de pastoral do Cimi/CPT e da IECLB. 

Tais iniciativas náo surtiram efeito, ainda que tenham sido 

pequenos passos na luta dos próprios Kaingang para resolverem eles 

próprios os seus problemas. 

Depois do conflito armado de junho de 1983, padres epas

tores do Distrito )úcumá, da IECLB, junto com obreiros da Mis.5áo 

Guarita, lan~am um documento no qual exigem um inquérito 

"formal e urgente dos atos criminosos que foram cometidos por 

brancos que incenrivaram o armamento dos índios". 

No mesmo documento, afirmam enfaticamente: 

53 MEllA. Banomeu. Artigo em: CEDI. Povos Indígenas no Brasil/83, Aconteceu especial 14. Sáo 11aulQ'Rio 
de Janeiro, 1984, p. 237. Este artigo é da autOria do padre Banomeu Meta. 
54 a jornal Evangélico. n. 18, Sáo l.eopo&do, 15.091.981, p. 8. 
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Náo se pode diur que n6s náo sabíamos e náo somos responsáveis 
-pelas martes e tanto sangue derramado. Muitos que se chamam cris
táos estiio atuando diretamente para destruir esse povo Kaingang. 

Mais adiante váo direto ao fulcro da questáo: 

A prática dos arrendamentos, agora com mais de 30 anos, resultou 
num verdadeiro desastre para as terras dos fndios e para a vida do 
povo Kaingang. Hoje esse sistema de arrendamento só conseguiu 
empobrecer a terra, desmaui-la irracionalmente e torná-la objeto de 
cobiftl, sem nenhum proveito real para o povo indfgena ... Nesse 
tempo dos arrendamentos tem-se criado uma série de estragos sociais 
e culturais incalculáveis para o povo Kaingang e um estado de crise 
que náo se dá com tanta intensidade onde náo vigora este sistema. 

A divisáo da área de Guarita em duas partes, que deve ser 

considerada como a f onte imediata dos trágicos acontecimentos 

recentes, é um problema derivado diretamente dos arrendamentos e 

da corru~o derivada e instaurada entre alguns útdios por este sis

tema. 

Nós, como cristáos, náo podemos encobrir esta realidade 

com falsas razóes e seguir atuando contra os índios ... 

Pedimos que as autoridades, tanto policiais como municipais, 

pensem em exercer sua interven~o, náo com os índios, que esca

pam a sua jurisdi~o, mas sim sobre os náo índios, que causam tan-

bl , di . 55 tos pro emas aos m os, unpunemente. 

Apesar de muitas autoridades do &tado terem se manifes

tado, da pr~o das entidades de apoio ao índio para acabar com 

os arrendamentos, esta questáo vem se arrastando ano após ano. 

É que as pres.5ÓeS contrárias, pela manuten~o <lestes arrendamentos 

SS Cf. Jornal Evangélico, n. 12, Sáo Leopoldo, 15.06.1983, p. l . 
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sáo mais fortes e contam com o apoio dos prefeitos dos muniápios 

.vizinhos as áreas, políticos, grandes proprietários e, náo por último, 

pela própria negativa do Govemo Federal em proteger e demarcar as 

terras indígenas, e realizar urna Refonna Agrária em profundidade. 

Em 1985, por urna questáo menor ligada a urna troca de 

roupas usadas por artesanato indígena, o cacique lvo Ribeiro Sales, 

com a conivencia da Funai, expulsou todos os obreiros da Missáo 

da IECLB de Guarita. Com isto, encerrava-se 25 anos de wn traba

lho missionário ininterrupto desenvolvido junto aos Kaingang, den

tro de um estilo e urna metodologia desenvolvimentista. A partir da 

expulsáo, algumas tentativas novas que vinham sendo articuladas 

foram abortadas, como a pequena cooperativa de produ~o e con

sumo dirigida pelo pessoal da Missáo junto com lideran~ indíge

nas, dentro de novas propostas de auto-gesta.o. Mas, também abriu

se o espa~o para um novo tipo de trabalho, de fora para dentro e 

segundo outra perspectiva. 

Em setembro de 1989, depois de meses de tensáo na área, o 

cacique lvo Ribeiro Sales é, finalmente, destituído do cargo, preso e 

depois expulso da área. 56 Suas arbitrariedades haviam chegado a 

um limite .insuportável. Além das práticas de repressáo e violencias 

costumeiras, ele p~u a vender as casas e os bens de famílias indí

genas, abrigando-as a saírem da reserva. Dezenas de famílias tive

ram de refugiar-se na área de Inhacorá, na área de Guarita (a outra 

parte da reserva dividida em 1983), nas vilas próximas a Sáo Joáo 

do Irapuá e até mesmo nas casas de colonos náo indígenas. O pró

prio Ivo arrendava cerca de 800 ha de terra diretamente aos agricul-

56 Cl Carta circular/Mimo Guarita. De "fua.uná- RE 111/ IECT.B, 28.09.1989. 
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tores de fora, tomava as crian~ dos indígenas que reivindicavam 

terra e outras barbaridades. Estes fatos acabaram por levar os oposi

tores do cacique lvo a se aliarem ao cacique Samuel de Guarita e a 

- atacar Ivo na madrugada de 19.09.1989. lvo foi preso, amarrado e 

levado para o Posto de Guarita. Bastante ferido, no dia 22 foi hos

pitalizado em Tenente Portela, de onde fugiu da regiáo, provavel

mente para outra área indígena. Tanto a Brigada Militar como a 

Polícia Federal ocuparam a área durante este conflito. Houve entáo 

urna elei~áo direta que escolheu um novo cacique, Armando 

Amaro, o qual ficou subordinado ao cacique Samuel Claudino de 

Guarita. Assim, a área cli..vidida em 1983, foi novamente reunifi

cada. Como afirma a Carta circular da Missáo Guarita escrita na 

ocasiáo, a reunifica~o significou 

uma vitória para a Comunidade Indígena que nunca aceitou esta 
divisiio. Náo aceitava o fato de que urna linha divisória artificial 
arbitrariamente separasse -país, filhos, irmáos e parentes entre si. Após 
a prisáo de Ivo, as crianf(lS por ele retidas foram devolvidas aos seus 
familiares. A grande maioria das autoridades foram substituídas. E os 
índios sem terra estiio alimentando a esperanfa de receber um 
pedafo de terra. 

Em julho de 1991 estive na área de Guarita e pude constatar 

pes.50almente um dos motivos de tanto conflito. A sede do muniá

pio de Miraguaí fica na divisa da área indígena. Há urna avenida 

central que corta a cidadezinha longitudinalmente. Muitos dos que 

plantam na área indígena moram nas casas dessa avenida. Eles, se 

quiserem, podem se sentar nas áreas de suas casas olhando de frente 

para a enormidade, a beleza e a riquei.a que representa a terra dos 

Kaingang. Devem ficar furiosos quando escutam falar das leis que 

garantem aos indígenas os seus direitos bem como a ladainha dos 
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defensores desses direitos. E muito mais furiosos devem ficar 

t¡uando a própria comunidade consegue chegar a urn acordo que 

lhe permite defender melhor o seu último recluto de sobrevivencia 

digna. Os prefeitos dos tres muniápios vizinhos, Miraguaí, Reden

tora e Tenente Portela cpstumam argumentar que, se os colonos náo 

puderem plantar nas terras indígenas, estes muniápios váo a falen

cia por falta de impostos. Esquecem-se dos latifúndios que perten

cem a alguns poucos proprietários ali mesmo naquela regiáo. 

O movimento indígena no sul vem crescendo nos últimos 

anos. Em fevereiro de 1990, reuniram-se, em Chapecó/SC, lideran

~ de várias áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, .. • 
Kaingang e Guarani. Depois de tres dias de depoimentos a respeito 

da situa~o de cada área e de quais caminhos tomar para encami

nhar solu~óes, estas lideran~ resolveram criar urna organiza~o 

indígena autónoma. Surgiu assim, em 15.02.1990, a Onisul (Orga

niza~o das Na~óes Indígenas do Sul), coordenada por seis mem

bros: Carlos Ribeiro, de Guarita/RS, Caciporé Correia, de Xapecó/ 

SC, Pedro Fongue, de Inhacorá/ RS, Enis Mineiro da Silva, de Ira.V 
RS, Adriano Chamorro, do Ocoí/PR e Nelson Xangre, de lraí/RS. 
Esta organiza~o ainda incipiente conta como apoio decidido do 

Cimi e do Comin. É muito cedo para se avaliar até que ponto tal 

organiza~o, que nasce independente dos caciques das respectivas 

áreas, sem estar, portanto, atrelada aos velhos esquemas de domina

~º existentes, poderá fazer de concreto para fazer avan~ a luta e 

a organiza~o dos Kaingang e Guarani do sul. Mas será sempre 

urna prom~ que só a prática e a história poderá aprovar. 

Em julho de 1991, depois de muita pres.5áo das organiza~ 

indígenas e entidades de apoio, possivelmente devido a proximi

dade da EC0-92, a administra~áo regional da Funai de Passo 
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Fundo/RS entrou com urna A~o de Notifica~o Judicial que obriga 

a saída imediata de todos os arrendatários da área de Guarita. 57 

A a~o, urn tanto fulminante, causou urna enorme repercussáo. Os 

arrendatários se mobilizaram juntamente com os prefeitos de 

Redentora, Tenente Portela e Miraguaí, com o objetivo de garantir a 

continuidade da explo~o da área indígena. A Onisul se mobilizou 

também solicitando infonna~óes sobre a questáo junto a Funai de 

Brasília. A Superintendencia do órgáo, sediada em Curitiba, em 

setembro passado manteve a decisáo de impedir a continuidade dos 

arrendamentos. 

Em outubro urna concorrida sessáo pública na Assembléia 

Legislativa do Estado, em Porto Alegre, reúne prefeitos, presidentes 

dos Sindicatos de Habalhadores Rurais, a CUT e entidades de apoio 

como Anaí e Comin. Na oportunidade, o representante indígena 

Kaingang Antonio Sales, vereador de Miraguaí pelo PFL, defende a 

continuidade dos arrendamentos, mas náo consegue convencer os 

deputados e entidades presentes. Saiu desmoralizado. A CUT regio

nal acata o fim dos arrendamentos e se define em dar apoio aos que 

plantam até 50 ha de terra indígena. No documento assinado por 

Erton Lampert, Secretário de políticas sociais da CYT-Regional 

Celeiro, informa-se que das 1000 fanu1ias que aproximadamente 

trabalham a terra dos mdios, aproximadamente 5 00 nao possuem 

terra, e a grande maioria das outras sáo pequenos e médios agricul

tores. Exige, entáo, a CUT: o assentamento imediato no &tado dos 

sem terra bem como a garantia de condi~óes que possibilitem que 

os próprios índios cultivem suas terras, além de urna indeniza~o 

57 Cf. SCHWINGEL, L R. Carta a colegas e amig~ Tenente Portela, 28.10.1991. 
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aos agricultores que investiram na área, a mais polemica das reivin

:dica~óes, pois o F.statuto do Índio impede este tipo de indeniza~o. 

De todas as áreas do sul do Brasil, Guarita talvez seja aquela 
, 

que apresenta a situa~o mais complicada. E urna área grande, 

muito rica em madeiraS nobres e que sempre esteve na mira de inte

resses antiindígenas. Nao será fácil garanti-la, mas os Kaingang tem 

dado mostras de que sabem defende-la, ainda quando os inimigos 

se encontrem em seu próprio meio. 
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2 
O Colaboracionismo 

Kaingang: dos Conflitos 
Intertribais a Integra~o a 

Sociedade Brasileira no 
Século 19 

JJenedito Prezia 

A colabora~o com o inimigo durante conflitos sempre foi 

tema delicado e sao poucos os que tem se dedicado a estudar este 

aspecto da História. O herói muitas vezes poderá ser considerado 

traidor e o traidor, herói, a partir do lugar do qual é visto. 

Na história brasileira sao numerosos os exemplos, principal

mente em se tratando de líderes indígenas. Se Araribóia e libiri~ 

foram heróis aos olhos dos brasileiros, seguramente nao o foram na 

visao de seus contemporaneos, os Tupinambá do Rio de Janeiro ou 

os Tupinikim da regiao de Mogi, no planalto de Piratininga. 

Ao estudarmos a história do contato do povo Kaingang, nos 

surpreendem as figuras de cerros líderes como o cacique Doble, Vic

torino Condá ou o cacique Viri, que trabalharam como mercená

rios, contribuindo para a domina~o de seu povo. 
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Alguns estudiosos chegaram a classificá-los de "bugreiros", 

isto é, matadores profissionais de índios. 1 Embora objetivamente 

es~vessem a servi~o do governo brasileiro, será que poderiam ser 

considerados matadores profissionais como outros brasileiros que 

trabalhavam a soldo? As violencias em que se viam envolvidos, 

mesmo contra seu povo, náo se inserem mais na linha de "ven

detta", muito acentuada na cultura Kaingang? O aldeamento com

pulsório a que se viram compelidos náo era um mal menor nesta 

guerra em que, de um lado estava o poderlo do Estado brasileiro e 

de outro, os grupos Kaingang rivais? Afé que ponto o colaboracio

nismo Kaingang náo foi urna tática de sobrevivencia, como ocorreu 

com setores de escravos africanos, vivendo em nosso país? 

