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h1bodução 

Em Novembro de 1970, engajei-me num grupo de estudantes do 3. 0 ano 
de Ciências Sociais da USP que visitou o Posto Indígena Vanuire (índios Kain
gáng), no Estado de São Paulo, a fim de ter a sua primeira experiência de 
pesquisa de campo. Depois de um "survey" da área senti a necessidade de 
realizar um estudo mais sistemático sobre os Kaingáng paulistas, uma vez que 
a literatura sobre esses índios ê escassa, principalmente após a pacificação e 
também por estarem inseridos num Posto Indígena de composição multi
étnica, condição esta que levanta vários problemas, tanto de natureza teórica 
como empírica. O grupo visitado, pertence ao tronco lingüístico Macro-jê e a 
sua subdivisão, a família Jê. 

No Estado de São Paulo os Kaingáng estão localizados nos Po·stos In
dígenas Araribá, Vanuíre e lcatu ( 1). No Araribá há apenas um Kaingáng, 
mestiços Kaingáng e seus filhos (mestiços). Os informantes estão afastados há 
muito de seu grupo de origem e, sendo relativamente jovens, não estavam em 
condições de fornecer determinados dados. Por ~sso, permaneci no local 
apenas de 20 a 25 de junho de 1971. Esclareço que no desenrolar do trabalho, 
sempre que me refiro aos Postos, estou praticamente excluindo o Araribá. 
Tive a oportunid'ade de trabalhar em Vanuire durante três períodos: de 30 de 
outubro a 6 de novembro de 1970, de 15 de janeiro a 10 de fevereiro de 1971 
e finalmente de 27 de julho a 16 de agosto de 1971. Fiquei neste Posto mais. 
tempo porque possui a maior população tribal e tem uma composição he
terogênea. Em lcatu permaneci de 12 a 27 de julho de 1971. A permanência 
nos Postos foi curta para levantar os dados e testá-los eficientemente, mas 
como havia exigüidade de tempo e de verba, limitei as içfas áo campo a 

' épocas diferentes, para ter, pelo menos, uma visão de conjunto das atividades 
indígenas desenvolvidas em diferentes períodos. Essa limitação de tempo foi 
compensada pelo fato de os índios falarem fluentemente o português. Isto não 
exclui que a geração mais velha, alguns jovens e crianças, não "cortem a lin
guagem" Kaingáng (falem a língua nativa). 

As técnicas utilizadas na pesquisa consistira1n de histórias de vida, en
trevistas informais, observação direta e participante. Os dados pertinentes ao 
passado Kaingáng foram obtidos com as pessoas mais velhas, através da 
"memória tribal. Os Kaingáng nos primeiros contatos são reservados, depois 
tornam-se amáveis, mas quando interrogados acerca de determinados assun-

( 1) Ver o mapa da localização dos Postos de lcatu, Vanuire e Araribâ no Estado de 
São Paulo. 
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tos, particularmente sobre os nomes próprios de pessoas falecidas, são retis·
centes, e, às vezes, hostis. Apesar dessas dificuldades, da curta permanência 
em campo e da inexperiência em trabalho desta natureza, tentei coligir, se
lecionar e organizar o material, de maneira que possibilitasse a execução de 
uma monografia satisfatória dos Kai.1gáng paulistas. 

Ao iniciar a pesquisa, me propus a fazer uma reconstituição da antiga 
cultura tribal e um levantamento da situação em que se encontram atualmente 
os Kaingãng paulistas. Mas a idéia praticamente foi abandonada porque era 
quase impossível efetuar a reconstituição do seu passado, pois não havia in
formantes suficientemente idosos que se lembrassem da cultura dos antepas
sados. As informações eram por demais divergentes entre si, dificultando a 
computação dos dados e inclusive, havendo dúvidas na veracidade dos mes
mos. Isto não quer dizer que os índios tenham fornecido informações falsas, 
simplesmente havia lacunas e incertezas no que afirmavam, pois várias vezes 
mandavam falar com outra pessoa que conhecia melhor "as coisas dos an
tigos" . Utilizei a reconstituição da antiga cultura, na medida em que esta ser
via como ponto de apoio para esclarecer a atual organização dos Kaingáng, 
radicados nos Postos lndigenas. Apesar de ser a situação atual o principal ob
jetivo do trabalho, havia sempre uma tendência a me reportar ao passado. Por 
isso, são poucos os dados referentes aos atuais Kaingáng que foram plena
mente explorados, sendo que inconscientemente fazia o contrário do que 
tinha em mente: dados da cultura antiga eram comparados com os novos, 
para constatar as mudanças ocorridas desde 1915 (término da pacificação dos 
Kaingãng) a 1970/71. Com todas as dificuldades que surgiram no desenrolar 
do trabalho, foi possível entrever o grau de desarranjo social em que se en
contram os Kaingãng de São Paulo, a persistência na conservação de certos 
elementos culturais, e por fim, os mecanismos utilizados para se adaptarem à 
situação decorrente do contato com a sociedade regional. 

Estruturei o trabalho em sete capítulos, visando a oferecer uma melhor 
noção da cultura Kaingáng. No 1. º Capitulo, "Informações gerais", localizo os 
Kaingãng no Estado de São Paulo, que estão inseridos numa das regiões mais 
densamente povoadas e desenvolvidas do Pais; através dos dados demo
grâficos nota-se a flutuação da população e da composição tribal dos Postos. 
O estudo dos "Aspectos organizatórios", realizado no capitulo 11. 0 , pretende 
examinar a organização social dos Kaingãng no passado e no presente, abran
gendo vãrios aspectos, como por exemplo, casamento, pintura corporal, 
iniciação, nominação e etc., com o objetivo de reconstituir o funcionamento 
da antiga divisão dual. O Capitulo Ili, intitulado "Aspectos econômicos", mos
tra os meios de subsistência e o relacionamento existente entre índio/ Posto, 
tndio/ "civilizado"; fica patente que o indfgena para sobreviver economicamen
te, depende quase exclusivamente do trabalho externo, ou seja, junto ao 
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"civilizado". Com o Capitulo IV, "Aspectos da organização política", analiso a 
liderança antiga e recorro à memória das pessoas velhas para fazer um levan
tamento dos ltderes Kaingáng do passado; atualmente a chefia é inexpressiva 
e o " capitão" exerce a função de intermediério entre Posto e tndios. No 
capitulo IV, "Ciclo de vida", focalizo o nascimento, a socialização da criança, 
e a morte; a apresentação desta unidade, foi de oposição entre o antigo e o 
atual. Muitas vezes o passado se funde ao presente, devido à conservação 
dos elementos culturais e, outras vezes, estes foram alterados pela pressão de 
agentes externos e internos. Apresento no VI. ° Capitulo, "O sobrenatural", 
como um aspecto da cultura Kaingáng que não foi muito modificado com a 
adoção do cristianismo, apesar dos tndios seguirem normas e manterem re
lações sociais que envolvem o ritual católico. No último capitulo, faço algumas 
considerações que abrangem os "Aspectos da participação dos Kaingãng na 
sociedade regional". Neste VII. ° Capítulo, meramente descritivo, focalizo a 
participação dos Kaingáng em algumas esferas sócio-culturais da sociedade 
envolvente e nas esferas de convívio social ligadas à recreação. Na conclusão, 
estabeleço uma relação de mecanismos sócio-culturais que favorecem e di
ficultam o processo de assimilação. 

Agradeço à CAPES por ter-me concedido bolsa de estudos durante três 
anos ( 1969-1971), para a realização do curso de Pós-graduação em Antro
pologia, na Universidade de São Paulo e para o inicio da elaboração deste 
trabalho, que constituiu minha dissertação de Mestrado, apresentada na mes
ma Univerdidade em 1972. Também agradeço ao professor Dr. João Baptista 
Borges Pereira e a professora Ora. Thekla Hartmann pela atenção e carinho 
que me dedicaram durante estes anos, e pelos conselhos, orientação e discus
são dos temas em questão; às alunas Maria Cristina Godoy Oliveira, Maria 
Alice Travaglia Sestini e Lisbeth 4onçalves, do 3. 0 ano de Ciências Sociais da 
UPS, que gentilmente cederam seus apontamentos de campo coletados em 
novembro de 1970, em Vanufre; ao Sr. Antonio Macedo, chefe do Laboratório 
de Cine-Foto-Sonografia, do Museu Paulista da USP, que se sobrecarregava 
de serviço para que houvesse tempo disponível para a redação final da tese; 
aos informantes indígenas, em especial à kaingãng Candlre, pela amizade que 
me dedicaram e pela paciência que tiveram em suportar a insistente pes
quisadora que não lhes dava folga. Agradeço ainda à FUNAI, através dos 
Chefes de Postos, que me deram apoio durante a pesquisa de campo, e 
através do Departamento Geral de Planejamento Comunitário, onde atualmen
te trabalho, que me concedeu tempo para preparar este texto para publicação. 

A grafia das palavras Kaingáng que aparecem neste trabalho não é muito 
rigorosa. As letras tem o mesmo valor que em português. Convém esclarecer, 
entretanto, que o ã, o ü e o ü representam vogais de que o português não 
dispõe. O n representa o nosso nh. O apóstrofo indica algo semelhante a 
oclusão glotal . 
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Capitulo 1 

a) Histórico 

A colonização do planalto ocidental paulista foi realizada por três frentes 
de expansão: 1. º) frente dos criadores mineiros; 2. º) frente do café;. 3. º) fren
te caracterizada por agricultura diversificada. Anterio11niente a estas frentes, 
Abreu (1972:28) comenta que "o oeste de São Paulo fora, desde o século 
XVI e principalmente no decorrer do XVIII, vasculhado pelas bandeiras" . 
Ribeiro (1970:101) complementa a informação, dizendo que as matas do vale 
do Tietê ao vale do Paranapanema e dai ao Paraná foram atravessadas por 
bandeirantes que se dirigiam para Mato Grosso e Goiás, na prea de escravos 
ou em busca de minas, ou que serviam à comunicação entre o Paraguai e São 
Paulo. Neste vales viviam índios conhecidos como Coroados que, segundo 
parece, não despertaram o interesse dos bandeirantes como mão-de-obra es
crava; talvez por serem mais aguerridos e pouco numerosos em relação ao 
grande número de indivíduos phcíficos que existiam mais a oeste ou talvez 
porque tratando-se de falantes de línguas não incluídas no tronco Tupi e que 
só conheciam uma agricultura muito primitiva, não dessem escravos ade
quados ao tipo de trabalho que lhes seria imposto. 

1. º) Fte1rte de eXp&nsão mineira: 

França (1956), comenta que a colonização do oeste do Estado de São 
Paulo foi provocada pela procura das vastas pastagens naturais que permitiam 
o mineiro continuar sua atividade tradicional, a pecuária. Os mineiros pene
traram segundo duas linhas: ao norte, pelo espigão que separa os rios Turvo e 
São José dos Dourados; ao sul, pelo espigão que separa as águas do rio 
Paranapanema e do rio Peixe. A colonização mineira, cujas vias de penetração 
foram utilizadas pelos plantadores de café, teve a originalidade de procurar os 
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solos mais pobres e as regiões de vegetação herbácea. As pastagens naturais 
alimentavam aos rebanhos e algumas ovelhas forneciam a lã necessária a in
dústria doméstica (idem, p. 166); os solos, apesar de pobres, produziam o 
milho para a criação dos porcos. Mantendo com dificuldade relações com as 
cidades do leste, onde vendiam o gado, continuamente ameaçadas por índios 
(entre estes os Kaingáng), os colonizadores mineiros, à medida que se apos
savam da terra, fundavam as primeiras bases dos centros urbanos da região 
(idem, p. 168). 

Os criadores mineiros " prepararam o caminho aos agricultores que se
guiram: os núcleos urbanos que fundaram serviram de base de irradiação do 
movimento de expansão demográfica; os caminhos que abriram foram utili
zados pela cultura do café em marcha, e seus descendentes forneceram, à 
nova fase de colonização, os elementos de uma tradição local" (Idem, p. 168). 

2. º) Frente de expansão do café: 
a) O desloca11 .auto da cultura do café 

Abreu (1972) relata que "o ponto inicial do desenvolvimento da cultura 
cafeeira no Brasil foi o Rio de Janeiro. Dai ela se espraiou por São Paulo, sul 
de Minas Gerais e Espírito Santo". A primeira área a ser ocupada foi o vale do 
rio Paraíba, mas quando os sinais de exaustão do solo se manifestaram, os· 
plantadores avançaram pelo oeste em busca de terras virgens (idem, p. 31). 

