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Sinopse da História dos Kaingang P aulistas 

HERBERT BALDUS 

Em diversos lugares da parte oriental dos Estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul encontramôs 
os remanescen.tes duma tribo de índios que, por longo tempo, soube 
impor aos invasores brancos respeito e terror. São os Kaingang cujo 
grupo setentrional dominava, até o segundo deC2ênio do nosso sé
culo, o sertão dos rios do Peixe e Aguapeí-Feio, chegando, não 
raro, até o Tietê. Os poucos sobreviventes dêsses silvícolas paulis
tas são .estabelecidos em lcatu e Vanuire, dois postos do Serviço 
de Proteção aos índios, situados no seu antigo habitat. lcatu dista 
por estrada de rodage1n 34 quilômetros de Olicério, estação da Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil, e 11 quilômetros da povoação 
de Brauna. Possui 109 alqueires de terra circundadas de estabele
cimentos neo-brasileiros. Vanuire, que mais fàcilmente pode ser 
alcançado via Tupan, tem 250 alqueires. 

FONTES 

A fonte principal sôbre os Kaingang setentrionais é o texto 
duma conferência de Luiz Bueno Horta Barbosa, publicado em 1913. 
O etnógrafo russo H. H. Maniser que com êles esteve ·de dezem
bro de 1914 até o 1nês seguinte, e o médico Geraldo H. de Paula 
Souza que os visitou durante alguns dias em 1916, devem muitas 
de suas informações àquele inspetor do Serviço de Proteção aos 
índios, ainda qu@ acrescentem preciosas observações próprias, rea
Uzadas graças às suas respectivas especializações. Alípio Bandeira 
que foi ver os aldeamentos de Icatu e Vanuire, em 1921, tem inte
ressante capítulo a respeito. O artigo de Marcelo Piza, saido em 
1938, representa a confirmação de certos dados, enriquecida por 
outros, acêrca das lutas intra-tribais que o autor ainda teve oca
sião de presenciar. 

O tenente-coronel E\.verton Quadros, na su-a "Memoria" escri
ta em 1889, e o capuchinho Santin da Prade, en1 artigo publicado 
em 1906, ainda chamam os Kaingang pau listas de "Coroados", apre
sentando ligeiras referências a êles. 
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Sôbre os contactos que êsses índios tiveram, nos últimos de
cênios do século passado e nos primeiros do atual, com os invaso
res brancos de seu território, nos contam, além das obras acima 
mencionadas, numerosas notícias espalhadas na imprensa e em re
vistas, figurando, entre os trabalhos mais recentes a respeito, os 
de José Ribeiro Sá Carvalho, Edgard Lage de Andrade, Fausto Ri-
beiro de Barros e J. G. Morais FiJho. ' 

Com as devidas reservas, podemos tomar Pedro Taques de 
Almeida Paes Leme como informante acêrca da proveniencia dos 
Kaingang pauJistas do século XVII, baseado em tradições ainda vi
vas na sua época. 

Uma sinopse da história e cultura dos Kaingang em geral foi 
dada por Alfred Métraux, em J 946. 

NOME 

Tanto na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, como na Revista do Museu Paulista, foi várias vêzes discuti
do se os índios Guaianá ( Guayaná, Goyaná, Goaiânaz, Guayná, 
Wayannaz, etc.), mencionados pelos antigos cronistas, eram Kain
gang ou Tupi. Métraux ( 1946 pp. 445 e 475), indicando e consi
derando a literatura a respeito dessa controvérsia, chega à con
clusão de que "ainda que seja possível terem os Guaianá de Pira
tininga falado tupi, há pouca dúvida de a maioria dos Guaianá ter 
pertencido à família diferente e sido antepassados dos Kaingang 
modernos." 