Conflitos entre fa~óes rivais, como aconteceu em Guarita, 

em junho de 1983, 2 náo poderiam ser mais bem explicitados se 

conhecessemos mais a fundo o que ocorreu no século passado por 

ocasiáo do aldeamento? 

Como diz José Honório Rodrigues, 

a explicafáo histórica é, assim, e sernpre, urna tentativa de reconstrn
fiio niio só das condef>es 'físicas ou materiais do acontecimento, mas 
urna com{Jreensiio dos pensamentos, das decis6es que irromperam e 
deram curso ao acontecimento. 3 

A OCUPAy\O POKfUGUESA NO SUL DO BRASIL 

A terra e seus primeiros moradores 

O Sul do Brasil, devido sua forma~o geográfica (grandes rios 

e imeilSQ.5 planaltos}, tornou-se ao longo das eras, um corredor para 

1 MOREIRA NETO, C.A, op. cit., p. 390. 
2 Funai leva Kaingang a luta fratricida. Ibrantim, Brasí1ia, agosto de 1983, p. 6. 
3 RODRIGUES, j06é Honório. Teoria da história do Bmsil. Sáo Paulo: Nacional, 1978, p. 110. 

60 KAINGANG: CONFRONTAQÁO CULTURAL E IOENTIDADE ÉTNICA 

as migra~óes no continente. Os rios Uruguai, 1ibagi, Paranapanema 

e Tiete, com seus vales e afluentes, facilitavam esta movimenta~o 

humana, assim como os campos e planaltos paranaenses. Estratégica 

foi o caminho do Peabiru, chamada também tri/ha dos Tupinikim, 

que durante séculos uniu o Paraguai ao litoral paulista. 

Povos de diferentes procedencias e tradi~óes culturais convi

viam em um território bastante definido. Os Guarani, chamados 

também de Carijó, ocupavam praticamente todo o litoral, desde a 

Lagoa dos Patos, no atual Rio Grande do Sul, até a baía de Parana

guá. Os Xokleng ou Bituruna tinham seus campos de ca~ que se 

estendiam das margens do rio Uruguai até a regiáo da atual Curi

tiba. E finalmente os Kaingang, chamados na época de Gualachos 

ou Coroados, ocupavam o norte do Rio Grande, os campos de Pal

mas, no sul do Paraná, os sertóes do Tibagi e lvaí, o norte do 

Paraná e o oeste do atual Estado de Sáo Paulo. 

A primeira descri~o que ternos deles nos foi deixada pelo 

Pe. Ruiz de Montoya, em 1628, que com outros jesuítas fundou a 

Missiio de Nossa Sen.hora dos Gualachos, as margens do rio Piqueri, 

no atual Paraná 

Coletores que eram, preferiam viver sempre próximo as 

matas de araucária, nos altiplanos sulinos, vindo-lhes daí o nome de 

Pinares, dado pelos espanhóis. Segundo Montoya, viviam em 

pequenas aldeias, constituídas em torno de um chefe. Suas casas 

eram redondas "como fornos". ·os homens andavam nus e as 

mullieres se cobriam com um tecido de fibra de urtiga. Davam 

muita importancia aos ritos funerários, que eram sempre acompa

nhados de grande quantidade de cauim de mel. A instabilidade 

familiar era provocada pelo ciúmes que tinham de suas mullieres, o 

que levava a constantes brigas entre grupos, com urna freqüencia 
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"quase esportiva". Eram bons corredores, carregando com facili

" dade pesadas cargas. 4 

A chegada dos europeus na regiáo sul, no século 17 e, sobre

tudo, no século 18, veio interferir neste proces.50 de domínio terri

torial, que se fazia segundo os padróes tradicionais, pos.5ibilitando 

urna convivencia de boa vizinhan~ 

A OCUPA<;ÁO POKIUGUESA NO SÉCULO 18 

Embora o Sul fos.5e território espanhol, os brasileiros nunca 

respeitaram as fronteiras, seja na época da ca~ ao índio, seja na 

época da busca de ouro. Somente com o Tratado de Madri, em 

1750, foi posfilvel iniciar urna discussáo sobre os limites, que foi ter

minar muito mais tarde, em 1801, como 1fatado de Badajós. 

A partir daquela data, f oram surgindo vilas portuguesas 

como Lages (1766), assim como a implanta~o de fazendas, "dadas 

a granel", no dizer de Caio Prado Jr., com a finalidade de garantir a 

posse portuguesa. s 
A instala~o destes currais foi obra dos paulistas que sempre 

dominaram os caminhos do Sul. 

Um pouco mais tarde descobriu-se a existencia da erva mate, 

que já era muito usada entre brancas e mesti~os do Paraguai e 

Argentina. Sua explora~o tomou-se urna o~o de trabalho para 

peóes e agregados de fazendas, criando um maior contingente 

populacional estável. 6 

4 D'ANGEUS, Wilmar. Toldo Chimbangue, hist6ria e /uta Kaingang em Santa Catarina. Chapecó: Cimi
Regional Sul, 1984; Rlra uma história dos Índios do Oeste catarinense, Chapecó, Cademos do CEOM. nº 6, 
1989; Wry e a revolta de \Wton, Xanxcré, Cimi Regional Sul, Luta Indígena, n. 19, 1983. 
5 PRADO JR., Caio. História ec.onómica do JJrasil. Sáo Paulo: 8ra;iliense, 1953, p. 97. 
6 SANTOS, Silvio Codho dos. Índios e brancas no suJ do país; a dramática e:xperihtcia dos kokleng. Aoria
nópolis: ~ 1973, p. 47. 

B2 KAINGANG: CONFRONTAQÁO CULTURAL E IDENTIDADE ÉTNICA 

As&m, a regiáo dos campos foi se povoando rapidamente. Se, 

em 1777, Lages pooruía 662 moradores, em 1794, a vila já contava 

com 23.856 pessoas. 7 

Evidentemente, os Kaingang, moradores nativos da regiáo, 

náo aceitaram passivamente a invasáo de suas terras. Um docu

mento da época confinna este fato: 

Resolveu o d. sr. (governador) mandar levantar hu'a Povoafáo no 
lugar mais conveniente p. a fazer testa as mifoens expanhóes e afu
gentar a imensidade de Indios q' habitao naque/as campanhas pa. 
nao infestarem a extrada geral -por onde se tranzitiio muitos milhares 
e cavalgaduras e gados cada anno. 8 

O episódio relatado por Telemaco Borba, que conta a histó

ria de Combró e seu filho Tandó, mostra que conflitos houve desde 

o início da ocupa~o. 9 

, , 
A POIJTICA INDIGENISTA 00 SECULO 18 
E INÍCIO 00 SÉCULO 19 

A vinda da família real para o Brasil poderia ter mantido a 

política "humanitária" proposta pela rainha Dona Maria 1, como 

revelava a carta régia de 12 de maio de 1798. Náo faltaram boas 

propostas, como foi o caso de Moniz Barreto, Capitáo de Infantaria 

do Regimento de Estremoz, quando ender~ou a Sua Majestade o 

"Plano sobre a civiliza~o dos Índios do Brasil". lO 

Sem dar ouvidos a este plano humanitário que desejava sal

var os indígenas das máos dos "políticos da na~o (que melhor lhes 

7 SANTOS, Silvio Coelho dos, loe. cit. 
8 CORREIA PINTQ Citado por SANfOS, Silvio Coelho dos, op. cit., p. 54. 
9 BORRA, Tdemaco Morosincs. AauaJidadc Indígena. Curitiba: lmprcssora Paranaense, 1908, p. 28-33. 
to RrnGB, 1856. Citado por MOREIRA NETO, e.A., op. cit., p. 384). 
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chamara inimigos della)", D. Joáo VI perdeu a oportunidade de 

.entrar para a história como "príncipe magnanimo, pai da pátria e 

protetor dos Americanos (indígenas)", no dizer do mesmo Moniz 

Barreto. 11 

Alegando violencia por parte daqueles povos, o príncipe 

escreveu a famosa Carta Régia de 5 de novembro de 1808, que 

declarou guerra aos índios do Sul. Após citar o "quase total aban

dono em que se acham os Campos Gerais de Coritiba e os de Gua

rapuava, ( ... )infestados pelos índios chamados Bugres, que matam 

cruelmente todos os fazendeiros e proprietários", propóe algumas 

medidas radicais, urna vez que 

tendo-se verificado na minha real ~ a inutilidade de todos os 
meios humanos, -pelos quaes tenho mandado que se tente a sua civi
/izafáo e o reduzi-los a aldeiar-se, (. ,.) sou servido por estese outros 
motivos que ora fazem suspender os effeitos de humanidade que com 
elles tinha mandado praticar ordenar-vos: em primeiro logar( ... ) 
deveis considerar como principiada a guerra contra estes barbaros 
Indios; ( ... ) todo Miliciano ou qualquer morador que segurar algum 
destes Indios, poderá consideral-os por quinze annos como prisio
neiro de guerra, destinando-os aos servifo que mais /he convier. 12 

A violencia dos termos desta Carta Régia deve ter chocado 

muita gente, o que fez com que Dom Joáo, cinco meses mais tarde, 

a primeiro de abril de 1809, assinasse nova Carta Regia, propondo 

medidas mais humanas. A partir de entáo, diz que 

s6 desejo usar da forfa com aqueles que ofendem os meus vassalos e 
que resistem aos brandos meios da civilizafáo que /hes mando ofere
cer. ( •.. ) F(lfa toda dilligencia para aprisionar alguns, os que tratará 

11 Citado por MOREIRA NETO, C.A, op. cit., p. 34. 
12 ARAÚJO,J<R l?E Nabuoode. I egisl391i0 Brazilcira... do lmpériodo Brazil, dcsdeoannode 1808 até 1831, 
inclusive. . ., Rio, 1836. Citado por SANfOS, op. cit., p. 19-22. 
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bem e vestirá de camisas e outro vestuário e fazendo-lhes persuadir 
-pelos linguas que se lhe náo quer fazer mal., e antes se deseja viver em 
paz com elles e deffendel-os de seus inimigos. 13 

Se o discurso era mais suave, a prática continuava a mesma, 

como se denota pelas denúncias dos representantes brasileiros junto 

as Cortes Portuguesas, anos depois. A posi~o de maior destaque 

coube a José Bonifácio, que chegou elaborar o texto ')\pontamentos 

para a civilii.a~o dos Índios Bárbaros do Reino Unido do Brasil". 

Quando D. Pedro 1 assumiu o govemo do Brasil, náo levou 

igualmente em considera~o as recomenda~óes <leste ilustre brasi

leiro, 14 como também manteve a o~o dos constituintes brasilei

ros, na elabora~o de nos.5a primeira Carta Magna, já que a consti

tui~áo de 1823 náo diz urna palavra sobre os povos indígenas. 

Inclusive o deputado Montezuma chegou a declarar que "os índios 

náo sao brasileiros no sentido em que se toma; elles náo entram 

comnosco na família que constitui o lmpério" (!) 15 

Coma renúncia de D. Pedro 1, a política indigenista deixada 

a merce dos governos provinciais, mostrou-se extremamente desfa

vorável aqueles povos. 16 

Por isso, os campos de Palmas e Guarapuava, território tradi

cional Kaingang, nao apenas náo teve a prote~o que merecerla por 

parte do govemo, mas viu chegar contingentes militares que para lá 

se dirigiam a fim de dar prot~o aos novos ocupantes, como relata 

Joaquim Pinto Bandeira na sua ''Noticia da descoberta do Campo 

de Palmas": 

13 Citado por MOREIRA NETIO, CA, op. cit. 
14 FONSECA, Gondin da. A revo/Uf4o Francesa e a vida de José Bonifácio. Sáo Paulo: Edart, 1968, p. 189. 
15 CUNHA, Manoda C. Os direitas do Indio. .. , p. 63-64. 
16 CUNHA, Manocla C. Os direitas do Índio .. ., p. 69. 
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A Assembléia Provincial, -pela lei de 16 de marfO de 1837, tinha criado 
uma Companhia de Municipais Pennanentes, para com e/a f aw--se 
por parte do governo, a descoberta destes campos (de Rllmas). 17 

A procura de um novo caminho para se chegar ao Rio 

Grande, para fugir a bitributa~o, já que a vila de Lages agora ficava 

na recém criada Província de Santa Catarina, fez com que os paulis

tas se dirigissem mais para o oeste, em dire~áo ao rio Uruguai. 

A instala~o <leste novo contingente colonizador na regiáo de Pal

mas e a invasáo dos campos Ere, em pleno território Kaingang, 

aconteceu gra~ a interferencia do índio Victorino Condá. 18 

A guerra estava declarada, surgindo, agora, um novo perso

nagem, o "colaboracionista". 