O mesmo autor acrescenta que a qualidade da terra (terra roxa) do vale 
do Paranapanema atraiu os plantadores de café. Todo o espigão divisor dos 
vales do Paranapanema e Peixe foram mais tardiamente ocupados por causa 
dos problemas oferecidos pelos índios (idem, p. 17). França · ( 1956) afirma que 
no decorrer do periodo de 1880 a 1910 o planalto ocidental paulista recebeu a 
primeira leva de indivíduos ligados à cultura do café (idem, p. 168) .Em 1929 a 
frente pioneira havia chegado entre o Tietê e o Aguapei, atingindo a região de 
Araçatuba; e entre o Aguapei e o rio Peixe, atingindo a área de Marília (idem, 
p. 169). A expansão cafeeira, segundo Abreu, trouxe uma extraordinária 
procura de terras virgens e ficaram na mira dos fazendeiros as terras devolutas 
do extremo oeste (p. 25). A disputa tornou-se acirrada (Idem, p. 26). França 
comenta que, ao lado da procura de novas terras para o plantio do café, 
houve a onda de especuladores, que, antes do movimento do povoamento, 
tomavam posse de enormes terrenos que revendiam em seguida sob a forma 
de loteamento (p. 171) . Abreu (19n: 37) descreve que os especuladores 
" retalhavam suas terras em pequenas propriedades e vendiam a prazo". Os 
fazendeiros também loteavam parte de suas terras para financiar suas plan
tações. Vieira ( 1973) complementa que após a crise de 1929, os loteamentos 
se multiplicam (p. 65) .• proliferam as pequenas propriedades e os arrendamen-
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tos (p. 66). As glebas eram divididas em propriedades menores (fazendas) ou 
em pequenos lotes (sitios) (Idem, p. 65). A proliferação da pequena pro
priedade se achava ligada à penetração das ferrovias e esta ao desenvolvimen
to de núcleos urbanos, indispensãveis ao pequeno produtor (p. 67). 

b) O papel da Estrada de Ferro No:oosto do Brasil: 

Para caracterizar o papel desta Estrada de Ferro, há necessidade de re
troceder alguns anos atrás a fim de explicar o seu surgimento, sendo que 

• 
atravessa o espigão entre o rio Feio e o Tietê, área em que viviam os Kain-
gáng. Por este motivo, apenas menciono o aparecimento das outras estradas 
de ferro existentes no Estado de São Paulo, sem localizar seus ramai·s. Vieira 
(1973) narra que: 

a criação e desenvolvimento das estradas de ferro paulistas estão intimamente 
ligados à cafeicultura, condicionada por ela e por sua vez influindo decisi
vamente na sua expansão, impulsionando a penetração, exploração e po
voamento dos planaltos ocidentais do Estado ... (p. 61). 

As épocas dos surqimentos das estradas de ferro foram: a Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro, em 1868; a Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro e a Estrada de Ferro Sorocabana, em 1872 (Idem, p. 61 ); a Estrada de 
Ferro Araraquarense, em 1912. 

O avanço das ferrovias nos planaltos ocidentais foi continuo, independente 
mesmo das crises cafeeiras, sem plano sistemático, mas de acordo com os in
teresses dos produtores e comerciantes de café, em sincronismo com a mar
cha de povoamento da Alta Sorocabana, precedendo o povoamento na 
Noroeste e seguindo-se nas demais regiões (idem, p. 62) . 

Correia das Neves (1958) descreve o surgimento da Estrada de Ferro 
Noroeste. Desde os meados do século passado, o governo brasileiro vinha es
tudando as possibilidades de dar à região matogrossense facilidades de co
municações comerciais e sociais, não somente por via fluvial, através dos rios 
Paraná e Paraguai, como por via terrestre. Mato Grosso vivia quase isolado da 
resto do pais, pois a única via de acesso, para aquela vasta região, era por 
meio daqueles dois rios, os quais cortavam território estrangeiro e não es
tavam livremente franqueados à navegação de todos os pafses. Portanto, a 
facilidade de comunicação com Mato Grosso, dependia sempre de entendi
mentos diplomáticos entre o Brasil e o Paraguai, que mais de uma vez mos
traram seu caráter precário (idem, p. 11 ). 

A idéia da construção de uma estrada de ferro para solucionar o pro
blema, surgiu em 1851, mas não foi executada (Idem, p. 13). Somente após o 
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término da guerra entre o Brasil e o Paraguai, em 1870, foi que o governo im
perial deu mais atenção ao plano da construção da ferrovia (idem, p. 14). E 
em 1890 foi criada e nomeada a Comissão de Viação Geral, para estudar e or
ganizar um plano geral de viação férrea e fluvial (Idem, p. 21). Em 1904, Bauru 
foi escolhida como ponto inicial da ferrovia, tendo em vista que as suas linhas 
iam ter ligação com a Sorocabana e Coni'panhia Paulista de Estradas de Ferro 
(idem, p. 37). Ao longo da linha da Estrada de Ferro Noroeste que avançava 
para o sertão, iam-se fundando e rapidamente se desenvolvendo diversas 
povoações (idem, p. 39). É o avanço dessa estrada que vai fazer entrar em 
choque os "civilizados" e Kaingáng. 

c) O co11tato com os Kaingãng 

A história da pacificação dos Kaingáng paulistas foi amplamente divul
gada por vários historiadores e jornalistas, devido à projeção e repercussão 
que este acontecimento provocou no meio rural e urbano, fazendo com que o 
governo tomasse providências imediatas no que se referia aos Kaingáng. As 
descrições da ação dos bugreiros, das frentes de atração e as hostilidades in
tratribais, foram descritas em seus mínimos detalhes. Por conseguinte, faço 
um rápido apanhado gefal desses tópicos mais importantes. 

Baldus (1953:311-8), citando alguns autores, cementa que as hostilidades 
entre os Kaingáng paulistas e os "civilizados" parecem ter começado em 
1886. Até ai, ·os sertanejos que, desde meados do século XIX, tinham pe
netrado e se fixado no território indigena nada haviam sofrido por parte deles. 
No primeiro decênio de nosso século, com o reconhecimento do rio Feio ou 
Aguapei, promovido pela Comissão Geográfica e Geológica do 'Estado, 
agravou-se a situação dos Kaingáng, porque os engenheiros contratavam 
bugreiros para exterminá-los. A construção da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, em construção ao longo do divisor das águas do Feio e Tietê, fez re
crudescer as hostilidades: os Kaingáng atacavam violentamente os traba
lhadores da estrada, em represália às batidas dos bugreiros. O pânico era 
geral. 

Magalhães (194.1:156-7) completa as informações, extraindo-as do Re
latório de 1911 , do SPI : diante do clima de hostilidade que estava se tornando 
insuportável, o diretor do SPI, marechal Rondon, faz o plano geral da atração 
e pacificação dos Kaingáng. Organiza um hospital provisório em Miguel Cal
mon para atender aos indios. O Inspetor instala seu acampamento em Hector 
Legru (atual Promissão), à margem da Estrada de Ferro, de onde inicia a aber
tura de um picadão através da máta, em· direção ao rio Feio. Depois transfere 
o acampamento para Ribeirão dos Patos, fazendo ar sua base de operações. 
Em 28 de novembro de 191·1 encontram uma casa de índios recentemente 
abandonada. Iniciam a troca de brindes. A 26 de dezembro a comitiva de 
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atração é subitamente assaltada a 1 km do rio Feio. Depois deste ataque, é 
estabelecido o primeiro diálogo entre "civilizado" e Kaingáng paulistas. O 
primeiro grupo de Kaingáng a visitar o acampamento do Ribeirão dos Patos, 
em 19 de março de 1912, é constituído de 12 índios. As visitas passam a ser 
freqüentes ao aéampamento, aumentam as relações de amizade e, por fim, os 
índios acabam sendo pacificados dentro de poucos anos. 

Horta Barboza (1954:67 e 70) relata que o último grupo Kaingáng foi 
pacificado em 1915. Por motivos de ordem econômica e pela pressão sofrida 
dos proprietários da área do Ribeirão dos Patos, fazia-se necessária a trans
ferência dos índios deste acampamento. A Inspetoria adquire uma área no 
lugar denominado lcatu, à margem da atual estrada de Penápolis para o 
Aguapeí, distante 4 léguas da Estrada de Ferro Noroeste. A mudança foi 
realizada em princípios de junho de 1916. Alípio Bandeira (1926:67) comenta 
que devido ao desentendimento entre as diversas hordas Kaingáng estabe
lecidas em lcatu, uma facção dissidente obrigou a Inspetoria a organizar um 
segundo Acampamento para eles. O novo Posto foi fundado a 9 km alérn do 
rio Feio e recebeu o nome de Vanuire, em homenagem à velha indígena, cujo 
auxílio muito valeu na pacificação desses índios. 

3. º) F1ee1te de expansão caracterizada por agricultura clvetWficada: 

Segundo Abreu (1972:170) após a crise de 1929/ 30 o plantio de café pas
sa a se desenvolver ao lado de outras culturas, como a criação de gado. Vieira 
(1973:66) acrescenta que: 

em 1932 a proibição de extensão dos cafezais favoreceu a disseminação de uma 
nova cultura, a do algodão, ligada à pequena propriedade. A cotonicultura desen
volveu-se essencialmente como cultura dos sitiantes ... 

Franca ( 1956) comenta que além do fundador de plantações, o cultivador e o 
espeéulador, a região conheceu um outro elemento: o colono estrangeiro (p. 
171 ). Estes imigrantes (chegados entre 1926 e 1930) formam núcleos agrícolas 
de nacionalidades diversas, no planalto, sobretudo ao sul do Tietê. Estes 
núcleos produzem café e algodão (p. 172). O algodão predomina na região 
mais ocidental do planalto, principalmente na Zona da "Alta Paulista", entre o 
rio Peixe e o Paranapanema. Atualmente a cultura do café e as pastagens 
coexistem juntas, bem delimitadas, e o cultivador procura manter uma certa 
estabilidade econômica através da policultura (p. 174). Os produtos mais cul
tivados na região são: arroz, feijão, milho, além de outros produtos de impor
tância temporária (p. 174). Atualmente os Kaingáng acham-se inseridos numa 
ãrea povoada por fazendeiros e sitiantes que produzem principalmente, milho, 
café, amendoim e criam gado bovino. 
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b) Distribuição geogréfica dos Postos 

Vanuire está situada no Bairro de Ponte Alta, a 24 km da cidade de Tupã, 
no município do mesmo nome, na região noroeste do Estado de São Paulo. 
Na localidade de Tupã, o Posto Indígena é conhecido como "Aldeia dos ín
dios" e em lcatu, os índios se referem ao Posto Vanuire, como "Pirã". A 20 
km de Vanuire encontra-se o rio Feio, sendo o Posto banhado pelos córregos 
lakri, Pirã e Koiós (2) . A área indígena (604 ha) (3) é cortada três vezes pela
estrada de rodagem municipal, em sentidos diferentes, tendo um tráfego· 
relativamente intenso. Diariamente transita um ônibus (jardineira) que faz a 
linha Saltim-Tupã. É por meio dele que os índios vão freqüentemente à ci
dade. O perímetro indígena está cercado por 17 fazendas e uma parte da área, 
74 alqueires (4) é arrendada a 11 "civilizados", cujas famílias não residem no 
Posto. As 28 casas dos índios estão esparsas dentro da área. Essa dispersão é 
aprovada pelo chefe do Posto, como um meio de evitar atritos entre os índios. 
As casas são de madeira, sem pintura, havendo algumas de pau-a-pique. 

lcatu localiza-se no município de Braúna, região noroeste do Estado de 
São Paulo, a 8 km da cidade de Braúna e a 50 km de Vanuíre. O Posto 
situa-se numa região bem povoada: há várias cidades perto de lcatu e faci
lidade de meios de transporte na vizinhança. Nas redondezas de Braúna, o 
Posto é conhecido também pelo nome de "Capitão Kenkrt", pois apenas a 
partir de maio de 1969, passou a ser chamado "Posto Indígena lcatu" .A área 
do Posto é limitada pelo córrego lcatu e pela estrada que liga Braúna a Lu
ziânia, ficando assim, relativamente isolado do movimento, pois a parte ha
'bitada da área está longe da estrada (5). Dos 120 alqueires (295.30 ha) do 
Posto (6), 21 alqueires situados numa ponta da ãrea, são arrendados a um 
japonês para pastagens. A reserva é cercada por propriedades de cafeicultores 
e criadores de gado vacum. Fora da área, três km da sede do Posto passa a 
Rodovia Marechal Rondon, local a que os índios se dirigem a pé, a fim de 
tomarem condução para Tupã, Penápolis e outras cidades. A circunvizinhança 
da área indígena é bem irrigada: perto do Posto corre o rio Feio, o córrego 
São Martinho, também denominado lcatu, o córrego do Formoso e o córrego 
Fazendinha. Com exceção do último córrego, os demais são relativamente pis
cosos (lambari). A sede do Posto localiza-se entre as duas "colônias", nome 
dado pelos indios às duas fileiras de casas. Uma delas é composta de três 

12) Conforme mapa do Posto Vanuire. 
(3) Baldus (1953:313) fornece a dimensão da área indígena de 250 alqueires, ou seja, 550 ha. 