Acreditando na veracidade do genealogista Paes Leme e iden
tificando como Kaingang os "Guayanãa" da serra da Apucarana 
mencionados por êle, poderíamos supor que os Kaingang paulis
tas provieram do sudoeste. Na sua Nobiliarchia Paulistana ( 1872 
p. 106) lemos: "Penetrou Fernando Dias Paes o sertão do sul até 
o centro da serra da Apucarána no reino dos índios da nação 
Guayanãa, pelos annos de 1661." Menciona o autor (ib.) que esses 
índios tinham lavoura e que seus "reis, vulgarmente chamados Ca
ciques" "praticavam contra os vassalos culpados até o supplicio 
de garrote", o que lembra a severidade atribuída, em relatos mo
dernos, a certos chefes dos Kaingang meridionais. Depois de des
crever, não sem fantasia, a côrte real indígena, relata que o ban
deirante levou cinco mil dêsses índios para São Paulo, aldeando-os 
"nas margens do rio Tieté, abaixo da villa de S. Anna de Par
nahiba." (p. l 08). 

Corrobora a hipótese acêrca da proveniência do sul, embora 
diferindo as datas da migração, a seguinte informação de Ewerton 
Quadros ( J 892 p. 253) referente aos Kaingang: "Esse povo, se
gundo conta um de sua raça, já muito velho e morador do jatahi, 
habitava outr,ora o territorio das Missões, quando, ha cerca de 
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160 annos, rebentou em seu seio formidavel luta civiJ, cuja conse
quencia foi a emigração de muitas familias para este lado do Pa
ranapanema." 

Com referência aos Kaingang paulistas escreve Sá Carva
lho ( 1948 p. 306): ''Narravam os velhos índios, que primitivamente 
habitavam eles as margens do rio Paraná, defrontando-se com seus 
inimigos de sangue, os Chavantes, que dominavam Mato Grosso." 
- ~stes "Chavantes" eram os índios Ofaié. 

·Colhendo material mitológico em Icatu, encontrei ainda a tra
dição segundo a qual os antepassados dos Kaingang presenciaram 
o nascimento do rio Paraná, ficando "na beira de cá". 

Nos últimos séculos, os Kaingang, como diversas outras tribos 
do Brasil, foram chamados Coroados. Horta Barboza ( 1913 p. 24), 
no seu trabalho sôbre os Kaingang paulistas, observa acêrca disso: 
"Até há bem pouco dava-se-lhes geralmente a denominação de 
"Coroados", denominação essa radicalmente impropria, porquanto 
homens e mulheres usam o cabeIJo aparado á moda que dizemos 
"ingleza", segund·o a qual se penteiam muitas das nossas creanças. 
A unica explicação que pode ter esse nome reside no facto de tra
zerem os meninos Caingangs a cabeça raspada, deixando-se-lhes, 
ora uma orla de cabellos em volta do craneo, ora trez madeixas, 
duas cahindo na parte deanteira das orelhas e a terceira na nuca. 
Dada a maior facilidade de se aprisionarem creanças, conjecturo 
que, por ahi, foram os bugreiros induzidos a suppor que também 
os adultos adoptavam o uzo do qual se poderia derivar a designa
ção de "Coroados". 

O nome Kaingang foi introduzido na literatura, em 1882, por 
Telêmaco Borba. Segundo Horta Barboza ( 1913 pp. 24 e 25), os 
Kajngang paulistas, antes de entrarem em contacto com o Serviço 
de Proteção aos índios, desconheciam essa palavra, havendo, po
rém, na sua língua o têrmo "cainqué", como designativo de nosso 
"parente" ("mas só até um certo grau de consangüinidade"). 

NO MERO 

Segundo Horta Barboza ( 1913 p. 24), tôda a população 
kaingang de São Paulo não tinha, em 1912, mais de quinhentas pes
soas. Piza ( 1938 p. 201) faz questão de mostrar o exagêro dos 
informes que costumavam falar "do ataque de centenas e centenas 
de ferozes selvagens", enquanto, nesses casos, "era reduzidíssimo o 
número de índios, aterrando o invasor de suas florestas com repe
tidos sinais de assobio e toques de sua buzina desafinada." 