AS CONTRADI<;ÓF.S DE UM POYO ASSEDIADO 

Os Guerreiros Kaingang 

A rivalidade entre grupos Kaingang sempre foi urna das 

características do povo Kaingang, habituado a constantes desloca

mentos a procura de comida ou de ca~a. Pierre Mabilde, enge

nheiro belga que viveu longos anos entre eles no século passado 

(1833 a 1852), afirma, no seu interessante livro de notas: 

Siio inimigos irreconciliáveis que f az,em, mutuamente, uma guerra de 
extennínio - aliás, o único sistema de guerra que conhecem - igno
rando, completamente o que seja conciliafdo. ( ... ) Quase sempre 
foram motivados (a guerra) -pelo fato de um indivíduo de uma tribo 
ter seduzido a mu/her de um da outra tribo, ou ainda, porque os 

17 RIHGB, Rio, 1851, p. 430,,cirado por o•ANGEUS, Wdmar. Vay e a nwolta de Vaiton, XanxerC, CiJni 
Regional Sul, Lura Indígena, n. 19, 1983, p. 10. 
18 o•ANGEUS, Wilmar. Wry e a revo1ta de ~iton .. ., p. 10. 
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indios de uma tribo foram ao -pinhal dos outros colher algum -pinhao 
sem a respectiva licen{a do cacique daquela época! 19 

Esta belicosidade facilitou a coopta~o de indígenas, que por 

desaven~ corriqueiras, estavam prontos a colaborar com os brasi

leiros, mesmo se isto pudesse significar a perda de liberdade para 

seu grupo. Mas como as recompensas individuais sempre foram 

atraen tes, tais pessoas f oram muito utilizados neste processo de 

invasáo. 

Por isso, Sílvio Coellio dos Santos, estudioso da problemática 

indígena do Sul, chega a afirmar que no Oeste catarinense "a figura 

do bugreiro foi rara" e, como explica~o, apresenta a utiliza~o dos 

próprios Kaingang nesta tarefa: 

Habilmente os integrantes da frente (pastoril) se associaram aos 
Kaingang de Guarapuava e por meio desses foram limpando os cam
pos dos grupos hostis, persuadindo-os ao convívio pacífico ou 
movendo-lhes campanha de extennínio. 2º 
Mas fica urna pergunta: será que a tradi~áo cultural deste 

povo, marcado pelo faccionismo, náo teria favorecido o surgimento 

<lestes elementos perniciosos? 

A~ social do povo Kaingang 

Conhecendo a organiza~o social do povo Kaingang segura

mente poderemos entender um pouco mais o porque deste espírito 

19 MABILDE, Pierre F.A Booth. Apontamentos sobre os indígenas selvagens da nafáo Coroados dos matos da 
província do Río Grande do Su/: 1836-1866. Sáo Paulo: lbrasa; Brasilia: INIJFun~o Pró-Memória, 1983, 

~· 45,46. 
o SANfOS, Silvio Coellio dos. A integra~o do índio na sociedade regional, 1970, p. 34. Citado por D'AN

GELIS, Wibnar da Rocha. Toldo Chimbangue: hist6ria e /uta I<Aingang em Santa c.atarina. Xanxere: CiJni 
Regional Sul, 1984, p. 10. 
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belicoso. Como povo de língua je, os Kaingang mantem urna estru-

"tllra social complexa e bastante hierárquica Organizam-se em duas 

metades, havendo na primeira os sub-grupos Votóro e Kadnyeru e 

na outra os grupos ~iky e Kamé. Segundo Baldus, os Votóro 

valem mais que os K~dnyeru e os Aniky mais que os Kamé. 21 

Como diz Métraux, 

todo indivfduo nasce dentro de uma metade, mas só é indicado para 
um dos sub-grupos nas festas mortuárias, fXJr um homem ou uma 
mu/her de sua propria metade. 22 

Quanto ao exerácio do poder propriamente dito, o mesmo 

Mabilde nos dá urna descri910 bastante sugestiva: 

Cada uma dessas tribos tem o seu cacique ou chefe e estáo sujeitas a 
urna autoridade superior, de quem dependem - o cacique principal 
ou chefe de todas e/as .:_ e a quem -prestam obediencia cega. Nada 
f azem os chef es das tribos subordinadas sem consultar o cacique 
principal e, o que este resolve e ordena, é executado com todo o risco 
e -pontualidade. Qualquer falta de obediencia ou dissidéncia traz 
-para o chefe dissidente, e sua tribo urna guerra de morte e quando 
tal acontece, raramente tornam a se reconciliar. A tribo dissidente, 
em geral, acaba sendo exterminada se nao fugir, em tem{JO, para 
bem longe do alojamento geral. 23 

A partir <leste texto, come~-se a entender o porque do sur

gimento de indígenas colaboracionistas, pois vários estavam sendo 

perseguidos por fa~óes rivais, como foi o caso do cacique Doble, 

que se levantou contra o cacique Braga e cujo confronto o enge

nheiro belga relatou com muitos detalhes. 24 

2t BALDUS, H., op. cit., p. 18. 
22 , 

METRAUX, A, op. cit., p. 25. 
23 MABILDE, Pierre F.A Booch. Apontamentos sobre os indígenas selwgens da ttaf4o Cmwdos. .. , p. 42 
24 MABILDE, Pierre F .A Booch. Apontamentos sobre os indígenas seliugens da ttaf4o Cmwdos. •. , p. 159. 
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Cacique Doble, um colaboracionista rebelde 

Na história do contato com este povo, surgiram vários tipos 

de colaboracionistas, como foi o caso de Doble, que se tomou um 

exemplo do drama que viveram certas lideran~ Kaingang: de um 

lado a· fidelidade a seu povo e de outro a colabora910 com o inva

sor, como urna forma de sobrevivencia física ou como alian~ para 

derrotar inimigos tribais. Assim, vale a pena analisar este caso com 

mais aten~o. 

As matas que iam de Passo Fundo a Vacaria, ao norte do Rio 

Grande do Sul, eram controladas por um importante cacique cujo 

nome em portugues era Braga. Impunha seu poder através de urna 

obediencia incondicional de seus subordinados. Llderava um enorme 

grupo de 1430 pessoas, divididas em 23 tribos ou grupos familiares. 

Um dos chefes que lhe era subordinado, de nome '\li-toahe, 

apelidado com o nome ocidental de Doble, liderava urna impor

tante fac91o, que agrupava cerca de 680 indígenas. 

Sendo um dos mais velhos e gozando de grande prestígio, 

resolveu rebelar-se contra o cacique principal Braga. 

O estratagema para a rebeliáo náo funcionou e foi atacado 

antes de desfechar o golpe. Muitos de seus homens morreram, mas 

Doble conseguiu escapar ileso. 

Com o grupo reduzido, retirou-se para a margem direita do 

rio Uruguai, tendo que enfrentar a oposi910 de outras fac~óes Kain

gang, inimigas de Braga, e que por sua v~ os viam como inimigos, 

pois acreditavam que ainda pertence~e ao antigo grupo. Assim, 

Doble viu-se encurralado: de um lado pelos homens de Braga; 

de outro, pelos grupos de Nonoai, Condá e Nicofé, rivais de Braga; 

de outro, pelo povo de Nhancuiá e de outro, finalmente, pelos 

Xokleng, tradicionais inimigos dos Kaingang. 
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Como afirma Mabilde, 

acossado por todos os lados, sem recursos de espécie alguma, Doble 

para salvar sua vida e a da pouaz gente que /he restava, mara coisa 

náo poderia f azer senáo aldear-se - o que fez contra a vontade, 

porém forf'Jdo pelas circunstáncias. 25 

Dividido por todas estas lutas, Doble aceitou fazer um jogo 

duplo. Tomou-se importante colaborador do govemo Provincial 

No dizer de Mabilde, "soube iludir todos os governos da 

Província", embora, ao mesmo tempo, votasse "grande ódio aos 

brasileiros, tendo comandado vários ataques contra estancieiros da 

regiáo". 26 

Por isso, foi julgado severamente pelo engenheiro belga: "de 

todos os caciques que até boje se aldearam, era o cacique Doble um 

dos mais inteligentes, mais simulado e mais perverso,,. 27 

O comportamento de Doble pode ser urna das chaves para 

se ler a questáo dos índios colaboracionistas. Se o cacique Doble 

náo tivesse tido urna disputa e conseqüente persegui~o por parte 

do cacique Braga, seguramente náo teria tomado atitudes pelas 

quais alguns o chamaram de "bugreiro". Foi urna típica vítima da 

luta de poder em que se viram envolvidas as popula~ indígenas 

no Brasil. Resta agora saber se outros indígenas viveram este mesmo 

processo ou se participaram de forma mais consciente da repressáo 

a seus innáos. 

25 MABII.DE, Pierre F .A. Booth. Apontanrentos sobre os indígenas selvagens da naf4o Qiroados..., p. 163. 
26 MABII.DE, Pierre F.A. Booth.~os sobre as indfpras selvagens da nQf4o QnWos. .. , p. 166-169. 
27 MABII.DE, Pierre F .A. Booch. Apontamentos sobre os indígenas selwgens da nQf4o CoroaJos._, p. 166. 
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Vitorino Condá, um colaboracionista típico 

Se Doble foi alguém que seguramente viveu um conflito pes

soal, vários outros pareceram colaborar com o poder dominante 

-sem muitos escnípulos, como foi o caso de Victorino Condá. 

Ele entrou em cena quando os fazendeiros de Guarapuava 

resolveram abrir um novo caminho para o Rio Grande, por volta 

de 1838. 

A disputa por terras, que exigiu urna arbitragem por parte de 

autoridades de Curitiba, fez com que muitos dos que tiveram que 

sair da regiáo, procuras.sem novas áreas, indo para o Campo Ere, 

gra~as a indica~o do índio Victorino, que para lá se dirigiu com 

esposa e nove Kaingang. 28 

Quando foi fundada a vila de Palmas, em 1839, Condá pas.5a 

a ter urna fun~áo importante, indo até Sáo Paulo com o capitáo 

Hermógenes Carneiro Lisboa, ficando lá até 1843. 

Na sua ausencia, seu lugar foi ocupado pelo cacique Vrri, que 

se destacou no confronto com o cacique \hlton, que se levantou 

com seu grupo contra a presen~ brasileira na regiáo. 

Quando voltou de Sáo Paulo, para recuperar o prestigio per

dido, Condá ligou-se ainda mais ao poder dominante, passando a 

comandar expedi~óes punitivas contra vários segmentos Kaingang 
. . . 

que res1snam ao mvasor. 

A pretexto de libertar crian~ brancas, foi ao encal~o de um 

grupo indígena e, . com a ajuda da escolta militar que o acompa

nhava, matou friamente um "grupo de vinte e tantos índios de 

ambos os sexos, inermes, sem oporem resistencia ativa". Por sua 

28 Bandeira, joaquim J. Pinto. Notícia da Descoberta do CAmpo de Fblma, em: D'ANGEUS, Wibnar. Vtry e a 
revolta de Vaiton ... , p. 5. 
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participa~o, recebeu 220$000, sendo nomeado "comandante dos 

~ índios que reduzisse". 29 

Anos mais tarde, vamos encontrá-lo construindo a estrada 

que ia ligar Palmas com a Província do Rio Grande, auxiliando o 

alferes Francisco Ferreira da Rocha Loures. 

Com a tentativa do govemo de reunir todos os grupos Kain

gang do Rio Grande num único aldeamento, em vista ao assenta

mento de colonos europeus, Condá teve que se transferir com sua 

família para Nonoai, em 1847. Como se verá adiante, isto náo foi 

urna solu~o, mas um complicador para a questáo indígena no Sul. 

Reclamando de atraso nos soldos e a recusa em lhe ser con

cedido o título de major, abandonou o toldo de Nonoai, dirigindo

se para o Paraná, em abril de 185 6. 30 

Ali participou de a~6es contra os Xokleng, que amea91vam 

Porto Uniáo. E em 1869, já no final de Guerra do Paraguai, alguns 

documentos relatam que Condá pede terra para morar, professor 

para ensinar porrugues as crian~ e um ferreiro para fabricar ferra

mentas para a ro91. O govemo mais urna vez se ve compelido a 

atender seus reclamos, caso contrário, ele amea~ava voltar a sua 

antiga vida, "o que nos será muito prejudicial". 31 

Deve ter terminado seus dias, vivendo de favores do Estado, 

em troca de "servi~os" que beneficiassem os novos senhores. Encar

nou, <leste modo, a figura do mercenário que só trabalhava a troco 

de dinheiro e beneficios. 

29 Rdatório do Pres. de S. Paulo, Citado por MOREIRA NETO, CA., op. cit., p. 389,390. 
3o a D'ANGELIS, Wilmar da Rocha. Toldo Chimbangue ..• , p. 45. 
31 Offcio do Diretor do aldeamento de Palmas, 25/05/1869. Citado por D'ANGEUS, Wtlmar. Rml uma 
história dos Índios do Oeste catarinense, Chapecó, Cademos do CEOM, n. 6, 1989, p. 49. 
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DA.5 COMPANIIlAS DE PEDffiTRF.S AOS 
AIDF.AMENTOS COMPUI.SÓRIOS 

A instrumentaliza~o de lideran915 indígenas, como bra~o 

armado da conquista, foi urna prática que se encontra ao longo náo 

s6 na história do Brasil, como também em todos países colonizados. 