(4) 1 alqueire: 100x222m (segundo informações indígenas). 
(5) Consultar o mapa anexo. 
(6) Baldus (1953:313) comenta que a área do Posto é de 109 alqueires. 
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casas de madeira. A outra é constitufda de dez casas de alvenaria e uma de 
madeira, que foram construfdas em 1930. 

O Posto lndfgena Araribâ pertence ao municfpio de Avaf, região noroeste 
do Estado de São Paulo, ficando a 23 km da cidade de Avaf e a 45 km de 
Bauru. Os fndios de Vanufre referem-se a este Posto como "Posto lakri" ou 
"Aldeia da Noroeste". Hã alguns anos atrás o Araribâ era chamado "Curt 
Nimuendaju". A ârea indfgena (940 alqueires) é limitada pelo rio Batalha e cor
tada pelo córrego Araribâ (7). Uma estrada municipal de pouco movimento 
atravessa toda a extensão da ârea. Em sua parte mais estreita, a ârea é cor
tada por um trecho, em fase de construção, da Companhia Paulista de Es
trada de Ferro. Oitenta e cinco alqueires da ârea estão arrendados a "civili
zados", para pastagens, sendo a reserva envolvida por doze fazendas de café, 
de gado vacum e criação de bicho-da-seda. As quatro casas de madeira de 
Kaingáng e mestiços de Kaingâng estão espalhadas na área, ficando bastante 
longe umas das outras. A sua localização resultou da escolha dos moradores. 

As sedes dos Postos lndfgenas Vanufre, lcatu e Araribâ possuem apro
ximadamente as mesmas instalações: casa do chefe do Posto, enfermaria, es
cola, casa de hóspedes, galpões e clube esportivo, sendo estas de mad.eira ou 
alvenaria (Araribâ). · 

c) Dados da 1 aogr6ficos 

O número de indivfduos que se consideram Kaingâng puros (8) e estão 
localizados em Postos lndfgenas do Estado de São Paulo é de 56 pessoas. 
Mas os Postos lndfgenas abrigam representantes de outras etnias, além de 
mestiços (9), resultantes dos casamentos interétnicos. 

A composição dos Postos configura-se da seguinte maneira( 10): 

(7) Verificar mapa do PI Araribá. 
(8) Tanto os Kaingáng como os regionais consideram Kaingâng puros os frutos de casamen
to entre indivk:tuos Kaingâng. 

(9) Mestiço: cruzamento biológico de representantes de diferentes grupos étnicos. Nos Pos
tos Indígenas os mestiços não são considerados índios pelos "civilizados" e dependendo da 
situação, o próprio Kaingâng também não os considera, principalmente se há mestiçagem 
com branco. 
(10) Código usado: 
K - Kaingâng 
e - "civilizado": termo usado pelos alienígenas para se diferenciarem do índio. 
Kr - Krenâk (Respktndor, MG) 
F ~ Fulnió (Aguas Belas, PE) 
T - Terêna (Car.hoefrinhA, MT) 
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p .1. p .1. 
indios Vanuire lcatu 

K 37 18 
Kr 5 -
GK 1 -
GN - -
T - 5 

• 
OX - 1 
e 12 2 
K+ OX + C - -
OX+K - -
K+C 43 -
K+ Bo+C - 4 
Kr+C 14 -
K+ BO - 5 
K+ GN+T - -
F + C 6 -
K+ T+Ka + C 6 -
At + C 5 -
Pa + C 5 -
K+ GK 3 -
K+ GN - -
K+ T 2 1 
K+ Kr 3 7 
K+GK+T+Bo 1 -
K+ GK+Kr+C 1 -
K+ T+Bo 1 6 
T + Ka+C 1 -
K+Kr+C 9 -
TOTAL 155 49 

Ka- Kadiwéu (Cachoeirinha, MT) 
At- Aticum (Floresta, PE - Posto Indígena Padre Nelson) 
Pa- Pankararú (Paracatu, AL) 
GK- Guaraní Kayuá (Dourados, MT) 
GN- Guaraní Nandeva (litoral norte do Estado de São Paulo) 

P.1.(11) 
Araribâ 

1 
-
-
1 
2 

-
-
9 
1 

-
-
-
-
13 
-
-
-
-
-
3 

-
-
-
-
-
-
-
30 

Bo- " Botocudo": grupo extinto que habitava a zona noroeste do Estado de 
São Paulo (segundo a única representante do grupo no Posto lcatu). 

OX- Ofaié - xavánte: grupo extinto que ocupava Mato Grosso, segundo a in-

Total 

56 
5 
1 
1 
7 
1 

14 
9 
1 

43 
4 

14 
5 

13 
6 
6 
5 
5 
3 
3 
3 

10 
1 
1 
7 
1 
9 

234 
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Nota-se que o grau de mestiçagem é elevado - 149 pessoas - e em 
cada Posto difere a composição das uniões mistas. Em Vanufre hã 43 filhos de 
Kaingâng com "civilizados"; em lcatu, sete filhos de Kaingâng com Krenâk e 
em Araribâ, treze filhos de Kaingâng com Guaranr Nandeva e Terêna. Tentarei 
mais adiante ( 12) explicar as possíveis razões destes casamentos interétnicos e 
intertribais, porque em Vanuíre e lcatu a grande maioria é formada por Kain
gâng, excluindo o Araribâ em que metade da população é Terêna e a outra 
Guaraní, sendo obrigatória a união com uma destas "nações" (13). 

O material coletado sobre dados demogrâficos de anos anteriores nos ar
quivos e cadastros dos Postos Indígenas são falhos e incompletos, devido ao 
desleixo dos chefes de Postos. Ao examinar os dados mensais, percebi muitas 
vezes um acréscimo ou decréscimo injustificado da população, pois não cons
tavam registros de mortes, nascimentos ou transferência de índios de um Pos
to para outro. As tabelas mostram tais defeitos de registr.o. A população in
dígena de lcatu de 1965 a 1968 era constituída de Kaingáng, Terêna, Ofa.ié
xavânte, mestiços Botocudos, Guaraní e mestiços destes grupos. A partir de 
1968 os Guarani saíram do Posto e dirigiram-se para Vanuíre, mas em seu 
lugar entraram regionais através dos casamentos interétnicos. 

Ano 

1965 

1966 
'1967 

1968 

1969 

1970 

1971 (14) 

~ 

População de lcatu de 1965/ 1971 

HOMENS MULHERES 
Adultos Crianças Adultos Crianças 

T T 
(16-... ) (0-15 anos) (16-... ) (0-15 anos) 

20 10 30 25 11 36 . 

18 8 26 • 17 12 29 .. 
18 8 l6 17 12 29 
13 9 22 15 8 23 
13 9 22 13 9 22 

13 9 22 13 9 22 
11 12 . 23 16 10 26 

formante. Esta e a mulher "Botocudo" foram raptadas quando crian
ças pelos Kaingâng. Maiores detalhes serão desenvolvidos no V. 0 

Capitulo. 
O sinal + liga as etnias de que descendem os mestiços. 

(11) Na coluna referente a Araribâ só foram considerados os indivfduos Kaingáng, 
mestiços de Kaingáng ou casados com eles. 

(12) Consultar a parte referente a casamento, no li. ° Capitulo. 

( 13) Os Kaingáng chamam os demais grupos étnicos de "nação". Quando inden
tificam os subgrupos em que antigamente estavam divididos (Votoro. Ka
nherú. etc.), usam também a denominação "nação" ou "patr(cio". 
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55 
55 
45 
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44 
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De 1965 a 1971 ocorreu uma redução da população total, tanto masculina 
quanto feminina, ocorrendo apenas oito nascimentos (quatro de cada sexo) . 
Quanto ao decréscimo da população adulta, masculina e feminina do Posto, 
não consegui nesta pesquisa, obter informações seguras que me autorizassem 
a apontar os fatores responsáveis. 

Paula Souza ( 1918:714, in Baldus, 1953:316) comenta que em 1916 (4 
anos após a pacificação) havia em lcatu 64 índios: 22 homens adultos, 11 
menores e 31 mulheres. Segundo o mesmo autor novamente foram recen
seados em 12 de setembro de 1946, contando com uma população de 39 ín
dios: 21 homens e 18 mulheres. Possivelmente estavam incluídos nestas cifras 
índios de outras tribos, porque lcatu era colônia penal do SPI e para aí eram 
mandados os faltosos. Devido a este último dado fornecido por Paula Souza, 
não se pode dizer que a população de lcatu de 1946 a 1971 (25 anos) aumen
tou em dez indivídttos. 

A população de Vanuíre é composta de Kaingãng, Krenãk (15), Guarani, 
" civilizados" e mestiços destes grupos, além de mestiços Fulnió, Pankararú e 
Aticum. 

POPULAÇÃO DE VANUÍRE DE 1967/ 1971 

Homens Mulheres 

Ano T.G. 
Adultos Crianças Adultos Crianças 
(16- ... ) (0-15a.) Tot.al (16-.. . ) (0-15a) Total 

1967 28 34 62 31 22 53 115 

1968 31 37 68 32 34 66 134 

1969 33 42 75 32 36 68 143 

1970 33 46 79 32 4J 72 151 

1971 39 39 78 33 ,. 44 n 155 

(14) Adaptei os meus dados coletados em campo (1971), ao estilo de cadastro 
utilizado nos Postos:"adultos" e "crianças';, a fim de fazer uma tabeia com
parativa, aproveitando os dados que estavam resgistrados nos Postos. 

(15) Hã no Posto uma viúva, sem filhos que se diz Botocudo de Minas Gerais, mas 
a inclui no grupo Krenâk. 
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í-Jo Posto Indígena Vanulre verifica-se um equilíbrio entre a populaçãc 
masculina e feminina ( 16), com uma tendência para o crescimento demo-. 
gráfico, ao contrário do que ocorre no Posto lcatu, em que apenas a partir de 
1971 houve aumento populacional. Entre 1967 e 1971 houve cinco nascimen
tos masculinos e 22 femininos, havendo contudo um acréscimo de 11 indi-

• 
víduos adultos na população masculina do Posto e apenas de duas pessoas de 
sexo feminino ( 17). 

Para melhor visualização de flutuação demográfica nos Postos, distribuí 
os dados de lcatu e Vanuíre em dois quadros: por sexo e por Postos. 

Homens Mulheres 
Ano 

Vanuíre lcatu Total Vanuire lcatu Total 

1965 ? (18) 30 - ? 36 

1966 ? 26 - ? 29 • 

1967 62 26 88 53 29 

1968 68 22 90 66 23 
. 

1969 75 22 97 68 22 

1970 79 22 101 1 72 22 

1971 78 23 101 n 26 

Vanuíre lcatu 

Homens Mulheres Total 
• 

Homens Mulheres Total 

? ? - 30 36 66 

? ? - 26 29 55 

62 53 115 26 29 55 

68 66 134 22 23 45 

75 68 143 22 22 44 

79 72 151 22 22 44 

78 n 155 23 26 49 

( 16) Em Vanuíre e lcatu hã equilíbrio entre a população masculina e feminina, o 
mesmo ocorrendo entre os Kaingâng de Palmas, Paranâ, " ... que o número 
de homens é, mais ou menos, igual ao das mulheres." (Baldus, 1937:293). 