O número diminuiu, ainda, ràpidamente, pela grande mortali
dade nos primeiros anos de contacto imediato com os brancos. Se
gundo Bandeira ( 1926 p. 70), os Kaingang paulistas estavam redu
zidos, em fins de 1916, a menos de 200, e em 1921 "eram apenas 
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cento e poucos." Paula Souza ( 1918 p. 741) menciona que, em 
1916, existia1n 64 índios no Icatu, "dos quais 22 hon1ens adul tos, 
11 menores e o restante n1ulhercs." 

No dia 12 de seten1bro de 1946 foram recenseados en1 Icatu 
39 índios assim distribuídos : 

líornens Mulheres Total 
até 5 anos de idade .. .. ... . . . 6 1 7 
de 6 a 15 anos de idade .... . -. 3 2 5 
de 16 a 30 anos de idade .. . . 6 5 11 
de 3 1 a 50 anos de idade . .. . 3 6 9 
de mais de 50 anos de idade . . 3 4 7 

21 18 39 

Deve ser considerada, a respeito, a possibilidade dêsses nú
meros incluiren1 alguns indivíduos de outras tribos, pois Icatu não 
serve exclusivamente de aldeamento kaingang, mas tambén1 de 
colônia penal para a qual o Serviço de Proteção aos f ndios n1anda 
os criminosos de seus outros Postos Indígenas. En1 todo caso, po
rém, a população kaingang dêsse lugar é, segundo me informou o 
seu administrador, o sr. Érico Sampaio, maior do· que a do Pôsto 
Vanuire. 

Acêrca do número de nascimentos e óbitos em Icatu obtive 
os seguintes dados : 

Na sc i nientos ó bit o s 
ao todo d,isso Kaingang ao todo disso K aingang 

1931 • • • • • • • • 8 2 1 l 
1932 • • • • • • • • 4 2 3 3 
1933- . . . . . . . . 3 3 o o 
1934 • • • • • • • • 1 l 8 8 
1935 · . . . ..... o o o o 
1936 • • • • • • • • 2 2 1 1 
1937 • • • • • • • • 1 l o o 
1938 • • • • • • • • 3 3 3 2 
1939 . . . . . . . . 2 2 1 o 
1940 • • • • • • • • 2 2 2 1 
1941 ... . . . . . . . 3 2 2 1 
1942 • • • • • • • • 4 3 3 2 
1943 . . . . . . . . 4 3 2 2 
1944 . . . . . . . . 2 2 o o 
1945 . . . . . . . . 3 2 3 3 
1946 . . . . . . . . 1 l o o 

43 31 29 24 
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7 dos 8 falecidos em 1934, isto é, 4 homens e 3 mulheres, mor
rerarn de pneumonia depois de uma bebedeira. 

VIZINH OS 

As tribos vizinhas com que os Kaingang paulistas tiveram 
contactos, en1bora hostis, eram, a leste os Guarani, a oeste os 
Of aié (ou Opaié-Chavante), e, ao sul os Oti. Relações com hordas 
guarani existiam, provàvelmente, já nos séculos em que os ante
passados dêsses Kaingang ainda não viviam em território ·de São 
Paulo. Guarani eran1, desde tempos remotos, os vizinhos da 1naior 
parte dos .outros grupos kaingang, sendo notáveis, à vista disso, 
as diferenças essenciais entre as duas culturas. Digno de nota 
ta1nbén1 é o fato de os Guarani chamarem os Kaingang de "Tupi" 
( cf. Quadros 1892 p. 251; Métraux 1946 p. 448). 

P..s tribos dos Ofaié e Oti, ambas chamadas de Chavante pelos 
neo-brasileiros, embora Hngüistican1ente diferentes tanto entre si 
co1no dos Akué-Chavante do rio cta·s Mortes, não existem n1ais como 
unidades étnicas. Entre os Kaingang paulistas havia rapazes e mo
ças ofaié e oti, capturados quando pequenos e tratados com os 
mesn1os cuidados e carinhos dispensados aos próprios filhos ( cf. 
Horta Barboza 19 13 pp. 43-44; Bandeira 68) ·. Na coleção Horta 

. Barboza 1917, dos Kaingang do rio Aguapeí, pertencente ao Iv\useu 
Nacional, figuram vários objetos ofaié. Em 1947 encontrei, ainda, . 
duas velhas of aié em Icatu. 