As sociedades indígenas, por se formarem em tomo de chefes 

familiares, tomavam-se mais vulneráveis a coopta~O do invasor que 

grandes vantagens oferecia. Os franceses e Tupinambá do Rio de 

Janeiro s6 foram derrotados em 1564, gra~ a colabora~o com 

os portugueses dos Tupinikim de Cananéia. 32 O mesmo aconteceu 

na ilha do Maranháo, quando em 1615, franceses e Tupinambá 

foram derrotados gra~as a colabora~áo dos Potiguara do Rio 

Grande do Norte e Ceará 33 

As Companhias de Pedestres no Sul 

Esta colabora~o, que antes era espontanea e ocasional na 

maior parte da colonia, com o tempo p~ou a ser compulsória e 

sistemática. A primeira tentativa de organizar militarmente os indí

genas aconteceu com a ~o de "ter~", que eram batalhóes for

mados por categorias profissionais ou por grupo racial. ~im, ocor

reu por ocasiáo da guerra contra os holandeses, em Pernambuco, 

quando surgiu o Ter~o de Felipe Gunaráo, dos índios Potiguara. 

No final do século 18, foram criados por D. Maria 1 as 

Companhias de Pedestres. ~im foi determinado: 

32 SALVADOR, V1"Cnte do, <t>. cit.,, p. 160. 
33 MORENO, Diogo de Campos. jornada do Maranhiio, por ordem de Sua Majestaáe feita o ano 1614. 
Rio de Janeiro: Alhambra, 1984, p. 17. 
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1Tatareis também de formar um corpo effectivo de indios bem como 
os pedestres de MsO trabalhariio uma parte do anno, tto-Grosso e de 
Gayazes, -preferindo porém os -pretos forros e mesti{os, emquanto os 
houver, como mais robustos e capazes de supportar o trabalho(. .. ): e 
para mais os attrahir suavisando-lhes o trabalho nos annos determi
nados, so trabalhariio uma parte do anno, fu:ando-lhes a outra para 
cuülarem nos negócios de suas f amz1ias; o que insensivelmente os irá 
acostumando a ocup~óes sérias. ( ... ) A paga deste corpo será a 
mesma que a actual dos indios, acrescentando a r(lfíio diária com 
uma porfiío de sal e dando-lhes outra de aguardente, quando anda
rem em viagem ou estiverem nos mattos.( ... ) E a cada vinte prtlfllS 
teráo um cabo, cada cem um sargento e todo o corpo um capitáo de 
campo e matto. Os ¡Jrincipais e afftciais dos corpos de milicias usa-
- de ;¡; ,. lh J -- . 34 rao um unt1orme que vos e uarets. 

Surgidas nas Províncias de Mato Gro~ e Goiás, estas com

panhias sáo organizadas também no Sul, compostas por Guarani 

oriundos das mi~ jesuíticas. Em 1847, os Kaingang aldeados já 

participavam também deste esquema, como afirma um relatório do 

Presidente do Rio Grande do Sul. No aldeamento de Nonoai, 

recém-fundado, foi formada urna Companhia de Pedestre, sob o 

comando do capitáo Marcelino Carmo, para a qual foram enviados 

pelo govemo provincial armas e fardamento. Entre seus membros 

figurava Victorino Condá, que já levava o título de capitáo, com 

direito a soldo e fardamento e urna "gratifica~o mensal de 50$000 

logo que a aldeia tive~ 500 índios; depois se resolveu dar 5$000 
. da d 50 ,, 35 mensais por ca grupo e que se apresentasse . 

Criado em 184 7 com apenas 144 indígenas, o aldeamento 

de Nonoai no ano seguinte já possuía 750 p~as, devido a trans-

34 Cana Régja de 12 de maio de 1798 sobre a civiliza¡;áo dos indios, p. 1 O. 
3S Relatório do Pres. Manocl A Galváo, Pono Alegre, 1847, p.13. Gtado por MOREIRA NET~ CA, op. 
cit.' p. 3 96. 
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f erencia compulsória de grupos que viviam nas imedia~óes de 

Passo Fundo. E a Companhia de Pedestres passa a ter 100 solda

dos indígenas. 36 

At.é hoje a tradi~o oral dos Kaingang assinala o papel impor

tante de Condá no aldeamento de outros indígenas, como lembra o 

Kaingang José Domingos Pénueká, da aldeia Bananeiras: ''Nono

wóyn (Nonoai) náo se clava com os brancas, sempre brigava, sem

pre brigava O índio Condá foi lá dizer pra ele: vamos parar, vamos 

calmar. E "' l " 37 a . ntao e e parou . 

A experiencia dos aldeamentos 

Para garantir urna adesáo mais sólida dos Kaingang ao pro

ces.so "civilizatório", a pedido do govemo provincial chegaram, em 

1848, dois jesuítas espanhóis para um trabalho de catequese na 

aldeia de Nonoai. Entusiasmados no início, logo se queixavam com 

o comportamento de cenos indígenas, vindos de outros aldeamen

tos mais ao norte (Guarapuava e Palmas): 

Se por uma parte sáo úteis nas A/de~ por ser seguros e impedir qual
quer traifiio dos novos e os ensinar a trabalhat; por outra -parte ~ 
um mao exemplo porque nao querem sem paga prestar servtfO 

:._ J - . benefíc. 38 nenhum amuu que se¡a em ro comum. 

Assim, vemos como o aldeamento foi desde o início urna 

escola que mudou comportamentos, criando dependencia, transfor-

36 Relatório do Pres. ].e.Miranda de Castro, 1848, p. 20 e 21. Gtado por MOREIRA NEfO, CA, op. cit., 

~7 ~o Ind. de Nonoai, 12/04/1984, Arquivo do Cimi Su!, Xanxeré. Citado por D'ANGEUS, Wtlmar da 
Rocha. Toldo Chimbangue ••• , p. 12. . 
38 Cana do Pe. Bernardo Parés 30 Pres. da Provincia. 14/01/1851. Citado por SPONCHIADO, Breno. O 

lndioKaingangea catequese. ~Fundo: ltepa, 1992, p. 16. 
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mando muitas vezes seus moradores em instrumentos de repres.5áo 

de outros indígenas. 

Foram os índios aldeados que passaram a formar as Compa

nhias de Pedestres e as milícias particulares, dispostos a qualquer 

ataque ou a qualquer expedi~o mais arriscada. Se eram a tropa de 

choque do governo em áreas de conflito, náo deixavam de ser um 

risco, caso se perdesse o controle sobre os mesmos. Disso tinham 

consciencia as autoridades provinciais, como se ve no relatório do 

vice-presidente do Paraná a Assembléia Legislativa, em 1857: "Eles 

(os índios de Palmas) se dizem mansos e vivem em completa ociosi

dade" que só abandonam para realizar expedi~óes punitivas contra 

outros índios, a~o esta encomendada pelo governo ou por fazen

deiros da regiáo. "Constantemente armados e abandonados aos seus 

instintos, náo sei se deva considerá-los como um perigo do que 

como um meio de defesa para a nascente povo~o de Palmas". 39 

Náo estariam aí as raízes do banditismo sertanejo, represen

tado pelo jagun~, no Nordeste, e pelo vaqueano, no Sul? 

Outros Kaingang surgiram nesta época, exigindo "soldo e 

fardamento", como os caciques Viri, Fong e Antonio Prudente. 

O aldeamento passava a ser o gerador de agentes repressores, que 

andavam movidos a dinheiro e a benefício pessoal. Os valores tradi

cionais, como a honra e a bravura, foram substituídos pela adula

~o, subserviencia e autoritarismo. A o~o militar nas aldeias 

Kaingang, que tanta estranheza nos causa hoje em dia, como capi

táo, major, tenente, sargento e cabo, tem sua origem seguramente 

nestas Companhias de Pedestres do século passado. 

39 Relat. de J<R A. V.u de Carvalhos, a A.ssembL Prov., 1857, Curityba. Citado por MOREIRA NETO, C.A., 
op. cit., p. 390. 

76 KAINGANG: CONFRONTACAO CULTURAL E IDENTIDADE ÉTNICA 

Para liberar a Provfucia do Rio Grande dos indígenas, o pre

sidente imaginou a possibilidade de confiná-los numa única aldeia e 

Nonoai foi escolhida para tal. A partir de 1848, a aldeia do cacique 

Nonoai com~ou a receber indígenas de outras procedencias, náo 

só os da regiáo, como Guarita, como também os de Guarapuava e 

Palmas, e até os Guarani, que sáo indígenas. com outra língua e tra

di~o cultural, tendo sido inimigos históricos no passado. 

Aos poucos foi-se vendo que náo era viável realizar este 

plano, devido as diferen~ grupais, como foi o caso do cacique 

Doble, que se recusou de ir para lá com seu grupo, por sentir-se 

amea~do de marte pelos índios de Pedro Nicafim. O cacique Braga 

recusava-se igualmente a conviver próximo ao grupo de Doble, 

considerado por ele um grande traidor. 

Desta forma, foi reativado o aldeamento de Guari ta, para 

onde foram levados os grupos de Nicafim e Manoel Grande. A pre

sen~ de colonos em volta destas reservas náo ajudava a boa convi

vencia, já que estes fomentavam intrigas e divisóes. At.é que um dia, 

Nicafim, Manoel ·Grande e vários de seu grupo atacaram a fazenda 

11-es Serros, sendo perseguidos pelas for~ provinciais e por índios 

dos caciques Fong e Antonio Prudente. Nicafim foi preso, junta

mente com "trinta indígenas, sendo sete menores, treze índias e dez 

índios". Houve resistencia por parte deles, "o que resultou na morte 

de tres deles e escaparam-se o resto". 40 

O resultado é a depopula~o de Nonoai. Dos 938 indígenas 

que havia em 1855, dois anos mais tarde, restavam apenas 547 

pessoas. 

40 Offcio do Ten. joáo ScheU, da la. Comp. da Guarda Nacional ao DirctOr do Ald. Nonoai, 22/0111856. 
Citado por O' ANGEUS, Wilmar da Rocha. Toldo Chimbangue. .. , p. 21 e 22. 
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Por essa época, Condá, identificado como pertencendo ao 

gtupo de Nicafim, teve que ·retirar-se para Palmas, no Paraná, de 

onde desfechava ataques contra Nonoai, o que faz protestar o Pre

sidente do Rio Grande do Sul (Relatório de 1859). 

A questáo indígena tornava-se um pesadelo, um "assunto 

malfadado" para o govemo e sem perspectivas promisooras para o 

futuro. 41 

Em 1880, Nonoai conta somente com 285 habitantes. Neste 

mesmo ano, Guarita é novamente extinta, a pedido de fazendeiros 

da área que alegavam que os indígenas prejudicavam "a tranqüili

dade da regiáo com correrla, roubos e outros atos agressivos". Nove 

anos depois, em 1889, quando se tema última notícia da época 

imperial, vemos os Kaingang de lnhancorá, Estiva e Campo do 

Meio abrindo estradas "em troca de comida diária". 42 

Resta lembrar que a estrada foi um dos maiores inimigos dos 

povos indígenas, já que com ela chegavam o colono europeu, os 

novos costumes e muita violencia. No final do lmpério, os Kain

gang já eram dóceis instrumentos na obra da destrui~o de seu pró-
. 

pno povo. 

CONCWSÁO 

Neste rápido estudo, verificamos que a partir do século 19 a 

presen~ brasileira em território Kaingang tornou-se irreversível, 

levando várias lideran~ indígenas a optar por urna colabora~o 

com os novos senhores. 

41 Relarorio do Pres. Femando l.eáo. Citado por MOREIRA NITO, C.A., op. cit., p. 397. 
42 Rdatório do Pres. Thompson Flores, 1880. Citado por MOREIRA NITO, C.A., op. cit., p. 398. 
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Esta colabora~o, muitas vezes, fez deles elementos represso

res contra seu povo, exercendo o papel de "bugreiro", isto é, mata

dor profissional de índio. Usando as lutas pela disputa de poder, 

próprias da tradi~o Kaingang, o govemo náo apenas conseguiu 

cooptar lideran~s, mas também criou urna milícia estável - as. 

Companhias de Pedestres - que se tomaram as tropas de choque no 

processo de domínio dos Kaingang. 

Apai-eceram figuras contraditórias, como o cacique Doble, 

que ora colaborava com o govemo provincial, recebendo soldo e 

fardamento, ora atacando os colonos, numa atitude de revolta e 

desespero. 

Algumas questóes foram levantadas: até que ponto esta cola

bora~áo com o invasor náo era urna disputa de poder, frente a 

outros grupos Kaingang e até que ponto o aldeamento oficial, des

truindo os valores tradicionais, náo f oi urna escola de violencia, 

transformando os indígenas em bra~o armado do poder dominante 

e instrumentos de sua própria destrui~o? 

Seria importante que numa pesquisa de campo se verificasse 

como a ge~o atual Kaingang ve estes indígenas que chamaríamos 

de "pelegos" e que sáo reverenciados como heróis pelo sistema 

dominante, tal o caso de Victorino Condá? 

Este tema poderla levantar ainda outras questóes, que ajuda

riam a releitura da história indígena neste ·país, com memória táo · 

curta e táo pouco questionadora. 
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3 
Aspectos da Organizi~o 
Social entre os Kaingang 

do Xapecó (SC) 

]uracilda Veiga 

Apesar dos 200 anos de contato com a sociedade nacional e 

de todas as pre$()es que tem recebido da mesma, no sentido de sua 

"integra~o" na sociedade brasileira, esse povo conserva sua visáo 

tradicional de o~o social. 