(17) Paula Souza (1918:741) comenta que em "Pirã", em 1916 havia 31 índios, 
sendo 12 homens .13 mulheres e 6 crianças. 

(18) No Posto existia dados a partir de 1967. 
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No primeiro quadro nota-se que no seu conjunto há um crescimento na 
população, apesar de haver estacionado em 1970/71 na coluna (total) dos 
homens ( 101 pessoas) e nas das mulheres continuou sempre aumentando. No 
segundo quadro também se oercebe oelo total oue a população aumentou em 
Vanuíre, ao passo que decresceu em lcatu. Exclui o Araribá da tabela porque 
há apenas um Kaingáng e seus respectivos filhos, casados com membros de 
outros grupos étnicos; e um casal de mestiços Kaingáng e, filhos. 

Os dados censitários de 1971, coletados em minha pesquisa de campo, 
foram anotados de acordo com as informações recebidas. Todavia há uma 
ressalva para Vanuíre: dos 45-49 anos para cima há dúvidas quanto a sua 
autenticidade, pois os índios vacilavam ao fornecer a idade. Poucas vezes me 
aventurei a deduzir a idade do indivíduo, baseando-me no tipo físico, por
quanto este variava de pessoa à pessoa. 

As pirâmides demográficas foram elaboradas com dados colhidos em 
1971, nos três Postos visitados, anotando em separado as mulheres grávidas. 

Pirâmide do P.I. Vanuíre 

Homens Mulheres 
N. 0 de 
indiv. 

IDADE N. 0 de 
indiv. 

90-4 2 
80-4 1 

60-4 1 -
55-9 1 3 
50-4 7 2 
45-9 2 3 
40- 4 3 1 
35-9 5 3 
30-4 6 5 

25-9 3 5 
20- 4 6 5 

15-9 5 3 
10-4 7 10 

19 e_ 15 
5- 9 13 
0-4 19 

Total: 78 n 
Total Geral: 155 
Mulheres grávidas: 7 

. 
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N·. 0 de Pir~rt:lide do P .1. lcatu N. 0 de -
IDADE indiv. Homens Mulheres indiv. 

95- 9 - 1 
80- 4 - 1 
60- 4 - 1 
55- 9 - 1 
45- 9 1 1 
40- 4 1 1 2 
30- 4 1 1 
25- 9 4 3 
20- 4 1 1 2 
15- 9 3 3 
10- 4 1 3 
5 - 9 5 1 1 4 
0 - 4 6 1 3 
Total: 23 26 
'Total Geral : 49 
Mulheres Grávidas: 2 -

Os dados demográficos do Araribá são parciais, pois se limitam apenas a 
um Kaingáng e mestiços de Kaingáng, incluindo seus cônjuges Terêna e 
Guaraní. Os demais componentes do Posto ( Guaraní e T erêna) foram ex
cluídos, por estarem fora de nossa temática central. 

Pirâmide do P .1. Araribá 
HQMENS MUJ-HERES 

Idade N. 0 de N.º de 
indiv. indiv. 

50- 4 1 -
45- 9 1 1 
40-4 1 1 
35-9 1 -
30- 4 - 1 
25- 9 - 1 
20- 4 2 1 
15- 9 1 2 
10- 4 3 2 
5- 9 3 5 
0 - 4 1 2 

Total: 14 16 

Total Geral : 30 

Agrupei os dados demográficos dos três Postos numa "pirâmide, para ter
se idéia das classes etárias de que são formados. No cômputo geral a mulher 
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constitui a maioria (119 pessoas), apesar de haver pequena diferença entre 
elas e os homens ( 115 indivíduos>. O fator de haver mais mulheres, talvez seja 
uma das causas de incidência de casamento interétnicos, apesar de não haver 
diferença muito elevada entre os dois sexos. Na faixa etária de 15 a 25 anos 
existem 21 homens e 25 mulheres. 

Pirâmide referente aos 3 Postos 
HOMENS MULHERES 

IDADE N. ºde N.º de 
indiv. indiv. 

95- 9 - o. 1 
90- 4 - 2 .._ 
80- 4 - 2 
60- 4 1 1 l 1 
55- 9 2 1 1 4 
50- 4 8 1 2 
45- 9 4 1 1 5 
40- 4 5 4 
35- 9 6 3 
30- 4 10 7 
25- 9 4 r 1 9 
20- 4 11 1 8 
15- 9 6 8 
10- 4 11 1 l 15 

5- 9 21 28 
0 - 4 26 1 1 20 

Total: 115 119 

To tal Geral: 234 
Mulheres grávidas: 9 

Comparando os dados de alguns pesquisadores, constata-se que a po
pulação Kainqánq está decrescendo lenta e gradativamente, havendo uma 
grande possibilidade de dentro de alguns anos, existir apenas uma população 
mestiça de Kaingáng . A antropóloga Pourchet (1968:44) encontrou em Va
nuíre, em 1966, " ... 65 indivíduos de pura ascendência Kaingáng." Em 1971 
faço recenseamento no mesmo Posto e registro a existência de 37 Kaingâng, 
havendo, portanto, uma diminuição de 28 pessoas, em cinco anos. Darcy 
Ribeiro ( 1970:295) comenta que na época da pacificação, 1912, contava acer
ca de 1200 Kaingáng e Ribeiro Dantas (in Bandeira, 1926:70) registra para a 
população Kaingáng de São Pauto, em 31 / 12/ 1916, menos de 200 pessoas e 
em 31 / 12/ 1921 , cento e pouco indivíduos. Com o correr dos anos a população 
do grupo vai decrescendo, pois em 1953, Darcy Ribeiro (1970:295) encontrou 
87 Kaingáng, distribuídos em 39 homens e 48 mulheres, e em 1971, a po
pulação Kaingáng está reduzida a 56 pessoas. Por conseguinte, a população 
indígena em 18 anos decaiu em 31 indivíduos. 
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d) Fatores que contnbuem para a depopulação 

As ·familias com que mantive contato no Araribá, não apresentavam sin
tomas de doenças, estando em boas condições físicas. As causas que geram 
a mortalidade infantil são: desinteria, tétano umbilical ("mal de mico" e "um
bigo") e motivos ignorados. As doenças infantis se manifestam com maior 
freqüência entre (por ordem de prioridade) 1 e 3 meses e 1 e 2 anos de idade. 
Em lcatu, constatei as mesmas causas de mortalidade, além do aborto (este é 
chamado de "desapareceu") que dizem ser provocado por excesso de peso e 
queda da gestante. Verminose, hepatite, febre e pneumonia ocorrem em 
menor intensidade. O período em que as crianças estão menos imunes às 
doenças são do (por ordem de maior freqüência) 1. º ao 9. º dia; 1. 0 ao 9. º 
mês e 1 a 2 anos (este último coincide com Araribá). Em 1970 foram regis
trados no Posto ocorrência de conjuntivite (dor d'olho), pneumonia, gripe e 
desidratação. Atualmente ( 1971) não se verificam doenças graves, estando a 
população com aspecto sadio. Entretanto fui informada por estudantes da 
Faculdade de Bioquímica da USP, em janeiro de 1971, que os índios dos três 
Postos são portadores de vários tipos de verminoses, inclusive de esquisto
somose (em Vanuíre), sendo comum a existência de mais de duas espécies de 
,parasitas numa pessoa. Em Vanuíre as doenças que mais provocam a mor
talidade infantil são as mesmas apontadas acima, com algumas alterações. 
Houve maior número de crianças falecidas, cuja doença os familiares não 
soubpram identificar e também não souberam justificar os motivos dos abor
tos. As faixas etárias em que a criança é mais vulnerável à doença são nos 
períodos de (por ordem crescente) 1 ano, 4 a 5 meses e na primeira semana 
depois do nascimento. 

No Posto Indígena lcatu o pessoal é mais sadio que em Vanuíre, pois 
neste Posto o índice de adoentados é grande, sendo difícil passar um dia em 
que a esposa do chefe do Posto não tenha que medicar uma criança ou adulto 
e muitas vezes é necessário levá-lo ao médico, em Tupã. O índio por falta de 
conhecimento sobre a gravidade das moléstias não toma providência logo do 
início da manifestação da doença, pois vai aos Postos quando a doença esta 
num estágio bem adiantado. Seguidamente há surtos de doenças no Posto 
Vanuire. No primeiro semestre de 1971 houve um de sarampo que atingiu 40 
pessoas, sendo internadas 32 crianças na Santa Casa de Tupã, pelo FUN
RURAL (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) (19). Depois ocorreu a epi
demia de coqueluche ("tosse comprida"), contaminando 24 índios, apesar de 
terem sidos vacinados e destes, foram internados dois ou três índios. Em 

(19) O chefe de Posto começou a utiliz3r este Instituto a partir de janeiro de 1969 
O FUNRURAL pertence aos trabalhadores rurais e sendo os índios agríc =1-
tores, têm direito a esta assistência. 
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agosto de 1971 havia internados na Santa Casa três índios com doenças diver
sas, quatro indivíduos epilépticos e ainda crassava no Posto uma epidemia de 
dor d' olho nas crianças. Além dessas doenças, outras afetam a população in
dígena deste Posto: gripe, tuberculose, conjuntivite, inflamação de garganta,. 
diarréia ou desinteria e fígado (hepatite). Aliás, o primeiro medicamento a ser 
ministrado ao doente é para o fígado e se este não surtir efeito, é levado ao 
consultório médico em Tupã. Nem todo índio vai tomar remédio diariamente 
nos Postos quando inicia um tratamento; se a "enfermeira" não for medicá-lo, 
fica em casa gemendo de dor, pois acha que é "obrigação" da enfermeira, já 
que entende mais que eles. Além da passividade dos índios diante da doença, 
esta é agravada pelo descaso (ou ignorância) dos chefes de Postos perante o 
seu ·desenvolvimento, não a considerando grave. E para "tirar o medo" dos 
indígenas, às vezes os manda à cidade, pois o doente "não tem nada". 

Por meio de informações indígenas evidenciei um fator que contribuirá 
para o estacionamento populacional do Posto de Vanuíre daqui por diante: a 
"operação" (ligamento das trompas femininas). Registrei a existência de dez 
mulheres que fizeram a "operação" no Hospital de Tupã, de duas que de
sejam fazê-la e de mais duas que tomam pílula anticoncepcional. Quando in
daguei de quem partira semelhante idéia, respondiam que o médico recomen
dara não terem mais filhos para não prejudicarem a saúde. Algumas índias 
fizeram a "operação" porque o marido insistiu, ou porque o casal entrou em 
acordo ou porque a mulher simplesmente quis. Mas as reações psicológicas 
que a "operação" causa entre as mulheres que não a fizeram, são diversifi
cadas : algumas ficam receiosas em praticá-la porque temem que lhes acon
teça alguma coisa; outras, que seus maridos as abandonem e procurem outras 
mulheres que lhes possam dar filhos. A "magreza" também é considerada 
conseqüência da "operação". A geração mais velha condena a "operação" 
porque os "índios são poucos". 