As hosti lidades entre os Kaingang pauli~tas e os neo-brasileiros 
pareeem ter começado em 1886. Até lá, os sertanejos que, desde 
meados do século XIX, tinham penetrado ·e se fixado no territó
rio dêsses índios, nada sofreram por parte dêles ( cf. Ribeiro de 
Barros 1944 pp. 634-636; idem 1950 p. 30; Lage de Andrade 1945 
p . 261) . Escreve Ribeiro de Barros ( 1944 p. 635): "Ao lado dos 
poucos camaradas que trabalhavam nas reduzidas roças dos cria
dores do Avanhandava, não raro viam-se alguns índios da região, 
cujo serviço desacostumado e indolente sernpre valia um pouco de 
rapadura, alguma roupa .velha, o fumo e algumas ferramentas que
bradas. Aí estava un1 sinal de harmonia entre índios e civilizados. 
E prosperavam os retireiros sem largamente derribarem as niatas . . 
Viviam aparentemente felizes os caingangs sem ser molestados. 
Assim foi até que uns benditos P intos Caldeira feriram ou mata
ram alg uns índios quando êstes roubavam milho na roça, atividade 
que não constituía nada de novo e nem revoltante aos outros mo
radores brancos mais inteligentes e mais humanos." E Lage de An
drade ( 1945 p. 261 ), no capítulo sôbre os bugreiros no sertão pau
lista da Estrada de Fer_ro Noroeste do Bras.il, observa: "A rude 
prática, desportista p rofissional, às vêzes, de agitar guerri lhas nas 
n1atas contra os indígenas delas, só aparecera na terra durante os 
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últimos dias do último quartel do século passado. Velhos maneirosos 
e experimentados sertanejos, aquêles primeiros desbravadores de 
sertões sabiam o segredo diplomático da boa e tranquila vizinhan
ça, no trato e até no convívio amistoso com os silvícolas." 

A reação violenta dos Kaingang paulistas tanto contra a agres
são dos Pintos Caldeira e as perseguições realizadas pelos profis
sionais caçadores de índios, como contra as aproximações pacíficas 
tentadas pelo padre Claro Monteiro do Amaral e outros missioná
rios ( cf. Ribeiro de Barros 1950 pp. 29-31; Santin da Prade 1906) 
mostra, provàvelmente, a modo da atitude até há pouco mantida 
pelos Akué-Chavante do rio das Mortes, que aquêles silvícolas já 
sabiam demais da nossa civilização, por meio de experiências fei
tas pelos seus antepassados, em outros lugares. 

A situação agravou-se para êles no primeiro decênio do nosso 
século, com o reconhecimento do rio Feio-Aguapeí, promovido pela 
Comissão Geográfica e Geológica do Estado. Nessa ocasião, se
gundo Lage de Andrade ( 1945 pp. 55-56), "cêrca de duzentos bu
greiros, equipados com boas armas de fogo, entre as quais havia 
mais de quarenta carabinas. . . seguiram os engenheiros durante 
os trabalhos do levantamento regional", bastando "duas alentadas 
investidas" para reduzir ao silêncio os donos do território invadido. 

Logo depois, no dizer de Horta Barboza ( 1913 pp. 14-15), "a 
construcção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, correndo pelo 
divisor das aguas do Feio e Tieté, constituiu uma nova fonte de 
hostilidades; ás batidas dos bugreiros succediam-se os assaltos, cada 
vez nlais violentos, dos indios contra os trabalhadores da estra
da, e o pavor imperava por todo o sertão, onde ninguem se encon
.trava sern uma carabina de repetição, de que usava dia e noite em 
descargas a esmo, para afugentar o "bugre". 