Por outra parte, revisando a bibliografia, nos depararnos com 

a inconsistencia dos dados sobre organiz.a~o social e cosmovisáo 

Kaingang. O fato mantém atuais as palavras de Egon Schaden escri

tas em 1959: 

Nao possuímos, até o presente, nenhum estudo monográfico sobre a 
cultura Kaingang, mas S<>mente observ'1f6es esparsas em relatórios 
de missionários e sertanistas e alguns poucos trabalhos de caráter 
científica. 1 

Os trabalhos mais recentes sobre Kaingang tem-se atido prin

cipalmente as rela~ desse povo com a sociedade regional, sobre-

1 SCHADFN, Egon.A mitologia heroica de 'lribas indígenas do lJrasiJ. R.io de janeiro: MEC, 1959, p. 103. 
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tudo nas intera~óes económicas. 2 A única exce~o é o trabalho de 

Delvair Melatti, 3 que, embora valioso por diversos motivos, .ficou 

prejudicado em seus resultados pela situa~o de desagrega~o cultu

ral das comunidades em questáo. 

O desconhecimento da cultura Kaingang tem tomado comum 

que antropólogos tomem o trabalho de J ules Henry 4 sobre os 

Xokleng (por ele denominados Kaingang) como representativo da 

cultura e cosmovisáo Kaingang. 5 O problema nao é novo e já pro

vocara comentário de Curt Nimuendaju na década de 40: "a cul

tura das duas tribus apresenta divergencias táo notáveis que só pode 

causar confusáo chamar ambas pelo mesmo nome". E prossegue, na 

sua carta a Mansur Guérios: "isto o senhor mesmo notará quando 

um dia ler o artigo que Métraux escreveu para o Handbook of 

South American lndians, onde Kaingang e Botocudos sáo tratados 

como sendo urna única e mesma tribu". 6 

De fato, embora aparentados, Kaingang e Xokleng apresen

tam aspectos muito distintos em suas culturas, quer lingüistica-

2 SANTOS, Silvio Coelho dos. A integr~o do índio na sociedade regional: a fimf4o dos postos indígenas em 
Santa Oztarina. Florian6polis: lmpnmsa Universitdria da UFSC, 1970; SANTOS, Si/vio C. Indigenismo e 
expans4o capitalista: faces da agotria kaingang. Oldernos de Oincias Sociais. Florianópolis, " 2, n. 2, p. 1-73, 
1981; HElM, Ce.dlia Maria Vieira. A integn:1f4o do ínJio na Estrutura Agária do Rmmá: o caso Kaingang. 
Curitiba, 1974; HELM, Cedlia Maria Vieira. O indio campanes assalariado em Londrina: re~ de traba
lho e identidode étnica. Curitiba, 1977; PIRES, Maria l..igia Moura. Guarani e Kaingang no ffmmá: um estudo 
de reiafóes intertribais. ~ 1975; BOREI.11, Silvia Helena Simóes. Os Kaingang no .&tado de &fo lbulo: 
ttrurs{tgurtl{i e perplexjdade cultum/ de uma etnia. Sáo Paulo, 1983; BOREI.11, S.H.S. Os Kaingang no 
Estado de Sáo Paulo: COOSWltes históricas e violencia deliberada. Fm: Índios no F.sll1do de sao &Jo: TeSistén
da e ttrurs{tgurtl{i. Sáo PauJo: Yankatu/Comissáo Pró-Índio de Sáo Paulo, 1984. 
3 MEIATil, Delvair Mont:agner. Aspectosda~social dos Kaingang lbulistas Brasilia: Funai, 1976. 
4 HENRX Jules. ]ungle ptople: a Kaingang tribe of the highlands of Brazj}. New York: J.J. Augustin, 1941. 
5 PIRES, M.LM, op. cit., p. 25; CUNHA, MC. da. Os mortos e os outros ••. , p. 131; RAMOS, Alcida Rita. 
Sociedades indígenas. Sáo Paulo: Ática, 1986, p. 48. _ 
6 Carta de 03.11.1944. Em: NIMUENDAJU, Curt, GUÉRIOS, ROOrio Farani Mansur. Cartas etno-lingüNi
cas. Revista do Museu lhulista. Sáo Paulo, Nova Série, " 2, p. 215. 
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mente, quer nos rituais, 7 quer em sua organiza~o social. 8 Fran

cisco Schaden destacou diferen~ importantes entre os dois grupos, 

como o ritual de inicia~o dos rapazes Xokleng, quando estes rece

biam o batoque labial, o que ele afirma nunca ter ocorrido entre os 

Kaingang. O mesmo autor chamou a aten~o para a existencia do 

cerimonial de "culto aos mortos" entre os Kaingang, que diverge da 

crema~o dos cadáveres pelos Xokleng, concluindo que "essas dife

ren~ no tratamento dos defuntos refletem por certo conce~óes 

diversas da morte e do além. Infelizmente o material disporuvel náo 

é suficiente para a discussáo do problema. O mesmo cumpre dizer 

com rela~o a outros aspectos da vida religiosa e mitologia". 9 Final

mente, vale ressaltar que um profundo conhecimento da cultura tra

dicional dos Kaingang é material fundamental para o estudo com

parativo da família lingüística Je. E, por serem povos circunscrito ao 

território brasileiro, esse estudo permanece como um desafio a ser 

enfrentado pela antropologia brasileira, pois sobre ele existem ape

nas aproxim~óes parciais, inclusive pela falta de documenta~o dos 

· Je meridionais. . 

METADES EXÓGAMAS 

Os Kaingang do Posto Indígena Xapecó, em Santa Catarina, 

ainda hoje mantém em sua organii.a~o social características tradicio

nais fundamentais, que sáo: as metades exógamas, patrilinearidade e 

uxorilocalidade. 

7 SCHADEN, Francisco S.G. Xoldéng e Kaingang. Em: SCHADEN, Egon. Homem, cultura e sociedade no 
Brasil Petrópolis: \bus, 1972, p. 79-89 
8 SANfOS, Silvio Coelho dos. indios e brancos no sul do pals..., p. 32. 
9 SCHADEN, Francisco S.G. Xokléng e Kaingang. • ., p. 72. 
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& metades exógamas sáo Kainhru e Kamé. Os Kainhru estao 

r~lacionados a marca redonda (raror), a um genio empreendedor e 

a posi~áo Leste. Os Kamé estáo relacionados a marca comprida 

(ratét), a pertinácia e a posi~o Oeste. 

Dentro de cada metade, os Kaingang do Xapecó identificam 

dois sub-grupos: junto aos Kainhru, vários autores tem afirmado 

que "os grupos de urna das 'metade' chamam-se Votóro e Kadnyaru 

e os da outra Aniky e Kamé". lO Náo pudemos verificar se o grupo 

inhétkymby é o mesmo Aniky referido por Baldus, ou seria um 

outro subgrupo. As informa~óes discordantes colhidas por Melatti 

e Wiesemann 11 evidenciam que este é um tema ainda nebuloso e 

somente os trabalhos de campo podem vir a elucidá-lo. 

Observamos ainda no Xapecó, a vigencia de urna fun~o ceri

monial que sáo os péin. Sáo esses os encarregados da limpeza do 

cemitério e das fun~óes relacionadas diretamente ao trato dom os 

mortos, por serem menos vulneráveis ao ataque dos espíritos. Os péin 

sáo pintados oom as marcas das duas metades, dan9lffi nos dois fogos 

feitos na pra~ da dan~ por ocasiáo do ritual do "Kil<i" ou "Culto 

dos Mortos", e podem casar dentro do seu grupo ou fora dele. 

De nosso contato com os Kaingang de Nonoai (RS), sou

bemos que sáo quatro as fun~óes de péin, exercidas por quatro 

pessoas diferentes, respectivamente para: a) aprontar o morto; 

b) cavar a sepultura; c) cobrir a sepulrura; d) rezar pelo morto 

(com o rezador). 12 

lO BAlDUS, H., op. cit., p. 45. Citldo a partir da~ de 1937. 
11 WlfSEMANN, U~ Didonário Kaingang.Ibrtugues, lbrtugues-Kaingang. &mlia: Summer Institute of 
Lin~1971. 
t2 Depoimento do Kaing¡mgJoáo Alfredo Fortes Dore, Kainhru, péin. 13.03.1987. 
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A rela~o entre as metades, segundo nosso entender, é de 

reciprocidade e oomplementaridade, o que se pode atestar desde os 

relatos míticos que referem a obra de Kainhurukré e Kamé 13 até as 

práticas funerais, pas.wido pelas rela~óes de parentesco determina

dos pela exogemia. 

Nos ritos funerários, sáo os membros -péin da metade oposta 

a do morto os encarregados de suas exéquias, bem como acompa

nhar o viúvo(a) ao seu retiro de luto. Estas práticas ainda sáo cor

rentes no Xapecó, vigorando o costume dos parentes do falecido 

abandonarem a casa por um período de 15 dias a um mes, indo 

para outra aldeia. lsto se deve a convi~o de que os mortos sentem 

saudades dos seus entes queridos e voltam para visitá-los, podendo 

ocasionar doen~ ou até mesmo a morte. Em 1981, quando fale

ceu o velho ex-cacique, Bonifácio Luiz Náokrign, sua filha Diva foi 

para nossa casa na cidade vizinha, alegando que sua filhinha Ana 

(com quatro anos de idade) náo parava de falar no falecido e dizer 

que queria "ir lá com o velho". 

Quanto a haver hierarquia entre as "metades" ou entre os sub

grupos, conforme os registros de Baldus 14 e de Vieira dos Santos, 15 

no Xapecó encontramos que os Kainhru lideraram preferencialmente 

as questóes políticas e económicas e os Kamé preferencialmente os 

aspectos ligados ao mundo dos espíritos, rituais e curas. &se papel dos 

Kamé é reconhecido pelos Kainhru: no "Kil<i" de 1982 no Xapecó, 

13 Cf. BORBA, Tele.maco M ~sobre os indios do Estl1do do lbraná. .• , p. 57-5 
14 BAIDUS, H., loe. cit. 
15 SANTOS, Francisco J. Vieira. Apontamentos sobre os indios ''Caingangues"'. Pono Alegre: ~de Pro
~ aos ÍndiO!i/Inspctoóa do Sul, 1949, p. 7. 
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Francisco Femandes Kanengre, um Kainhru, afinnou que: "os Kamé 

faiem a frente no cemitério porque tem mais fo~" 

Coincide com es.sas observa~óes um registt:o de Nimuendaju 

sobre os Kaingang paulista do "cacique" Ererygn: "quem organiza 

as lotas é o chefe KAUERU ERERYGN, enquanto o chefe KABMÉ 

FlMGN também é um grande guerreiro além de ser MBAJÉ". 16 

A observa~áo de Nimuendaju relaciona, evidentemente, a 

lideran~ Kamé com práticas xamarucas (Mbajé), mas náo se deve 

deduzir que as práticas de cura, estivessem concentradas em urna 

pessoa apenas. Entre os Kaingang do Xapecó, por exemplo, encon

tramos que qualquer pessoa pode receber de um animal ( ou, cenos 

animais) o poder de curar cenas doen~, entretanto, a pessoa náo 

pode revelar aos outros que possui este poder de cura, mas apenas 

pode insinuá-lo. Se alguém, entáo, a solicitar, a pessoa poderá reali

:zar a cura. Náo obtivemos detalhes de como isto se reali:za e o que 

significa na cosmovisáo desse povo. 

Podemos observar em Santa Catarina o mesmo que Baldus 

constatou para Palmas: "filhos e fil.has pertencem a metade do pai". 17 

Náo nos foi pc>S&vel saber a que os Kaingang atribuem es.5a heran~ 

patrilinear pela qual a pesooa recebe seu nome e as obriga~ sociais 

correspondentes. 

16 NIMUENDAJU, Curt. Textos Indigenistas. Sáo Paulo: Loyola, 1982, p. 44. 
17 BALDUS, H., op. cit., p. 44. 
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Na bibliografia, os autores sáo unanimes na afirma~o da 

patrilinearidade entre os Kaingang, no entanto, apenas Teschauer e 

Salzano registram urna explica~o para o fato. O primeiro, afirma 

que os Kaingang acreditavam a existencia da crian~ exclusivamente 

ao pai, sendo que a máe era depositária e guarda da pr9le. 18 

Salzano, por sua vez., ouviu em Nonoai que es.5a regra existia "por

que é o homem que faz o filho". 19 

As observa~óes acima referidas apontam no sentido que a 

própria essencia da pessoa está relacionada a patrilinearidade, o 

filho é o que for o seu pai. Maria Ligia Pires registra que em Man

gueirinha ouviu de um Kaingang: "Nosso cacique náo é índio. ( ... ) 

O Angelo (o cacique) é filho de um branco. A máe dele é índia. 