Através dos dados demográficos de 1971, percebe-se que, no conjunto, a 
população indígena dos Postos está em relativa ascenção. Parece que atual
mente as doenças típicas do período infantil e as doenças "corriqueiras" que 
surgem no decorrer de seu crescimento não afetam o aumento populacional 
dos Postos, pois falecimentos não ocorrem em grande quantidade, sendo as 
crianças atendidas nos hospitais das cidades vizinhas ou medicadas nos Pos
·tos. É previsível, a vista das condições atuais, que num futuro bem próximo 
verificaremos uma diminuição na taxa de crescimento de Vanuíre e dos demais 
Postos, devido ao uso de onovulatórios e a ligação das trompas, que pro
vavelmente serão adotadas pela população feminina mais jovem. 
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Capitulo li 

Aspectos Organizatõrios 

Neste capítulo procurarei abordar alguns aspectos da organização social 
dos Kaingáng tanto passada como presente. O ritmo de desorganização dos 
Kaingáng paulistas foi tão rápido após a pacificação, que já não é poss!vel 
reconstruir um passado coerente através de informações dos remanescentes 
do grupo. A pesquisa de campo revelou as ruinas de um sistema dual, cujo 
funcionamento, diga-se de passagem, também nunca foi esclarecido na ín
tegra para outros grupos Kaingáng. Ao sistema estavam associados o ma
trimônio, a nominação, as cerimônias de iniciação, as pinturas corporais e, 
aparentemente, a disposição espacial das casas da aldeia e das sepu1turas. As 
considerações que se seguem mostram que ainda sobrevive entre os Kaingáng 
paulistas uma noção fragmentária do nexo existente entre estes aspectos, 
embora não se possam mais reuní-los num todo significativo e funcional. 

a) As subdivisões internas er1t1e os Kaingâng de São Paulo (20) 

Não consegui informações coerentes sobre a existência de metades e de 
grupos a elas afiliadas entre os Kaingáng paulistas. Metades e subdivisões são 
mencionadas na literatura dos Kaingáng dos Estados sulinos, mas também aí 
se encontram divergências nos dados registrados pelos diversos pesquisa
dores. Portanto, os dados aqui apresentados sugerem deduções e hipóteses, 

( 20 l Os autores que estudaram os Kaingâng paulistas chamaram a divisão dual de 
diferentes modos: metades (Baldus e Wiesemannl , conjuntos (Schullerl, 
grupos (Horta Barboza); e os agrupamentos que os compunham eram cha
mados de segmentos (Ribeiro), clãs (Baldus e Wiesemann) subgrupos (Horta 
Barboza). 
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mas São bastante esparsos e cheios de lacunas, embora permitam entrever a 
antiga organização social. E como os dados não me permitem caracterizar as 
subdivisões exatamente de acordo com os termos técnicos · do vocabulário 
antropológico (metades, clãs, linhagens), preferi utilizar termos neutros, como 
Grupo e subgrupo. 

Baldus ( 1955:376) registrou as metades Kamê e Kanyerukré, observando 
que apenas entre as hordas de Palmas e lvar, no Estado do Paraná, se fala em 
Kadnyeru, faltando a partícula kré, que significa "descendente". Wiesemann 
(1964:315) constatou num dos quatro dialetos Kaingáng, o do Sul, as de
nominações kabme (n) kre (n)e kayro:kre (n) para as duas metades, não tendo 
ela encontrado tais denominações no dialeto do Paraná. Baldus ( 1955:377) 
comenta que em Palmas, os Kamê tinham menos prestígio; no lvaí afirmava
se que não eram tão valentes quanto os membros da outra metade, observan
do que Kamê significava "medo". Em Guarita (RS), por outro lado, os infor
mantes diziam que as duas metades se equivaliam em qualidades morais, já 
que eram aparentadas. Wiesemann (1964:315) observou que entre os Kain
gáng do grupo dialet'al do Sul, Kabme (n) kre (n) significava "filhos do medo" 
e kayro: kre (n) o nome da outra metade, "filhos da sabedoria". 

Pesquisadores que estudaram os Kaingáng do Paraná também caracte
rizaram as qualidades morais e de liderança dos subgrupos e estas não diferem 
muito daquelas dos subgrupos paulistas embora haja divergências quanto aos 
nomes dos subgrupos. Segundo Baldus ( 1937), 

os grupos duma das metades chamam-se Votôro e Kadnyeru, os da outra Aniky e 
Kamé. Segundo uma interpretação, todos os quatro estão nessa seqüência, tam
bém segundo o prestigio social. Em todo o caso, os Votôro valem mais do que 
os Kadnyeru, e os Aniky mais do que os Kamé; 'elles tem mais força', explicaram
me (p.45). E ... os Kadnyeru, tem de mostrar-se truculenta e raivosa, e a outra, os 
Kamé, medrosa (idem, p. 82). 

Também Nimuendajú ( 1974:373-5; in Laytano, 1956:235) ao referir-se aos 
Kaingáng entre os rios Tietê e ljui, associa os subgrupos aos gêmeos ances
trais Kailerú e Kamê. 

O primeiro era de temperamento feroz e resoluto , mas versátil, e de constituição 
leve, magra, Kamé, por outro lado, era mental e fisicamente vagaroso, mas persis
tente. 

O mito do dilúvio universal colhido por Egon Schaden ( 1950:45) entre os Kain
gáng de Mangueirinha, Paraná, dizia: 

... que o casal (irmãos), antes de morrer, restabeleceram a divisão em dois grupos: 
os Kamé que são mais fortes, e os Kanheru, que são menos fortes. Dividiram-se 
para arranjar os casamentos entre eles. 
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Os Kaingáng paulistas, através de informações, deixaram-me entrever a 
existência de dois Grupos entre eles: Kanherú ou Kanhierú (21) e lnhagampi. 
Mas como este detalhe ficou mais claro por ocasião da redação deste tra
balho, não me foi possível confirmá-lo in loco. Por cónseguinte, uso a de
nominação Grupo A para Kanherú e Grupo B, para lnhQgampf, a fim de evitar 
afirmações que possivelmente não estejam corretas. 

Os Grupos são caracterizados pelos informantes paulistas através de 
atributos morais e através de uma associação com determinadas entidades do 
mundo vegetal e animal. O Grupo A era mais manso, alegre, bom, o melhor, 
constituía o maior grupo e estavam de algum modo associado ao espinho de 
caraguatá (lenlú) ou ao abacaxi do mato. O Grupo B era o mais forte, o mais 
bravo, quente e pior, era como a "abelha (ou marimbondo) brava que queima 
a gente" . Em Vanuíre o contraste entre os dois Grupos foi reforçado .Pela 
velha Candire: Kailu e lnhagampf não se davam, brigavam muito, havendo 
roubo racíproco de mulheres. 

A bibliografia relativa aos Kaingáng ainda se refere a subgrupos dentro de 
cada Grupo. Os Kaingáng paulistas também forneceram os nomes dos seguin
tes subgrupos, juntamente com suas características, o que permitiu a sua 
classificação. 

• Grupo A: 

- Pênvt: são pessoas boas, mais mansas. Em lcatu, o kaingáng Vakri disse: 
"Pênvt é frio, não faz nada para o outro". Esta caracterizacão se 

• 
opõe ao Grupo B, que é quente . 

... - Venrei'd: mais mansos. 

- Wókrôn: não são muito bravos, são bons, não xingam e não falam mal de 
ninguém. 

- Venkrikoâl?: foram identificados como sendo n 1ansos. 

- Kanherú: eram bons e alegres. 

Grupo B: 

-lnhagampi:a Ofaié-xavánte, Kertét, para explicar que lnhagafl1>1 é ruim, con
tou que "um homem estava colhenrlo mel · num toco, quando 
outro lnhagampi lhe decepou a cabeça". E a kaingáng Mariona 
(ambas de lcatu) também disse que "antigamente mulher lnha
gampi matava o marido". 

( 21 ) Os Kanherú eram também chamados de Kailu poraue "era a mesma coisa, 
andavam juntos, eram irmãos". 
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- W6prêg: gente brava, não presta, é chOfona .. 

- lankü: bravos. 

- Votoro: bravos e mais forte que Kanhetú: 

Reunindo estas informações coletadas em pesquisa de campo, de acordo 
com as qualidades mansos e bravos, e dispondo-os em dois Grupos, temos o 
quadro abaixo: 

GRUPO A GRUPO B 

Pênví 
• 

lnhagampí 
Kanherú 

Wóprêg (em lcatu: Fogprêg) 
Venrei'd 
Wókrôn lankü 

Venkrikoára Votoro 

Consultando a literatura etnológica referente aos Kaingáng de São Paulo, 
encontrei disparidade e pequena semelhança na maneira de agrupar os sub
grupos dentro dos Grupos. A título de comparação, fiz um quadro com os 
dados de Wiesemann (1970:107), Schuller (1923/ 27:520) e os meus, coletados 
em pesquisas de campo. A diversividade com que se apresentam os nomes 
dos subgrupos, deve-se a problema de registro fonético. Wiesemann e eu en
contramos nove subgrupos e Schuller dez. Entretanto Paula Souza 1918:746, 
apud Horta ~arbozaJ regastrou a presença Oe" .. . mais oe 6 grupos diver
sos" .. entre os Kaingáng pau listas e Musterreiters- Kalender ( 1918:68) registra 
apenas 6 subgrupos. 

A distribuição dos subgrupos segundo dois dos autores citados, com
parada com a minha, permite fazer o seguinte quadro: 

. . 

SUBGRUPOS Grupo A Grupo B 

Kanheru, Caiierú (e Caneru-crê) , Kanherú W .,S.,M . -
Votor, Votôro, Votoro w. S.e M. 
Pãvi, Penvin, Pênví W .,S.,M . -
Jagepi, Nakempin, lnhagampí w. S. e M. 
Vóppràg, Fogpreg, Wóprêg (Fógprêg) s. W.e M . 
Vógkrün; Focron, Wókrôn M. W .e S. 
Vãnhkrekuvar, Curava (e Vencrê (n), Venkrikoára S. e M. W .e S. 
Jãky, lankü - W .e M. 
Verenh, Venrei, Venrei'd M. W.e S. 

. 
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W. significa Wiesemann; S., significa Schuller e M., Melatti. Esta clas
sificação mostra a inconsistência dos dados apresentados e reforça a dúvida 
se existiu um sistema dual que não foi aprendido em sua totalidade e dimen
são pelos pesquisadores. 

Em Vanuíre, o kaingáng Jaime forneceu dados que se referem às posi
ções hierárquicas dos subgrupos e as suas possibilidades de contrair matri
mônio: 

- lnhagampí e Votoro "mandavam-se" mutuamente, podendo casar entre si 
(ambos do Grupo 8). 

- Kanherú "mandava" nos W6prêg (Grupos opostos). 
- Pênví "mandava" nos W6krf>n e Venkrikoéra, podendo casar porque eram 

parentes (todos do Grupo A). 

Estas parcas informações deixam entrever uma possível relação entre hierar
quia e casamento. Parecem indicar também que o Grupo A e, dentro dele, o 
subgrupo Kanherú, constituía o fornecedor de líderes, como se verá pelos 
exemplos abaixo. O kaingáng Antonio (de Vanuíre) disse que o grupo chefiado 
por lenkri (do subgrupo Kanherú e Grupo A) e o chefiado por Lakri (subgrupo 
Pênvf e Grupo A) eram os mais fortes. O mestiço Juca (K + C) informa que 
Lakri (de Vanuíre) foi um bom "capitão", mas Canuto e Candire não concor
dam com ele, afirmando que Lakri não aceitou o cargo de "capitão" porque 
era " muita coisa separar brigas e ele era de sangue quente, valente, andava 
com flechas nos ombros" . Segundo o kaingáng Antonio, Lakri era um dos 
piores chefes, brigava com os índios de Vanuíre e lcatu (possivelmente antes 
da pacificação), cortava a cabeça dos membros das hordas atacadas e ia em
bora (para o Posto Ribeirão dos Índios, perto do município de lakri) . Kayu6 
(Guarani) comentou que o "capitão" de lcatu, Kenkrt (subgrupo Kanher6 e 
Grupo A) (22) foi escolhido pelos índios por ser o mais bravo, corajoso, sa
bendo lidar com os outros. Juca classificou-o como "um carrasco" , pois uma 
vez degolou uma moça kaingáng, em lcatu e foi preso em Glicerio. Percebe-se 
através das exemplificações, que as qualidades dos líderes estavam associadas 
aos atributos característicos de cada Grupo. Ao fazer o levantamento dos 
lideres antigos até a atualidade, verifiquei que o Grupo A esteve presente em 
dez entre treze casos de chefia indígena, havendo preferência pelos subgrupos 
Pênvi e Kanherú. 

A velha Candire contou que os Kaingáng se organizavam em sub
grupos para poderem casar. Segundo Baldus (1937:44) os subgrupos dos 

( 22 ) Lakri (ou lakri), lerdai e Kenkrt: foram "capitães" dos Postos lndfgenas. In-
formações detalhadas no IV Capftulo. " Capitão": denominação dada ao 
chefe Kaingáng que lidera o grupo indígena. 
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Kaingáng de Palmas tinham outra finalidade, pois quando o pai escolhia a qual 
dos dois grupos de sua metade pertenceria o filho, fazia-o " ... com a intenção 
de igualar numericamente, 'para ter parelhas para dansar' ... " Em Vanuíre e 
lcatu o sistema não mais funciona e as informações recolhidas sobre o pas
sado parecem excluir a possibilidade da divisão dos Kaingáng em dois Grupos 
ter tido a função de regular o casamento. 