A vista disso, Rondon organizou a pacificação, uma das mais 
brilhantes façanhas do Serviço de Proteção aos índios, impressio
nantemente descrita por Horta Barboza ( 1913 pp. 15-24) e Ban
deira ( 1926 pp. 61-67). Depois de numerosas tentativas frustra
das conseguiu Luiz Bueno Horta Barboza, no ano de 1921, entrar 
em contacto amistoso com um grupo de índios que, no dizer dele 
( 1 e. p. 16), "faziam irrupções quasi simultaneas, numa linha de 
frente superior a 250 kilometros." t::sse primeiro passo para boas 
relações não significava, porém, o início da paz com todos os 
Kaingang paulistas, como a recente aproximação entre funcionários 
do Serviço de Proteção aos índios e Akué-Chavante não representa 
a pacificação de tôda a tribo do rio das Mortes. t::stes são e aquê
Jes eram divididos em grupos locais e não ligados por chefe supre
mo, assumindo cada grupo sua atitude própria em frente dos bran
cos. Como se dá ainda com os Akué-Chavante, também entre os 
Kaingang paulistas a maioria não via com bons olhos as amabili-
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dades do invasor. Acrescer que, para os últimos, dilacerados por con
tínuas brigas dos bandos entre si, o entendimento ·de alguns de seus 
patrícios com os homens do Serviço de Proteção aos f ndios podia 
ser um conluio para, em aliança com os donos das armas de fogo, 
destruir o inimigo interno. ~sses rancores intra-tribais continuaran1 
quando, em 1915, os grupos que, até então, tinham evitado o con
tacto com o branco, resolveram fazer as pazes, e quando, um ano 
mais tarde, foi construído Icatu ( cf. Bandeira 1926 pp. 66-67). 
Obrigaram a organizar, algum tempo depois, um segundo estabe
lecimento para os Kaingang não amigos dos de lcatu, estabeleci
mento êsse que recebeu o nome de Vanuire, velha kaingang do 
Paraná, que desempenhou papel decisivo como mensa·geira de paz 
dos brancos. O sr. Érico Sampaio me contou que, quando chegou, 
em 1930, a lcatu, as brigas entre os dois grupos tradicionalmente 
inimigos e separados pelo rio Feio já tinham cessado, persistindo, 
porém, os sentimentos de hostilidade. Queria, então, o novo admi
nistrador criar perfeita harmonia entre todos os tutelados, envian
do, por isso, em 1933, um caminhão a Vanuire a fim de trazer os 
índios de lá para, em Icatu, assistir a um kikí, grande festa kaingang 
com dança, canto e bebida e de vários dias de duração. Quando os 
convidados vieram, a festividade já havia começado. Aí, as mulhe
res dos ádvenas, pálidas de medo, foram diretamente à casa do 
encarregado do Serviço de Proteção aos índios, não tomando parte 
na festa. Pois era sabido que, geralmente, saía briga por ocasião 
de um kikí. Só foram elas juntar-se aos índios de Icatu no dia se
guinte, depois de terem verificado que tudo estava em paz. Os ho
mens de Vanui:re, porém, embora numericamente inferiores aos de 
lcatu, uniram-se imediatamente a ês.tes. Certa desconfiança com 
que foram recebidos, desapareceu logo e não vof tou, ao ficarem 
todos bêbados. "A boa karmonia então estabelecida se conserva 
até hoje", afirmou o sr. Sâmpaio ao finalizar seu relato. 

Mas é uma harmonia ao ocaso dum povo, ao desaparecer de 
uma cultura. já os primeiros contactos pacíficos com os brancos 
surtiram epidemias chamadas, naquele tempo, de "influen.za" que 
extinguiram em poucos dias bandos inteiros ( cf. Bandeira 1926 
pp. 71-72). Os últimos sobreviventes dos Kaingang paulistas guar
dam tão pouco da cultura dos antepassados que, provàvelmente, da
qui a duas gerações existirá dela nada além dos reflexos na litera
tura etnológica e alguns artefatos nos museus. 
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