Mas o marido deJa era branco". 2º 

UXORILOCALIDADE 

Apesar da organiza~o especial das aldeias Kaingang se mos-

. trar hoje bastante afetada pela interferencia da sociedade.envolvente, 

as familias estáo geralmente agrupadas de acordo com as regras de 

uxorilocalidade. Um rapaz, quando se casa, vai morar junto ao sogro 

ou em casa próxima aquele. Somente com a morte do sogro, e 

tendo ele próprio se tomado um sogro, é que o homem pas.sará a 

lideran~a do grupo familiar. Neste contexto de fanúlia extensa o 

papel das mullieres é destacado. Sáo elas que detém as infonna~óes 

l8 TESCHAUER, Carlos. Os Caingang ou Coroados no Rio Grande do Su!. JJoletim do Museu Nacional. Rio 
de Janeiro, 'l 3, n. 3, p. 37-56, 1927, p. 44. 
19 SALZANO, Francisco Mauro. Estudo genético e demogrd(lco entre os indios do Rio Grande do SuL l\>rto 
Alegre, 1960, p. 45. 
20 PIRES, Maria ügia Moura. Guaraní e Kaingrzng no ltmmá: um estudo de relafóes intertribais. .. , p. 116. 
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do que ocorre na aldeia. Seus comentários louvam os "feitos" bons 

do cacique ou funcionários da Funai ou os desaprovam, sendo seu 

descontentamento e manifesta insatisfa~o, decisivo nas trocas de 

cacique. Os homens sáo bastante discretos quanto a ~ comentá

rios políticos, talvez porque mais sujeitos a represálias, ou porque a 

discri~o facilite a recomposi~o após a troca de "autoridades". As 

mullieres sáo como "amplificadores" dos anseios da comunidade. 

Sáo elas as encarregadas da distribui~áo dos produtos da 

r~ ou mesmo de alguma ajuda que venha de fora do grupo. &ta 

distribui~o obedece as rela~óes de parentesco. Igualmente é bas

tante visível a importancia das máes (Jan) na preserva~o e transmis-

, sáo dos valores e padróes culturais próprios do seu povo. 

A uxorilocalidade entre os Kaingang é afirmada por diversos 

autores desde o século 19. Para Frei Cimitile, por exemplo o genro 

devia "acompanhar e servir o sogro", 21 o que corresponde a infor

ma~o de Borba: "o noivo fica agregado a família da noiva". Bal

dus, já neste século, afirmava: "os Kaingang sáo matrilocais, o que 

quer dizer que o marido pelo casa.mento, é obrigado a morar com 

os sogros". 22 

No~ observa~óes em outras áreas de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, no entanto, dáo conta que a uxorilocalidade ainda é 

operante. 

21 CIMITILE, Luiz de. Memória dos cosnunes e religiáo dos fndios Carnes ou c.oroados que habitam a Pro-
víncia do Paraná. Revista Itzranaense. Curitiba: 1882. p. 277. . 
22 BAIDUS, H., GINSBERG, Aniela. Ap~ do psiro-diagnóstico de Rorschach a fndios Kaingang. 
Revista doMuseu lbulista, Sáo Paulo, Nova Série, v. 1, p. 37, 1947. 
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NOMINA<;ÁO 

Na área Kaingang do Xapecó, é costume, quando urna crian~ 

nasce, que o pai procure um dos velhos conhecedores dos nomes e 

pe~ a ele que nomine seu filho. Conhecendo a "metade" a qual 

pertence o pai, o velho dará a crian~a um nome. Isso raramente 

acontece no mesmo dia. O "conhecedor dos nomes", que provavel

mente tem urna fun~o religiosa, terá que procurar entre os nomes 

disponíveis da "metade" a que pertence o pai da crian91. Os nomes 

disponíveis sáo aqueles que foram "liberados" após a celebra~o do 

"Kil<l" quando os mortos sáo encaminhados para o seu "bom des

tino" e rompe-se o tabu de pronunciar o seu nome, que pode entáo 

ser dado a outra pessoa. 

Pelo que sabemos, os Kaingang possuem apenas um nome 

próprio, recebido por ocasiáo do nascimento. Talvez a realidade 

atual das reservas, sem suas lutas gloriosas, náo oferC91 situa\áo a 
que outros nomes sejam agregados. Notamos, porém, a existencia 

de apelidos como Antonio Wénrey, que por ser "brabo" foi apeli

dado Kuxé. 23 

Como dissemos, há nomes próprios de cada metade, de 

maneira que pelo nome, um Kaingang pode saber a que metade per

tence o outro, se é seu "réngre" (companheiro) ou seu "iambré" 

(runhado). Nas palavras de um Kaingang: "o nome é por aquilo, por 

isso a gente já conhece. ( ... ) Pode ser estranho: eu pergunto pra ele, 

'como é teu nome?', e já sei que é Kamé, né? É meu iambré né?" 24 

23 Cf. D' ANGEUS, Walmar da Rocha Toldo Chimbangue .•. , p. 41. 
24 Depoimento do Kaingangjoáo Alfredo Forres Dore, Kainhru. 13.3.87. 
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Se recorremos, porém, a bibliografia Kaingang, os dados náo 

~o coincidentes. Há autores que afinnam que a nomina~o da cri

~ é feita no mesmo dia do nascimento (como, por exemplo, Bar

bosa, 25 ou ainda há quem afirme que a no~o acontece apenas 

quando a crian~ "está bastante crescida para entender o que se 

diz". 26 Quanto ao número de nomes, encontramos autores que ates

tam que os Kaingang possuem apenas um nome, 27 outros que men

cionam a existencia de dois nomes. 28 E, por fim, encontramos a 

infonna~o de Baldus que a crian~ recebia urna série de cinco, oito a 

dez nomes. 29 Igualmente, náo coincidem os registros sobre quem sáo 

os nominadores: para alguns autores, é o próprio pai. 30 para outros, 

alguma pes.50a mais velha conhecedora dos nomes 31 ou ainda a tia 

paterna, o avo materno ou avo ou avó paterna. 32 

Esses dados náo nos permitem concluir sobre quem nomina 

a crian~ Kaingang, quando e quantas vezes ocorrem nomina~óes, 

se haveria um rito, de nomina~o e, por fim, como era escolhido o 

nome, da crian~a. As referencias bibliográficas aqui mencionadas 

quiseram apenas ilustrar essa dificuldade. 

25 BARBOSA, luiz Bueno Hona. O problema indígena do Brasil. Relat6rio da "Comissiio Rondon". 2ª ed. 
Rio de Janeiro, lmprcma Nacional, n. 88, 1947, p. 54, e WIESEMANN, Ursula. Semantic cucgories of 
.. good" and "bad" in relarion to Kaingang personal names. Revista do Museu Ibulista Sáo Paulo, Nova Série, 
v. 12, 1960, p. 58. 
26 8AI...BUS, Hcrbert, op. cit., p. 40. 
27 MABil.DE, Pierre FA Booch. Apontamentos sobre os indígenas selvagens da~ Coroados. .. , p. 72, 73 
28 WIESEMANN, Ursula, op. cit., p. 180, e MEI.ATil, Delvair Montagner, op. cit., p. 58. 
29 BAIDUS, H. Ensaios de~ brasileira. .. , p. 40. 
3o Cl BAIDUS, H. Ensaios de~ brasileiro. .. , p. 40. 
31 WIF.SEMANN, Ursu1a, op. cit., p. 180 
32 MEI.ATil, Delvair Montagner, op. cit., p. 58-59. 
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REIA<;ÓF.S DE PARENTESCO 

Encontramos em vigencia, entre os Kaingang de Santa Cata-

rina e Río Grande do Sul, o uso da terminologia, de parentesco 

própria de sua cultura. Comparamos os dados que obtivemos em 

campo com as terminologias anotadas por cerca de 20 autores dife

renes, 33 cabendo destacar entre eles os trabalhos de Val Floriana, 

Telemaco Borba, Guérios e, o mais completo de todos, Baldus, com 

um ensaio só sobre este tema. Essa compara~o nos permite apre

sentar com seguran~a a representa~áo gráfica e a rela~áo abaixo 
; . 

com os comentarios que a seguem: 

33 Os autores consultados para este trahalho foram, cm, ordem cronológica: SAINf-HILAIRE, Augusto de. 
Viagem a provincia de Sdo Rzulo. liad. ~ Regi.s Junqueira. Belo Horiwnte: ltatiaia; Sáo Paulo: EDUS~ 
1976, p. 226-227; TAUNA'( Alfredo d'Escragnolle. Os índios Caingan~ (Coroados de Guarapuava). Revista 
do Instituto Hist6rico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, v. 51, suplemento, 1888, p. 285-310.; ANÓ
NIMO. \bcabulário da língua bugre. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 2ª ed. Rio de 
Janeiro, n. 15, 1888, p. 60-75); AMBROSEill, Juan B. Materiales para el estúdio de las lenguas del grupo 
Kain¡pngue (Alto Itm:zná). Buenos Aires: lmprensa de Pablo E. Coni e Hijos, 1896, p. 1-52; VOGf, RF. Die 
Indianer dés Obem Paraná. Mitt. Antrop. Gesell ~ 34 (ser. 3, v. 4), 1904, p. 360-76; BORBA, Telemaco 
Morosines. Actualidade Indígena. Curitiba: lmpressora Paranaense, 1908, p. 103-105; CHEVALIER. citado 
por SILVEIRA, Hemeterio José ~Uoso da As missóes orientais e seus antigos domínios. Porto Alegre: livraria 
Universal de Carlos Echenrique, 1909; SOUZA, Geraldo H. de Paula. Notas sobre wna visita a ac.ampamen
t().$ de fndios Cain~ Revista do MuseuRzulista. Sáo Paulo, 1909, p. 347; FREITAS, Affonso A de Os 
Guayanás de Jliratininga. Sáo Paulo: laemmert, 1910, p. 41-59; LFÁO, ErmeJino Agostinho de. Subsidios 
para o estudo dos Kaingangues do Paraná Revista do Instituto Histórico e Geográ/ia> de &io lbulo. Sáo Paulo, 
v. 15, 1910, p. 246-52; 0511..ENDER. Humberto. Diciondrio da lfngua dos Indios Comidos, 1914, p. 1-52, 
1914; SOUZA, Geraldo H. de Paula. Notas sobre urna visita a acampamentos de indios Caingan~ Revista 
do Museu Rzulista. Sáo Paulo, v. 10, p. 753-757, 1918; VAL FLORIANA, Mansueto Barcatta de. Diccionarios 
I<aingang-PonuguC'l e Porruguez-Kaingang. Revista do Museu Rzulista. Sáo Paulo, 1920, v. 12, p. 246-252; 
HENSEl., Reinaldo. Os coroados da provfucia brasileira do Rio Grande do Sul. Revista do Museu e Arquivo 
Público do Río Grande do Sul. Porto AJegre, n. 20, p. 78-79, 1928; RONDON, citado por IAYfANO, 
Dante. ~ indí~: cstudo histórioo de ~ ~óes aruais no Rio Grande do Sul - infortna\;ÓCS 

anrigas (século XIX). Revista do M11seu julio de Casti/hos e Arquivo Histórico e Gqráfico do Rio Grande do 
SuJ. Porto Alegre, n. 7, p. 53-54, 1957; GUÉRIOS, R.osário Farani Mansur. Ewdm sobre a língua Caingan
gue: ~ h&órico comparativas (Dialeto de ~ -Dialeto de Tabagi - Paraná). Atquivos do Museu Itzrana
ense. Curitiba, v. 2: 154-177, 1942; HANKE, W.Wda. \bcabulário del dialecto C.aigangue de la Serrado 
Chagu, Paraná..AtquiiudoMusetdbranaense. Curitiba, v. 6, p. 101, 1947; BAlDUS, Herbert. Terminologia 
de parentesco ~Revista de Sociologia. Sáo Paulo, v. 14, n. 1, p. 76-79, 1952; WIESEMANN, Ursi~ 
Didonário Kaingáng-lbrtugués, lbrtugues-Kaingáng. Brasflia: Summer lnstitute of linguistioffunai, 1971; 
TEMPSKI, Edwino D. Caingingues, gente do mato. BoJetim do Instituto Histórico, Geográfia> e Etnográ(tc0 
lbmnaense. Curitiba, v. 4, p. 96-364, 1986. As referencias complctaS estáo no final do livro. 
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a} Jóg - o pai de Ego, os irmáos do pai. Ióg-kofá, ou "pai 

velho", é o termo para avó paterno e seus innáos, todos 

da mesma marca de Ego. 

b} Jan - a máe de Ego, as irmás da máe. Ian-Kofá, ou "máe 

velha", é o termo para avó paterna e suas irmás, todas de 

marca diferente de Ego. 

e} Mngre - os innáos homens de Ego; os filhos de todos os 

Ióg e de todas as Ian de Ego (isto é seus primos parale

los). Marca igual a Ego. 

d) Ve - as innás de Ego; as filhas de todos os Jóg e de todas 

as lande Ego (isto é seus primos paralelos). Marca igual 

a Ego. 

e) Jambré - os cunhados de Ego; os filhos das innás do pai 

(By) de Ego, e os filhos dos irmáos da máe (Kankre) de 

Ego. Marca diferente de Ego. 

f) Jambré-fi - as cunhadas de Ego, as filhas das irmás de 

Ego; as filhas dos irmáos da máe de Ego. Marca dif e

ren te de Ego. Toda mulher iambré-fi é urna esposa 

potencial de Ego. 

g} Jambré-xi - sáo os filhos das irmás de Ego, com marca 

diferente de Ego. As filhas dessas innás sáo Jambré-xi-6. 

h) Koxíd - os filhos de Ego; os filhos dos irmáos homens de 

Ego. Todos da mesma marca de Ego. As filhas de Ego e 

as filhas de seus irmáos sáo Koxíd-6. 
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i) Koxíd ou Koxíd-xi - os netos de Ego por parte de seus 

.filhos homens. Tem a mesma marca que Ego. As netas 

por parte dos filhos homens sáo chamadas Koxíd-fi ou 

Koxíd-xi-fi. 

j) Koxídfi-koxíd - os netos de Ego por parte de suas filhas 

(lig. filho da filha). Tem marca diferente de Ego. As netas 

por parte das filhas de Ego sáo Koxídfi-Koxíd-fi. 