As possibilidades de casamento entre os vários subgrupos estão aparen
temente ligadas à concepção de que há algum tipo de parentesco entre eles, 
e que este é mais ou menos distante. Ao tentar explicar as relações entre os 
membros de um subgrupo e entre dois subgrupos, os Kaingáng paulistas 
usam de termos como: parentes, primo segundo, primo irmão e primo le
gítimo (cfr. encontraremos a seguir) . Hensel (in Schaden, 1948:280) define 
'parentes próximo' para os Kaingáng do Rio Grande do Sul, como correspon
dendo a "membros de um determinado clã ou de uma metade exógama". 
Baldus ( 1937:46) comenta que também os Kaingáng de Palmas, Paraná, pos
suem a mesma conotação : "os grupos da mesma 'metade' estão, um em 
relação ao outro, como primos e primas". 

O informante Jaime exemplificou da seguinte maneira as relações entre os 
subgrupos: Pênví e Wókrôn (Grupo A) podiam casar porque eram "parentes 
longes". PênvÍ não podia casar com Kanherú (Grupo A) porque eram paren
tes. A kaingáng Candire completou: Venrei'd e Wókrôn (Grupo A) são pri
mos, portanto não podiam casar. Mas a kaingáng Rosa a contradisse: Wókrôn 
não é parente dos Venrei'd e dos Kanherú (Grupo A). Outra informação afir
mava que lnhagampi e Wóprêg (Grupo B) eram da mesma família e que 
podiam casar, pois combinariam bem. Vários dados indicam que não era per
mitido o casamento entre membros de Grupo diferente, devido a essa noção 
de parentesco. A kaingáng Clarice, de Vanuíre, informou que Wókrôn não 
casava com lnhagampi (Grupo oposto) porque eram irmãos (23). Também 
havia parentesco entre os Wóprêg e os Wókrôn (Grupos diferentes) porque 
eram "quase da mesma família", tendo o mesmo relacionamento. O que se 
depreende dos dados é que havia maior entrosamento do casal quando o 
casamento era exogâmico em relação aos subgrupos e não quando exogâmico 
em relação aos Grupos. Dizem que lnhagampí combina com Votoro (rr1esmo 
Grupo), mas lnhagampi não combina com Venrei'd (Grupos,. opostos). Wie
semann (1964:317) comenta que entre os Kaingáng do Posto Indígena Inter
ventor Manuel Ribas, no Paraná, " . .. o casamento ideal se dá entre membros 

( 23 ) Oarcy Ribeiro ( 1970:311) referindo-se aos Kaingáng paulistas: os casais in
cestuosos (que tiveram relações sexuais com membros da mesma metade ou 
certos segmentos de metades opostas) " ... apresentam-se como 'irmãos' e 
não se permitiam procriar". 
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de diferentes metades, embora na realidade membros da mesma metade con
traiam casamento ... ". Nota-se uma certa flexibilidade nas regras matrimoniais 
entre os Kaingáng paulistas e paranaenses, sendo estas provavelmente adap
tadas as necessidades do grupo. Os apontamentos de Horta Barboza (in Paula 
Souza, 1918:746) corroboram esta afirmação: 

grupamentos há, que permitem o casamento com indivíduos de todos os outros, 
assim como grupos que só facultam o enlace matrimonial com indivíduos filiados a 
este. ou aquele grupo. 

O autor (H. Barboza, in Laytano, 1955:202-3) continua fornecendo maiores 
detalhes: os grupos mais importantes 
... são os Camens e os Canherucrens; os casamentos somente podem se realizar 
entre os homens de um grupo e as mulheres do outro. Entretanto, não se deverá 
pensar que seja licito para um Camen casar-se com qualquer Canherucren, pois ... 
há uma divisão em subgrupos razoavelmente numerosa. Os indivlduos de um certo 
sub-grupo Kamé podem somente desposar uma mulher de um determinado sub
grupo Canherucren (Kadnyerú), salvo algumas exceções que confundem uma 
questão .. . 

Darcy Ribeiro (1970:310) também se referiu às regras matrimoniais dos Kain
gâng paulistas, sem destacar a sua flexibilidade: 

f 

.. . duas pessoas só se podiam casar quando, além de pertencerem a metades 
opostas, ainda fôssem filiados a certos segmentos destas. Não só o casamento 
como todo intercurso sexual entre membros da metade ou de certos segmentos de 
metades opostas, era tido como incestuoso e punido com a morte. 

Tanto estes argumentos como o material de Schuller, baseado em dados de 
Paula de Souza e Horta Barboza, sobre a regra dos casamentos entre os Kain
gáng paulistas, não se coadunam com as informações coletadas em lcatu e 
Vanuíre. Os autores afirmam que o casamento era realizado entre membros de 
Grupos opostos (exogâmicos), afiliados a certos subgrupos. Schuller 
( 1923/ 4:520) explica que apesar das diferentes possibilidades de casamento de 
cada subgrupo, cada Grupo tinha o mesmo número de oportunidades, ou 
seja, nove possibilidades de casamento. Estas possibilidades estavam assim 
distribuídas: Canerú casava com Venrei (24); Caiierú-crê casava com Votôro e 
Cuvara; Penvin casava com Nakempin e Cuvara; Focron casava com Fogpreg e 
Vencrê; Fogpreg casava com Focron e Cuvara. 

Entre os Kaingáng de São Paulo havia certos cuidados especiais para 
preservar o funcionamento dos subgrupos, no que se refere a casamentos: 

1. 0 
- Se num subgrupo de um Grupo faltassem moças, o pai dela dirigia-se a 

outro subgrupo do Grupo oposto e pedia permissão para o casamento 
dos jovens. 

(24) Vide quadro refe rente a distribuição dos subgrupos. 
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2. º - Havendo escassez de participantes num subgrupo do mesmo Grupo, 
faziam novas adesões com o consentimento da família do escolhido 
para que seu subgrupo não se extinguisse. O atual "capitão de Vanuíre 
(do subgrupo Kanherú) contou que a kaingáng Venlcilia, já falecida, 
convidou-o a pertencer ao subgrupo Pênvf (ambos do Grupo A) porque 
seu marido, Lalai (falecido), era o último representante deste subgrupo. 

3. 0 O casamento dentro do próprio subgrupo não era permitido, pois seus 
membros eram considerados irmãos. Preferiam que casasse com outro 
subgrupo do mesmo Grupo. Uma kaingáng disse que "suas naturezas 
não combinam para casarem com parentes da mesma nação (sub
grL.po), tinha que casar com parentes" (mesmo Grupo). Ela ilustrou es
ta informação, contando que foi coagida pela mãe viúva e pelo en
carregado de Posto, a casar com um kaingáng, sendo ambos do sub
grupo Kanherú. Ficaram poucos meses casados, sendo que ela "não 
lhe entregava o corpo", preferindo ter intercurso com fok (25). As 
brigas contínuas levaram à separação. Também segundo Correia das 
Neves (1958:73) , " ... casamentos não se davam entre homens e mulher 
do mesmo grupo". 

Mas há casais que rompem as regras matrimoniais e casam dentro do mesmo 
subgrupo. Estes fogem, não sendo incomodados porque "não há mais jeito". 
O kaingáng Chico Paraná (veio de Campo Cambará, perto de Queimada, 
Paraná) para casar com Lévinhe (do subgrupo Wõkrôn), já falecida, mentiu 
que era Kanherú e depois de casados disse que ambos eram Wõkrôn. Jules 
Henry (1964:176) encontrou entre os Aweikoma (26) de Santa Catarina ames
ma não observância dos padrões tradicionais: 

The present-day Kaingáng say that people having the sarne marks cannot marry, 
but for two hundred years there has been absolutely no attempt to live up to the 
theory, and no feeling of shame is connected with marrying a person of the sarne 
mark . 

Conclui-se que o padrão ideal de casamento entre os Kaingáng paulistas, 
era o exogâmico com relação aos subgrupos, mas na prática estas regras 
quase não funcionavam. Os Grupos seriam agâmicos. Uma das preocupa
ções dos informantes indígenas, é salientar a proibição do casamento dentro 
do próprio. subgrupo, qualificado como casamento incestuoso. A falta de 

125) Foi<: denominação que os K aingéng dão aos "civilizados", bem como " por
tugueses" (mais em 1 catu) e " nacioná" (em Araribá). 

(26) Usei os termos AV\eikoma, Xokléng e Botocudos, na medida do possível , con
forme os autores registraram, sendo que raras vezes os identifico, colocando 
entre parênteses. 
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rigidez das normas, tradicional ou por efeito de desorganização do grupo, é 
atestada pelo número de casais que romperam as regras. Aparentemente 
havia uma hierarquização de subgrupos dentro dos Grupos, segundo maiores 
ou menores possibilidades de casamentos, mas devido à diversidade e à in
coerência das informações, não foi possível estabelecê-la. 

Atualmente os Kaingáng !principalmente de Vanuíre) querem integrar-se o 
mais rápido possível na sociedade regional e para isso recorrem aos casamen
tos interétnicos, principalmente as mulheres (27). Pe. Vieira (in Laytano, 
1955:202) também verificou que entre os Kaingáng do RS, são as mulheres 
que se deslocam do grupo: 

... é comum o casamento da índia caingang com o homem não-lndio, como é raro 
o casamento de indio com a mulher não lndia. 

Estes casamentos interétnicos contribuem para desorganização social do 
grupo, pois os indivíduos relegam a um segundo plano as tradições culturais, 
sentindo vergonha delas. Apenas uma pequena minoria, os mais velhos prin
cipalmente, procura inculcar nos jovens os antigos conhecimentos tribais, mas 
estes os rejeitam, considerando-se " civilizados" (28). Hoje são pouquíssimos 
os casamentos nos Postos que obedecem as antigas regras matrimoniais. Em 
alguns casos foi difícil descobrir a que subgrupo os indivíduos pertencem, por
que muitos esqueceram ou quando pequenos não foram afiliados a um sub
grupo e Grupo. Wiesemann ( 1964:316) também observou tal esquecimento 
entre os Kaingáng do Paraná, localizados no P .1. Interventor Manuel Ribas: 

geralmente o casamento se dé com um membro da outra metade, embora hoje em 
dia alguns pares se casem sem saber a que metade pertencem. 

No Posto Indígena Vanuire e em lcatu, encontrei apenas dois casamentos que 
se enquadram no padrão ideal: dentro do mesmo Grupo (endogâmico). Dois 
outros (um em Vanuíre e outro, em lcatu) que, por regra, não correspondem 
ao ideal, sendo porém, permitido pelo grupo - casamento com membros de 
Grupo oposto (exogâmico). Registrei dois casamentos, um em cada Pos
to, que são totalmente condenados pelos Kaingáng: casamento dentro do 
mesmo subgrupo (endogâmico). Os cônjuges pertencem ao subgrupo Ka
nherú. Quanto a um dos casais infratores, que reside em lcatu, a mãe da 
moça não consentia no casamento, alegando que eram primos e que o rapaz • 

(27) Encontrei um K aingáng casado com mulher fok, em Vanuíre e outro em 
1 catu . 

!28) Logo nos primeiros contatos que tive com os Kaingáng adultos de Vanuíre, es
tes comentavam que não ensinavam a língua materna aos filhos, porque " agora 
eram civil izados e não deviam saber língua de índio". Com o correr do tempo 
e o convívio, a opinião muda e alegam que os filhos não querem "cortar a lin
guagem", isto é, negam-se a aprender a língua Kaingáng. 
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continuaria o namoro com sua ex-namorada. Mais tarde os jovens casam e a 
mãe justifica o desentendimento do casal, dizendo que ambos são Kailu. 

A dissolução do grupo indígena, como expressão tribal está cada vez 
mais eminente, pois dos 56 Kaingáng "puros", apenas seis casamentos corres
pondem mais ou menos às tradicionais regras matrimoniais, havendo nítida 
preferência por outro tipo de vinculação (29), ou seja, com mestiços ou outro 
grupo étnico. Há um "amortecimento" e passividade dos índios contra as 
quebras de padrões tribais na realização de casamentos nos Postos. Em 
Vanuíre, o kaingáng Quincas esclareceu que atualmente casam dentro do 
mesmo subgrupo, pois os pais e avós não se incomodam com isso. O kain
gáng Canuto complementou que qualquer parente (subgrupo) pode se casar 
um com o outro. O mesmo processo de desintegração que os levam a outros 
níveis de organização, sofreram os atuais Kaingáng de Palmas, Paraná, des
critos por Fernandes (1941: 196): 

... começam a casar dentro do próprio grupo, elementos Kamés já têm casado com 
Kamés, e limitam-se a respeitar os parentes próximos 'como os portugueses'. 

Um dos fatores que certamente contribuiu para esta situação dos Postos, foi o 
desarranjo social provocado pelas epidemias (30) que dizimaram parcialmente 
os grupos Kaingáng, dificultando assim a procura dos cônjuges prescritos. No 
artigo "Convívio e Contaminação ", Darcy Ribeiro ( 1970) expõe as conse
quências dos surtos epidêmicos: 

. 
Os Kaingáng paulistas foram reduzidos à metade pela gripe epidêmica que con-
tagiou as aldeias nos primeiros anos após o contato (p.273). 

Essa mortalidade: 

... atingiu desigualmente aos vários segmentos da organização social Kaingáng, de 
modo que, poucos anos depois da pacificação, alguns dêles estavam reduzidos e 
outros haviam desaparecido completamente (idem, p. 310). 

(29) ' Neste capJtulo comentarei os casamentos interétnicos e intertribais. 

(30) Os Kaingáng mais velhos recordam com tristeza, as epidemias de gripe es
panhola, de sarampo e febre amarela ou maleita (em lcatu morriam mais de 
três pessoas por dia) que ocorreram alguns anos após a pacificação e nas 
quais pereceram a grande maioria de seus parentes. As epidemias de 1914 
(a), de novembro de 1916 (a), de fevereiro de 1923 (b), de agosto de 1934 (c) 
e de 1944 (d), atingiram igualmente os Postos de lcatu e Vanuíre . 

. 
a) Diário do Serviço de Proteç.io aos lndios e L~lização de Trabalhadores 

Nacionais. N .º do Livro: 8171 , p. 114 e 235. (Encontra-se no. P.I. Araribâ). 
b) Diário do P.I . do tcatu para o ano de 1922. 
c) Diário de movimento do P.I. lcatu, p. 179. 
d) SPI Posto VanuJre - Diltrio - 1944, p. 17 (verso·). 
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b) Casa1111&11to: 

1. 0 - As fo111aas do casa11ae11to 

As inf armações mais divergentes que colhi diziam respeito à antiga forma 
de casamento. Por conseguinte, reuni os dados que mais se assemelhavam, 
desprezando os que diferiam do contexto geral . 

Logo que a criança nascia era prometida em casamento; os informantes 
diziam, entretanto, que o casal "não se acertava" nestas condições. O cos
tume de prometer a criança em casamento, era seguido pelos Kaingáng de 
Guarapuava, Paraná, segundo Moreira Pinto (1894:580; in Ploetz e Métraux, 
1929:200), e lhering (1895:116) confirmou sua prática entre os de São Paulo: 

Quando um Coroado dá sua irmã para mulher do outro, contrahe o compromisso 
de desposar as filhas que provenhão desse matrimõnio, e passa desde o nascimen
to de uma dellas a trabalhar aos seus futuros sogros. Não há cerimonia alguma no 
casamento; logo que a mulher attingiu a idade, vai para a companhia daquelle que 
desde o berço lhe foi destinado. 

A citação indica a existência do casamento com o tio materno entre os Kain
gáng de ambos os Estados. 

As informantes contaram várias versões sobre o isolamento forçado dos 
casais quando não queriam se unir, e talvez tivesse alguma relação com a 
subdivisão vigente entre os Kaingáng. Clarice comentou que quando a moça 
não queria casar com o rapaz, ficava três dias amarrada, com cipó, sozinha, 
na casa de sua mãe ou na do rapaz. Recebia alimento das pessoas da casa 
em que se encontrava reclusa e a água do futuro marido. Normalmente dois 
dias de reclusão eram suficientes para ela se decidir a casar. Depois deste 

' isolamento passava a residir na casa do pai do rapaz. Candire contou versão 
um pouco diferente: o casal ficava amarrado pelos punhos, com cipó imbé, 
um ao lado do outro, na casa do rapaz, até se acostumarem. Se após três 
dias não se resolvessem a casar, o rapaz ia para longe e cada um escolheria o 
próprio cônjuge. Paula Souza (1918:745) confirma parte da informação da 
velha índia: "a mulher destinada a um índio, se não quer acompanhá-lo é 
amarrada ao seu rancho até querer. ''Piza ( 1938:208), complementa a infor
mação: a moça casava com um homem escolhido. "Si recusava, era amar
rada a um poste e, depois, ao próprio marido". O kaingáng Biriba forneceu 
um terceiro dado: durante dois dias o casal ficava amarrado, no mato. Se 
chovesse, o chefe os colocava num rancho construído pelo pai do rapaz e 
levava-lhes alimento. Quando casavam nestas condições, ou seja, forçados, o 
rapaz ficava "longe da moça" e não tinham filhos. Piza (1938:208) descreve a 
técnica utilizada pela Kaingáng paulista, para não dar um filho ao marido, 
quando era obrigada a casar: 

a paciente, para isso, deitava de costas, e o massagista iniciava, com cautela, para 
não ofender as costelas, um sapateado, que aumentava de intensidade e que, para 
o caso, era de resultado certo. 
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Não faziam festa quando o casamento era "no cipó". Manizer (1930:n6; in 
Métraux, 1946:464) presenciou uma cerimônia de casamento entre os Kain
gáng de São Paulo, que teve lugar durante um turno de bebidas. 

Some old men seized the bridegroom and bride and pushed them toward each 
other in spite of the woman's resistance. Then they dragged them into the bri
degroom's hut and left them there under a blanket. The following day the woman 
ran away, but was brought back by force. 

Antigamente era o pai da moça que escolhia o pretendente e se ela não o 
aceitava, apenas lhe restava a fuga. Se os pais e a moça se agrad~vam do 
candidato, faziam "festa de kiki" (31), sendo casados pelo tio paterno (32). 
Este aconselhava o casal a viver em harmonia. A irmã recém-casada do rapaz 
ou senão a tia paterna dele, cortava os cabelos da moça em franja. As pes
soas formavam um círculo e a tia paterna ou a irmã do rapaz colocava-se no 
meio po casal, pegava as suas mãos e levava-os ao centro da roda, fazendo
os sentar numa espécie de jirau enfeitado com folhas de palmeira. Eram 
seguidos por seus parentes: irmão casado do rapaz, irmão dela ... O pai da 
moça não participava dessa cerimônia . Havia "choro ritual", racionalizado 
atualmente nos seguintes termos: a mãe da moça e a avó materna choravam 
porque depois de 2 ou 3 anos a moça seria abandonada, pois raros maridos 
permaneciam até o fim da vida com a mesma mulher (33); a avó paterna e a 
mãe do rapaz choravam porQue a moça não cuidaria bem do marido. A tia 
materna da moça e o tio ma~rno do rapaz davam conselhos ao casal relativos 
à vida futura. Ribeiro Dantas (1922; in Bandeira, 1926:76) descreve uma festa 
de casamento, ao luar: 

havia ... uma grande fogueira, em•torno da qual dançavam e brincavam .. . A noi~a. 
mais do que as outras moças enfeitadas, destacava-se também, por ser alvo de 
atenções e solicitudes especiaes. As mulheres faziam caricias, os moços cum
primentos e amabilidades, e até os velhos tomavam parte nessas manifestações de 
acatamento, dizendo gracejos com que animavam a companhia. 

A kaingáng Mulata comentou que antigamente não havia festa nos casamen
tos. Para casar, o rapaz punha a mão na cintura da moça e dormiam juntos. 
Um kaingáng contou versão diferente: para casar, a moça partia uma cabaça 
ao meio, punha mel (ou kiki) e oferecia ao rapaz. 

Talvez uma das causas dos casamentos forçados estivesse relacionado ao 
fato da moça solteira, antes de ca5ar, não ter liberdade de "brincar" (34): se o 

(31 ) A bebida kiki era servida nas festas de casamento (dj128C8bill ou ajaracatxia), 
de iniciação e no veia itere (festa dos mortos). 

(32) O mestiço Juca afirma que o casamento era realizado pela pessoa. mais 
velha do grupo (talvez o lider de cerimônias) . . 

(33) Não registrei atualmente nenhuma separação de casais, talvez devido à rígida 
fiscalização dos che1es de Postos. 

(34) "Brincar", "bobagem" e "cachorrada": significa manter relações sexuais. 
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fizesse, seus pais (a família ou o "chefe") obrigava a casar com quem ela não 
gostava. A kaingáng Ana comentou que antigamente se moça solteira man
tivesse relação sexual era morta, o mesmo ocorrendo se uma mulher casada 
tivesse ·intercurso sexual extra-marital. Baldus (1937:41) informa que entre os 
Kaingáng de Palmas, Paraná, "antes de casar-se, os dois futuros esposos 
devem conservar-se abstinentes". Em lcatu e Vanuire quando relações sexuais 
esporádicas ocorrem entre moças solteiras e homens casados, familiares e o 
chefe de Posto interferem no sentido de não haver filhos, pois "é duro criá-los 
sem pai". Engravidando, a moça solteira recorre ao aborto, naturalmente en
volvido pelo maior sigilo, ou dá a luz e permanece na casa de seus pais. Can
dire, de Vanuíre, comentou: "antigamente as moças não andavam perto do 
namorado, mas agora mantém relações sexuais e depois os rapazes desa
parecem. "Atualmente, ao casar, a mulher jã teve experiências sexuais an
teriores, em especial durante a puberdade. Aniversários, terços, "brincadeiras" 
(bailes) no Clube do Posto e nas casas particulares com a finalidade de ar
recadar dinheiro para o time de futebol, contituem oportunidade de encontro 
para os jovens, dando motivo para críticas dos mais velhos. Além desses 
lugares, os jovens namoram no mato, na "mina" (35) nas baixadas e na roça. 
Antigamente, se jovens do mesmo subgrupo "brincassem", o iog'rig 
("capitão" - tradução literal: pai grande) mandava o rapaz para a aldeia dos 
parentes da mãe, para casar com outra moça, pois estes ficavam irados com 
ele. 

Quando estavam "no mato", aígumasmurhéres traiãm· o marido, -como 
acontece atualmente. O marido brigava, batia, largava a esposa e algum tem
po depois arrumava outra mulher, apesar de ser aconselhado pelo chefe a "se 
acomodar". As aventuras extra-maritais e as "escapadelas" dos solteiros, 
ocorrem assiduamente nos Postos, causando choques entre os cônjuges e a 
pessoa envolvida. Estas aventuras provocam comentários durante vários dias 
até cair no esquecimento. O assunto é rapidamente ventilado por todo o Pos
to e narrado nos seus mínimos detalhes. Parece que as relações extra-marit-ais 
são entre indivíduos casados, muito pouco com solteiros, independentemente 
destes serem Kaingáng, mestiços ou fok (casados com Kaingãng). Muitas 
vezes as relações extra-maritais resultam em nascimento de criafl
ças que ficam com .a mãe. Raramente descobre-se que a criança não é filho 
de um dos cônjuges. Em lcatu, as mulheres casadas namoram "civilizados" .. 
(35) "Mina": lugar onde se lava roupa. Normalmente fica num matinho, à beira de 

um córrego e afastado das casas. Existem três variedades de lavadouro em 
lcatu: 1. o - um tronco, estando uma das extremidades em cima da forquilha 
e a outra n'água. 2. º - um quadrado feito de tijolos e cimento junto a fonte 
d'água . 3. º - uma tábua grossa em cima de duas forquilhas, havendo uma 
calha que deixa a água cair num recipiente. Em Vanuire, usam o 1. 0 modelo 
de lavadouro ·ou simplesmente lavam as roupas nas mãos, no córrego; em al
gumas casas há um tronco escavado, apoiado em forquilhas, tendo uma 
metade de tronco em cada lado, para esfregar a roupa. 