1) Kakre - irmáos da máe de Ego; sogro de Ego; avo 

materno de Ego. Todos de marca diferente de Ego. 

m) By - innás do pai de Ego. Sogra de Ego; avó materna de 

Ego. Todos de marca diferente de Ego. 

n) Pru - Esposa de Ego. 

o) Mbéd- termo para "marido" 

,, 
E interessante notar ainda que, como decorrencia do contato 

com a nos.5a sociedade, os Kaingang adotaram também os termos 

"pai'' (igpai = meu pai) e "mái" (i:mái fi= minha máe), usados 

como especificadores, quando se quer indicar o "pai que gerou" e a 

"máe que gerou", identifica~áo que tradicionalmente náo usavam 

fazer. 

Baldus no ensaio já referido informa que o termo Koxíd seria 

aplicado indistintamente "aos indivíduos masculinos e femininos das 

gera~óes dos filhos e netos" independente da metade tribal. Se assim 

fosse, Ego usaria o mesmo termo para pessoas de marcas diferentes, 

o que aparentemente seria contrário a regra da patrilinearidade e 

exogamia Baldus também informa que os termos genro (iambré) e 

nora (iambré-fi) seriam também usados de maneira indistinta pelas 
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metades: o que incorreria na mesma incoerencia que o termo Koxíd 

citado anteriormente. 

Chamamos aten~o para os aspectos fundamentais das rela

~óes de parentesco Kaingang que podem ser depreendidas da termi

nologia apresentada: 

Jan (máe) é a geradora de Ego e as innás desta. 

Ióg (pai) é o gerador de Ego e os irmáos daquele: conseqüen

temente os filhos e filhas destes dois seguimentos (os primos parale

los de Ego) seráo considerados por Ego respectivamente como Ren

gre (irmáo, companheiro) e Ve (inná). Sendo, portanto, interdito o 

casamento de Ego com essas primas. Ego poderá casar-se com as 

filhas da irmá do pai (marca diferente de Ego) e com as filhas dos 

irmáos da máe (marca diferente de Ego), seus priinos cruzados. 

Há registro de casamento do tio com sua sobrinha (filha da 

irmá). Tal fato é coerente com as rela~óes e terminología de paren

tesco Kaingang. 

CONCWSÁO 

A convivencia em diversas aldeias e mesmo urna investiga~o 

pouco profunda como esta mostram em muitos lugares a perma

nencia da cosmovisáo tradicional Kaingang operando em algumas 

formas igualmente tradicionais de organiza~o social. Mais que isso, 

verificamos a a~o des.5a cosmovisáo influindo ainda decisivamente 

nas respostas desse povo aos desafíos e situa~óes colocadas pelas 

atuais condiif>es de vida dos Kaingang. 

Isso levanta dúvidas sobre o caráter determinista das "etapas 

sucessivas e necessárias da integra~áo das popula~óes indígenas na 

sociedade nacional" descritas por Darcy Ribeiro e a conseqüente 
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"transfigura~o étttlca" que amoldarla tais popula~ a categoría de 

"índios genéricos". 34 

Náo aceitamos a subordina~o da n~o de etttla a vigencia 

de culturas específicas ou de culturas ancestrais de cada povo, o que 

aliás já tem sido bastante questionado. 35 Entretanto, em contrapar

tida queremos destacar que sáo justamente as situa~óes de rela~óes 

interétnicas conflitivas que parecem tomar mais exigente a "identi

dade contrastiva" referida por Oliveira. 36 É comum que tal situa~o 
conflitiva seja mais aguda e crítica para os povos indígenas quando 

o contraste é feito com a chamada "Sociedade Nacional", com 

todas as compulsóes que participam desses processos de intera~o. 

E, nesses contextos, náo parece incomum o registro da ecl~o de 

''identidades negativas". 37 No entanto, este nos parece ser apenas 

um tipo de rea~o possível e, também parece possível associá-lo a 

momentos específicos das rela~óes interémicas. O aspecto para o 

qual queremos chamar a aten~o é justamente o inverso: o fenó

meno de urna identidade contrastiva positiva, que busca refor~o ou 

apoio na manifesta~o ou rearticula~o de aspectos fundamentais da 

cultura ancestral. 

&se fenómeno, por exemplo, é que explica as "Escolas de 

Sobrevivencia" que floresceram entre indígenas dos estados Unidos a 

partir da década de 60. E é esse tipo de fenómeno, de afinna~o da 

identidade étnica apoiada em tra~os da cultura ancestral, que vemos 

presente na resistencia cultural Kaingang, como estratégia de sobrevi-

34 RIBEIRO, DaJ'C)t Os índios e a civi~ ... , p. 432 e 444. 
35 (Cí OLIVEIRA, R.C. ldentidade, etnia e estrntura social. Sáo Paulo: Pioneira, 1976, p. 3; CUNHA, Mano
ela C. da.Antropología do Brasil: mito, his16ria, etnicidade. Sáo Paulo, Brasiliense/EDUS~ 1986, 114-118. 
36 OLNEIRA, R.C., op. cit., p. 4-6. 
37 OUVEIRA, R.C., op. cit., p. 18. 
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vencia a partir da garantia ou busca de recupe~o das terras indíge

nas. Portanto, aos Kaingang cabem as palavras de Manuela Cameiro 

da Cunha comas quais desejamos encerrar esse trabalho: 

A tradicionalidade de um grupo nao se mete com ef eito, pela 
vigencia de sua. antiga indumentária, de suas técnicas agricolas, de 
suas casas, mas sim no ~uso' que ele faz das ve/has categorías como 
-princípios organizadores da realidade vivida por inesperada que ela 
seja. 38 

38 CUNHA, Manoela C. da. Os mortos e~ outros ... , p. 5. 
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4 
Em que creem 

os Kaingang? 
Religiáo, Do~o 

e Identidade 
WJmar R. D' Angelis 

]uracilda Veiga 

Contavam os antigos Kaingang de urna grande inunda~o 

que encheu a terra dos seus antep~dos, que foram obrigados a 

buscar abrigo no cume de urna serra e nas árvores que nela haviam. 

Dois desses antepassados, Kamé e Kainrukré, morreram e suas 

almas foram morar no centro da serra. Quem salvou os Kaingang 

foram as saracuras, que jogavam terra na água, assim como os pas

tos, que os ajudaram. Após a inunda~o recuar, Kamé e I<ainrukré 

abriram caminho para sair da serra. Na noite que saíram da serra, 

com fogo, cinzas e barro criaram animais, Kainrukré criou bons 

animais, como abelhas, mas também fez os tigres e as antas. Kamé 

fe-z, enquanto isso, vespas e cobras venenosas, mas náo susruarana. 

Tentaram, depois, afogar os tigres, mas náo conseguiram. Enfim, 

reuniram-se num grande campo e decidiram casar as filhas dos 

Karné com os I<ainrukré e vice-versa. Por fim, casaram com filhas 

dos Kaingang. 
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Tempos depois, Kainrukré aprendeu do tamanduá-mirim 

"Calltos e dan~ o que depois ensinou aos demais. 

Parece que entre os Kaingang, os Kainrukré tem a considera

~º de mais corajosos e ~umem o comando em questóes políticas, 

mas os Kamé sáo afirmados como "mais fortes" em se tratando de 

relacionamento com o mundo dos mortos. 

A deferencia para com o espírito dos mortos, e -0 temor 

deles, parece estar no centro da religiáo tradicional Kaingang. 

Outros aspectos de importancia nessa religiáo eram os espíritos de 

animais e poderes que deles emanavam para as pes.soas, com capa

cidade de realizar curas. 

Sáo importantíssimas as práticas referentes ao luto, como 

abandono da casa do falecido e retiro do viúvo (a), assim como 

parece ter sido a cerimonia anual mais importante e grandiosa dos 

Kaingang, a do "culto aos mortos", realizada entre Abril e Maio. 

As.5im, também eram mareantes os cerimoniais fúnebres, tanto mais 

intensos quanto maior a importancia do falecido. O etnocentrismo 

fez, com rela~o a isso, conservar-se um curioso relato jesuítico 

sobre práticas funerais Kaingang: 

Quando o enfermo já estava -para expirar o pranto era universal e 
alguns levantaram gritaria com seus so/UfOS que custou bastante o 
aplacá-los para náo incomodar o moribundo. Mas a cena tomou-se 
mais grave logo depois de ter expirado e toda a noite seguinte: todo 
o mundo chorava, de todos os lados descarregavam-se os so/Ufos, 
prantos e suspiros. ( .•• ) Perguntei em outra ocasiiio a um fndio: lbra 
que tanto chorar? Respondeu-me: Que pensa? Que nós somos como 
os portugueses, que náo sabemos compadecer-nos e chorar por nos
sos mortos? - E note V.R. a medida do pranto está em direta -propor
ffio com a estima que tém a -pessoa que marre. ( ... ) 

100 KAINGANG: CONFRONTACÁO CULTURAL E IDENTIOAOE ÉTNICA 

Mas veja a cegueira destes pobres gentios! Passados poucos dias, 
encerram o luto com festas, bebidas espirituosas, que extraem do 
milho e com fandangos em redor dos túmulos. 1 

A bebida espirituosa, no caso é o ukiki", verdadeiro remédio prepa
rado com mel das mais diversas qualidades de abe/has indígenas e 
com água. 

Como nos demais povos indígenas, a religiáo faz parte do sis

tema de idéias e valores que dáo coerencia e regem a vida do povo. 

Sáo o sistema ideológico nativo. Náo está e náo pode estar desli-

gada do cotidiano. ~ 

No caso da cultura Kaingang, parece fazer parte d~a cos

movisáo tradicional a concep~áo de si como povo guerreiro e, 

como todo povo indígena, senhor do seu território. A conquista e 

os reiterados episódios de fracassado enfrentamento militar com o 

invasor portugues alterou drasticamente esse sistema de idéias. 

OOMJNA(ÁO E DF.SAGREGA<;.ÁO CUilURAL 

O final do século 18 viu o colonizador portugues buscando 

reconhecimento dos Campos de Guarapuava, pleno território Kain

gang. Ali buscava-se reconhecer potenciais minerais e explorar o 

aspecto estratégico da regiáo do ponto de vista das divisas entre as 

terras "de Portugal" e "de &panha". 

No início do século 19, a economia pastoral já exigia a incor

pora~o desses territórios a economia e política portuguesa na Amé

rica. Seguir-se-á a tomada de Guarapuava (1810), Palmas (1838), 

Nonoai (1846) e Erexim (1856) aos Kaingang. As datas náo signifi-

1 TFSCHAUER, Carlos. lbranduba Río-Grandense .•. , p. 299-300. 
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cam a conquista total e definitiva e total submissáo dos grupos 

l<aingang de cada regiáo, mas apenas a referencia da entrada consi

derada decisiva, geralmente com o estabelecimento ou refor~o de 

divisóes ou disputas entre grupos Kaingang. As disputas entre gru

pos kaingang aumentavam a medida em que o território indígena ia 

sendo diminuído pela penetra~o porruguesa;brasileira, o que levava 

algum(ns) grupo(s) a disputar território com outro(s). 

Finalmente, o reconhecirnento (pelo indígena) da domina~o 

político-económica e a submissáo ao dominador implicaram em 

dotar a identidade Kaingang de valor negativo; ou seja, reconhecer 

que a partir de um momento já náo se é senhor do seu território, 

mas que o portugues o é e nele tem poder, autoridade e for~ de 

fazer sua vontade: significa compreender que, desde entáo, ser 

Kaingang significa ser dominado; ser índio significa ser submisso, 

ser inferior <liante do dominador. 

A BUSCA DE UMA NOVA IDENTIDADE 

A necessidade de sobreviver, de adaptar-se a situa~o para 

poder continuar existindo, leva o indígena a reconstruir sua identi

dade, ou mais precisamente, a construir urna nova identidade. 

Os que náo tentaram por o~o (náo quiseram) ou por náo terem 

sido capazes, muitas vezes perderam-se no alcoolismo e no deses

pero. A religiáo dos brancos representou para o índio, nessa situa

~áo a possibilidade de urna nova identidade, urna identidade 

comum a do próprio dominador. ~ nova identidade lhe permitia 

crer-se táo "gente" como o dominador. Nasce, assim, um projeto de 

supera~o da situa~o de domina~o e discrimina~o (projeto, evi

dentemente, destinado ao malogro). A identidade religiosa do 

branco assume, entáo, para o índio, a fun~o de revaloriza~áo de 
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sua pessoa, de supera~o da imagem negativa de si mesmo, conse

qüencia da domina~o político-económico-ideológica. Talvez seja 

esse o processo que tenha levado os Kaingang a tomarem-se Cató

licos Apostólicos Romanos. 

A época em que se deram os primeiros contatos da maioria 

dos grupos Kaingang, a religiáo católica era, literalmente, a religiáo 

dos brancos. Em muitos casos, por muito tempo, a religiáo católica 

era apenas o vemiz para a rela~o com o dominador, como escreve 

Hensel: ''Náo obstante serem batizados todos os Coroados [Kain

gang] das colonias, eles náo aceitaram nenhum dos ensinamentos da 

religiáo cristá". 2 

No entanto, o relacionamento cada vez mais estreito com as 

popula~óes caboclas fez importante o compadrio e levou a que 

compartilhassem o "catolicismo caboclo", onde a rara presen~a de 

padres permitia as comunidades gerir sua religiáo, dirigir seus ritos 

de culto e, até, criar suas próprias interpreta~óes teológicas. 

A NOVA DOMINA(ÁO E A RUPI1JRA DA NOVA IDENTIDADE 

O projeto de coloniza~o estrangeira no Sul do Brasil (a partir 

do lmpério) e em vastas regióes do Sul por descendentes desses imi

grantes (a partir do início do século 20) espoliou as comunidades 

indígenas de grande parte das terras que ainda conservavam, assim 

como espoliou os brasileiros caboclos. As terras, griladas a partir da 

legisla~o de 1850 e 1891, passavam as coloniz.adoras, que nelas ins

talavam colonos, na sua maioria católicos. Com a "europeiza~o" do 

Sul do Brasil, europeíza-se também a Igreja (aliás, coincidindo com o 

2 HFNSEl.., Rcinaldo. Os Coroados da Província brasileira do Rio Grande do Sul. Revista do Museu e An¡uioo 
Público do Río Grande do Sul. Porto Alegre, 1928, n. 20, p. 73. 
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procesoo já denominado "rom~o" do catolicismo brasileiro). 

~ padres p~ a ocupar-se da ~encia aos colonos (de origem 

identica a sua), enquanto aos poucos esses colonos tornam-se muito 

numerosos, dominando a zona rural (se náo chegam logo a ser maio

ria das popula~o, muito rapidamente chegaram a ser donos da 

esmagada maioria das terras). O caboclo é marginalizado pelo 

govemo (que náo o ampara em direitos de posse nem lhe favorece o 

acesso a propriedade) e pela Igreja (que o olha com desconfian~a 

pela ótica do etnocentrismo e do ortodoxismo romano). O catoli

cismo caboclo distancia-se da hierarquia, que já o reprime, inclusive 

por sua influencia, em certas regióes, do Monge Joáo Maria. 

Para o caboclo e para o índio, a partir de entáo, restou na 

Igreja Católica a o~o de freqüentar a Capela dos colonos. Lá, ele 

náo tem fun~o, os ritos e a linguagem lhe sáo estranhos, e só lhe 

resta ser ouvinte. As diretorias das capelas, as festas e todas as ativi

dades sáo dirigidas e decididas pelos colonos. 

Nesse meio, sofrem ainda a discrimina~áo étnica (sáo os 

"negros", os "bugres", termos altamente pejorativos), e na maioria 

das vezes com particip~o do próprio clero. Sofrem também ali o 

constrangimento da convivencia com os que ocuparam suas terras. 

fusa nova face da lgreja Católica eliminou para o mdio a ilusáo de 

identificar-se com o dominador pelo catolicismo. Os caboclos se 

sentem cada vez pior ne~ Igreja, mas náo a abandonam definitiva

mente até que surja a o~o concreta das igrejas protestantes (pri

meiro Presbiterianos, Batistas, Metodistas e Anglicanos, depois 

Assembléia de Deus, Congrega~o Cristá do Brasil, etc. .. ). 
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O PENTECOSTAUSMO 

Parece importante observar com aten~o a adesáo cada vez 

maior ao pentecostalismo. 

As seitas pentecostais já se apresentaram (concretamente, de 

fato) como religiáo dos pobres, unindo os marginalizados econó

mica-social-política e religiosamente da sociedade dominante; no 

caso do sul: os caboclos, os negros, os mesti~os, os índios (mais 

recentemente, isto é, nos últimos 1 O anos, com empobrecimento 

também de descendentes de imigrantes sadios das colonias para a 

cidade, pode-se falar em termos genéricos em "os pobres"). 

As seitas pentecostais distanciam-se do formalismo, rigidez e 

falta de vida dos ritos e rela~óes das igrejas cristás européias (cató

lica, luterana. .. ). Sáo, por isw, mais atraentes ao negro, ao caboclo e 

ao índio. Há maior valoriza~o da pessoa, do indivíduo, há mais 

espa~o para a manifesta~o individual, para a o~o individual. Suas 

mensagens sáo de esperan~ de encorajamento (Deus cura, Deus 

Salvará, Voce ficará bom, Jesus Vrrá, etc). A preocupa~o das músi

cas nao é com a excelencia da doutrina (na lgreja Católica, quando 

náo é coma doutrina tradicional é coma "doutrina libertadora"), 

mas interessa-lhe a particip~o da pessoa, o sentimento pessoal de 

encontro com Deus, fonte de vida, de curas, de alegrias, de renova

~o pessoal, etc. Usam-se, inclusive, instrumentos mais populares 

(gaita. .. ). 

As seitas pentecostais também dif erenciam-se radicalmente 

das igrejas cristás tradicionais porque naquelas qualquer um, em 

prinápio, pode ser irmáo-obreiro ou pastor. Os obreiros e pastores 

saem da própria comunidade sendo, em geral, um igual aos demais 

(em geral, com melhor domínio de leitura e/ou oratória). Isso per

mite ao caboclo e ao mdio sentir a lgreja como dele, a "obra" como 

GTME 105 



dele mesmo! Ele deixa de ser mero expectador: ele é responsável 

pela "obra"! 

Por fim - e esse parece ser um fator de muita importancia -, 

as seitas pentecost$ introduzem um código de posturas rígido, com 

proibi~áo de que o crente participe em bailes, beba ou fume. A 

importancia disso está em que, abolindo estas práticas, o crente 

torna-se mesmo diferente dos demais, sobretudo dos católicos 

("católico pode tudo", é comum ourvir-se). Isto é, a seita estabelece 

sinais exteriores muito palpáveis da "nova vida" (nova identidade) 

do innáo, do crente. E, evidentemente, relaciona-se a isso que, de 

fato, muitos ganham a partir daí urna "nova vida": alguém que, 

devido a bebida, desentendia-se com a esposa e os filhos, perdia 

dinheiro, brigava com amigos, "renova-se"; etc. 

No contexto da discrimina~o étnica dessas regióes do Sul, 

onde o caboclo é qualificado pelos descendentes de imigrantes de 

"pregui~oso", "cachaceiro", "violento" e coisas semelhantes, e onde 

se dizque "brasileiro" (ou "negro") "gosta de baile e cacha~", assu

mir a "nova identidade" de crente, aderindo a urna seita (Assem

bléia de Deus, Só o Senhor é Deus, Casa da Ben~áo, Cadeia da 

Prece, etc.) significa também sair dessa identidade negativa atribuída 

ao brasileiro, ao negro e ao índio pelos colonos. A "nova identi

dade" tem o caráter de supera~áo dessa discrimina~o ou, pelo 

menos, de um "projeto de supera~o", por parte de quem a assume. 

\hle a pena mencionar que faz parte da ideologia que subjaz 

a essas seitas a valoriza~o do indivíduo, da op~o pela salva~o 

individual, do progresso individual. lfaduz-se isso na prática por um 

estímulo ao consumo de bens (sobretudo móveis e aparelhos 

domésticos: pías, poltronas, geladeiras, televisóes, etc.) que, para os 

índios (e mesmo - e muitos casos - para os próprios caboclos) 
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expressa urna mudan~ radical da motiva~o de vida: o índio aban

dona urna escala de valores onde a vida social, a convivencia, a par

tilha eram extremamente valorizadas e náo prejudicadas pelo inte

resse na posse de bens; em troca, assume a perspectiva individualista 

e consumista da acumula~o, do "progresso" e do "sucesso""; é a 

própria "gra~ de Deus" medida em coisas possuídas (dos móveis 

da casa aos implementos agrícolas, como carr~ máquinas, etc ... ) 

Nesse quadro, a afirma~o de seitas pentecostais no meio 

indígena pode ter repercussóes da maior gravidade, sobretudo, 

quando nelas. se formem gera~óes novas, crian~ e jovens de hoje. 

At.é mesmo a terra indígena torna-se mais vulnerável. Mais ainda do 
--~~.,,...,._..,,..~-..,... ~ - - -~~ ... . 

que foi afetada, urna v;; ~los compadrios de indígenas com bran-

cos católicos, parecendo que as lealdades a innandade dos crentes 

torna-se valor supremo, de modo a dividir mesmo os própri~ 

índios, pela convi~o dos crentes de serem melhores ("eleitos"). 

Parece, no entanto, que as adesóes indígenas a essas seitas, se 

dáo mais rapidamente, de forma mais interiorizada, entre os Kain

gang mesti~os (ao menos, nos casos das áreas de Xapecó, SC, e 

Nonoai, RS), enquanto os índios mais próximos de suas raízes cul
turais assumem a "nova identidade" em paralelo a identidade indí

gena, sendo comum perceber-se que o índio oscila entre as duas e, 

muitas vezes, busca compó-las (servindo a identidade Kaingang ori

ginal para as lutas pelas terras, por exemplo ). 

A REIJGIÁO KAINGANG HOJE 

Hoje é idéia participada pela maioria dos Kaingang que sua 

"religiáo antiga" é "a católica". Para es.5a maioria, o (algum) "catoli

cismo" faz parte de sua identidade indígena própria, tradicional. 

Evidente que esse "Católico" náo significa a mesma coisa que a mai-
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oria de nós, náo índios, entendemos por isso. Náo é, porém, algo 

que <levamos chamar ("tecnicamente") de sincretismo, mas simples

mente de "a religiáo dos Kaingang", que eles mesmos denominam 

de "Católica". 

Segue sendo de grande importancia o motivo de temor e res

peito aos espíritos dos mortos. Mas Deus ("o Mandor") surge agora 

com urna presen91 forte que a religiáo Kaingang do século 18 náo 

conhecia. Também surgem outras importantes fontes de ben~os e 

ajuda: "o Senhor Divino", o intercessor (advogado) Jesus, santos, 

etc. Os "dias santos grandes" sáo respeitados (náo se trabalha), mas 

seguem tendo grande uso as curas por benzimentos, que muitas 

vezes sáo os mesmos benzimentos adorados pelos caboclos. 

Inegável que muitos grupos, em contato com a palavra de 

Deus, seja pelo pentecostalismo, seja pelo catolicismo, reelaboram 

suas convi~ de fé. Grupos com experiencias de !utas, como os 

Kaingang do Chimbangue ou de Nonoai, ou os Xokleng de Ibi

rama, reencontram apoio em figuras guerreiras da Bíblia ou váo 

conhecendo, como na caminhada do beodo, o Deus que estáo ao 

lado dos pequenos e os liberta Vale destacar que sáo figuras expo

nenciais do catolicismo dos Kaingang em nossa regiáo (Chimban

gue, Xapecó, Palmas •.• ): Sáo Joáo Maria, Profeta; o Senhor Divino, 

poderoso; e Sáo Sebastiáo, guerreiro. 

Sáo parte das práticas dessa religiáo o batismo "em casa" 

(com ramos de arruda e água), o compadrio (tanto pelo batismo 

"em casa" como pelo batismo "no padre"), o ter~o, as festas 

(sobretudo do Divino e Sáo Sebastiáo ), o grande respeito pelos 

mortos (inclusive pelo cemitério e reverencia pelo Dia dos Fina

dos), mas também a eren~ em males que os mortos podem pro-
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duzir e a prática de usar agradá-los como cuidar dos seus túmulos, 

acender velas, etc ... 

Parece pretensioso demais julgar que esses fragmentos repre

sentam conhecimento do universo religioso Kaingang boje. Tarnbém 

parece descabido querer levá-los ao que julgamos "ortodoxia" 

quando eles tem urna experiencia de vida, fé e religiáo que é única e 

que lhes tem permitido recriar urna identidade Kaingang, urna afir

ma~o de seu ser sem nega~o de suas raízes, o estabelecimento de 

um novo sistema de idéias, no qual se valorizam e valorizam suas 

origens, e que talvez lhes permita sobreviver como povo. 
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?o de que, a despeito de continuamente acos
sados, desterrados, negados em sua singulari
dade &ica, subjugados e reduzidos a morado-

• 
. Rdbato Ervino ZwetsCh é professor &. 

~ FaculdacX de Teologia da lgreja Evangébca'de~ 
Confiss1o Luterana no Brasil (IECLB), em SiO 

'leopoldo (RS) e presidente do Consdho de , 
, # 

Missio entre Indios (órsio da IECLB). E mes:. 

· tre em Mssiologia. , 
""~ Bencdito .,... preSta assessoría ao con--

~ . selho Indigenista Mssionário (Orni·SuO e~ 
· .. ·. . ~ . ~;.: 

,, · de v.árioslivros etextOs sobre a~~~ 
, ~ ~~ Jur~lda Vasa trabalbou váfio! ~~e-

~ ~ ¡¡ "~ ~~ 
·~- to aosi! Kaingan9 de San~_, Cata.~~~º se~~ 

f'· bte eles d<!rito urna tese ck ~tr~apt"i!- ¡q 

't' · ~tada ~ Unicamp. . .. . · " {?-~ •• ·: ,~~-'0 

Wdmar R. D 'Anselis também traba-· .. 
. . . . . 
lhou com os Kain!fang de Santa Catarina· e 
atualmente desenvolve uma pesquisa sobre a 

fonologia Kaingang ( doutorando em lingüísti

ca - Unicamp). 
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