39 Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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da vizinhança, o que não ocorre tão frequentemente em Vanuíre. A atitude 
dos atuais Kaingáng paulistas alterou-se bastante na maneira de encarar a 
fidelidade conjugal, pois antigamente esta era absoluta l36). Os pais das 
moças solteiras e os maridos das casadas preferem ignorar as "fofocas" que 
circulam no Posto. O marido não reage diante da traição da esposa, por 
notório que seja o caso e passa por mentirosa a pessoa que lhe contar o fato. 
Já os Kaingáng do Rio Plate, em Santa Catarina, descritos por Silva 
( 1930: 15), são: 
... ciumentos das suas mulheres, o que não impede de, uma vez ou outra, haver 
desvios dellas e, por tal motivo, travarem-se lutas sangrentas, de grande feroci
dade, entre os donos das mesmas e seus seductores. 

Se a Kaingáng paulista descobrir ou ficar sabendo das traições do marido, es
te passará por maus momentos, pois a mulher é ciumenta e zela pelo que lhe 
pertence. 

Antigamente a mulher adúltera e abandonada voltava com as crianças 
para a casa da mãe, da avó ou da tia. Koenigswald ( 1908:30; in Ploetz e 
Métraux, 1929:200) também observou esta mudança de residência entre o 
casal separado, no Paraná: "a mulher abandonada fica na casa de seus pais, e 
seu marido retorna para os seus". Atualmente, se ocorrer um caso de adul
tério e abandono nos Postos, a mulher vai para a casa da mãe, mas se esta 
for morta, terá que se empregar para se manter. Antigamente era difícil o 
marido ficar com os filhos quando o casal se separava, pois o sogro (pai da 
moça) interferia, ajudando a filha a ficar com os netos. Quando o marido traia 
a esposa, não lhe acontecia nada, mas se fosse a mulher a trai-lo, era assas
sinada ou mandada para a casa de sua mãe. Mabilde (in Laytano, 1957:n) 
refere-se aos Kaingáng do Rio Grande do Sul: " o adultério era castigado com 
a pena de morte, tanto da mulher como do homem culpado". A Kaingáng 
paulista, desprezada, chorava sozinha dentro de casa, mas sua mãe por com
paixão dela e das crianças, chorava junto (choro ritual) . Um ano após o 
abandono de um dos cônjuges, a pessoa podia casar novamente. A mulher 
Kaingáng é muito ciumenta, mantém o marido sob vigilância, o que ocasiona 
rixas. Os homens tentam namorar e mesmo trocar de esposa, mas o chefe de 
Posto intervém firmemente na questão. Quando a mulher tem ciúmes do 
marido, este a surra, mas ela retribui as pancadas. Os antigos aconselhavam 
que mulher ciumenta deveria ter um filho após o outro. No Posto Vanuíre es
te conselho continua a ser dado, principalmente pela mãe do rapaz. Dizem 
também que mulher ciumenta é magra, pois quando briga com o marido não 
se alimenta. Os ciúmes provocam atritos entre as mulheres. Muitas vezes a 
esposa foge da casa do marido ameaçando separar-se dele, mas, depois da 
intervenção de algumas pessoas (geralmente parentes consangüineos), retorna 
à casa. 

(36) Apud Horta Barboza, L.B.; in Morais Filho,. J .C. - 1951 :61 e Neves, Correia 
das - 1858:73. 
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O viúvo casava porque precisava de alguém que cozinhasse para ele. 
Podia casar com viúva (37), mulher separada, mas nunca com moça solteira 
porque esta "tem medo" e não sabe trabalhar. Candire deu opinião diferente: 
antigamente 1moça de 13 ou 14 anos casava com rapaz velho (.18 anos), mas 
também gostava de casar com viúvo, pois este tinha juízo, não espancava es
posa, era bom caçador, fazia roça sozinho, trazia mel para a mulher e repartia 
com a tia paterna e materna, irmão e sogro. Apesar do viúvo possuir todas 
essas qualidades, havia moça que não queria casar com ele. Então esta era 
aconselhada (tio paterno) a não fugir do candidato e casava obrigada "no 
cipó" . Atualmente nos Postos não há nenhum viúvo casado com moça sol
teira. Os filhos ~o viúvo e da viúva moravam com o novo casal. Se o viúvo 
era ruim, a esposa ia embora e levava os filhos. Somente há viúvas nos Pos
tos lcatu e Vanuíre, mas não viúvos. Ultimamente é difícil as viúvas con
traírem novas núpcias com pessoa Kaingáng, devido a escassez de pretenden
tes. A velha Candire explicou que não casou novamente porque o marido 
maltrataria os filhos do primeiro casamento, acabaria fazendo "besteira" 
(relações sexuais) com as meninas e também porque sua "natureza" não per
mite; quando esquecer o marido, casará. Jaeger ( 1933; in Laytano, 1957:57) 
observa que nos Kaingáng de lnhacorá, Rio Grande do Sul, a mulher viúva 
não pode tornar a casar; mas ao viúvo é licito contrair novas núpcias. Atual
mente, nos Postos, casam com viúvo, se houver algum disponível. Anterior
mente viúva casava com rapaz solteiro, mas não havia festa. Em lcatu uma 
viúva (fok casada com Kaingáng) casou novamente (Kaingáng solteiro) porque 
não se relacionava bem com a sogra e faltava alguém para trabalhar na roça . 
Os parentes (principalmente os c'onsangüineos) do primeiro marido não 
aprovaram a união, realizada menos de um ano depois do seu falecimento . 
Se mulheres Kaingáng casadas com "civilizados" enviuvavam, os filhos eram 
mortos pelos parentes dela, mas filhos de homem Kaingáng com mulher fok, 
eram poupados, se o viúvo contraísse novas nupcias. Gavile exemplificou, 
contando que a mãe de seu marido (Luizão), foi transferida do lcatu, para o 
Araribá, para que o filho não fosse morto, pois ficara viúva de fok. 

A fuga de "casal apaixonado" é uma constante no Posto Vanuire e lcatu. 
Os motivos desta fuga são os mais variados e os pretendentes são índios ou 

fok. O casal é aconselhado a fugir por alguém, que lhe promete auxílio 
material (objetos domésticos) para iniciar a nova vida. Fogem para a casa do 
"civilizado" vizinho ou para a casa de um parente_ no outro Posto ou per
manecem no mesmo. O período de afastamento varia de um a três dias, 
quando retornam, tudo volta à normalidade. Depois de residirem algum tem-

137) Horta Barboza numa conferência sobre os Kaingáng de São Paulo afirmou 
que as pessoas " dançavam ao redor da fogueira por ocasião da festa prin
cipal de milho verde, onde ... (os homens tinham) ... o direito de convidarem 
as viúvas a novas núpcias." (0 Estado de São Paulo, 23/ 2/ 1914). 
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po na casa de parente de um dos cônjuges, casam no Posto ou no Cartório 
Civil e o chefe de Posto lhes dá uma casa. Os motivos que levaram alguns 
Kaingáng de lcatu, Vanuire e Araribá a fugir para casar foram os seguintes: os 
noivos eram parentes consangüineos (três casos) ; as mães dos cônjuges não 
queriam a união (três casos) ou os pais das moças (três casos); motivos ig
norados (dois casos); para evitar festa de casamento (um caso) ; o marido 
seria preguiçoso (um caso) e, por fim, o pai (Terêna) desejava uma terêna 
para nora (um caso), pois o filho queria casar com uma mestiça Kaingáng. 
Desses casais que fugiram, em lcatu encontrei dois casados com "civilizados" 
(de ambos os sexos) e um, com mestiço Krenák; em Araribá, dois casamentos 
com homem Terêna; e em Vanuíre, anotei cinco casamentos com fok (de am
bos os sexos) , um com Krenák (feminino) e um casamento com mestiço 
Aticum. Talvez a oposição aos casamentos tivessem suas raízes no fato do 
cônjuge não ser Kaingáng. 

Os Kaingáng fazem distinção entre " casar" e "juntar". Quando dizem 
que alguém "casou", "casamento bem bonito" e "casamento direito", sig
nifica que o casamento foi realizado no religioso, no civil e que logo após 
houve uma pequena festa. Quando comentam que alguém "juntou" é que 
nada disso se realizou. Os índios casam no Cartório Civil, na Igreja Católica 
das cidades próximas (Tupã e Braúna) ou na Sede do Posto. Os. casamentos 
realizados nos Postos não possuem o mesmo valor que os realizados no Car
tório. Como os índios são registrados na Sede do Posto, existe um regula
mento que autoriza os chefes de Postos a casá-los e, se preciso fôr, separá
los. Examinando os registros de casamentos de Vanuíre, verifiquei que so
mente a partir de 1954 os casamentos foram cadastrados, sendo a grande 
maioria realizados em Tupã. De 1954 a 1968 ocorreram quatro casamentos 
realizados na Sede do Posto, mas não constaram os nomes dos padrinhos. 
Através de informação anotei dez casamentos no religioso e civil , sendo con
vidados para padrinhos pessoas fok da vizinhança e o chefe de Posto. Em 
apenas um casamento no Cartório Civil houve a presença de padrinhos Kain
gáng. Em lcatu encontrei quatro casamentos realizados na Sede do Posto, 
nos quais não constava os nomes dos padrinhos, mas soube que um casa
mento teve por padrinho um Kaingáng. Na Igreja Católica de Braúna houve 
quatro casamentos, sendo padrinhos o chefe de Posto (duas vezes), um Kain
gáng (uma vez) e um fok (uma vez). Casamentos no Cartório Civil de Braúna 
foram quatro, sendo os "civilizados" (três vezes) e os Kaingáng (uma vez) 
convidados para padrinhos. 

2. 0 
- O Casa111C11to e as relações de pa1a1te1co 

Antigamente, segundo os informantes, não havia casamento com primos, 
"porque primo era irmão". Quando um casal de primos fugia, o "capitão" 
mandava procurá-los, a fim de matar o casal. É necessário examinar aqui o 
que o Kaingáng atual entende por "primo" e quais as distinções que faz entre 
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os vários tipos de primos. Costumam falar em "primos segundos", expressão 
Que parece referir-se aos primos paralelos matrilaterais, enquanto os patrila
terais são chamados de "primos irmãos". Segundo muitos informantes era 
proibido o casamento entre "primos irmãos" e preferencial o casamento entre 
"primos segundos" . Os Kaingáng racionalizam a proibição dizendo que os 
filhos das uniões proibidas nascem aleijados, pois os pais "são como irmãos". 
Candire comentou que atualmente a geração mais nova está casando com 
primos, porque estão no "meio dos fok", apesar de ser "pecado" este tipo de 
casamento e os filhos nascerem com "duas cabeças". Entretanto, verificando 
as genealogias recolhidas em campo e que, em vários casos, abrangem até 
cinco gerações, constata-se que, das uniões entre primos, 16 foram realizadas 
entre primos paralelos patrilaterais, quatro entre primos paralelos matrilaterais 
e três entre primos cruzados. 

Borba ( 1908: 11) constatou que os Kaingáng do Paraná: 

não casam com as filhas dos irmãos, que consideram como suas, preferindo, ·en
tretanto, as filhas das irmans para suas esposas; jÚlgo ·ser este o motivo de tão 
poucas brigas e resingas no lar doméstico delles. · 

Em São Paulo, os informantes divergem quanto à validade do casamento 
tio / sobrinha. Quincas, de Vanuire, disse que os sobrinhos são tratados como 
filhos e que as moças não casavam com tios. A mestiça Lídia, de lcatu, con
firmou: casamento tio-sobrinha era o mesmo que casamento entre irmãos, e 
os filhos nasceriam aleijados. Mas como consideram "bom" o casamento de 
um homem com a filha de sua irmã, os comentários negativos parecem referir
se às uniões entre um homem e as filhas de seu irmão. Nas genealogias en
contram-se apenas quatro casos, dos quais três se deram entre tio pater
no/ sobrinha, um entre tio materno/ sobrinha; registraram-se ainda um ca
samento de homem com a irmã de sua mãe e outro com a irmã do pai. 

O que as genealogias revelam claramente, em especial para as gerações 
contemporâneas aos primeiros contatos e à pacificação, é a tendência ao 
relacionamento de dois ou mais grupos de "siblings" através de vínculos 
matrimon1a1s. Assim, Kenkré tirou suas quatro esposas sucessivas de dois 
grupos de irmãs, e algumas das uniões de seus irmãos se efetuaram dentro 
dos mesmos grupos: (ver Quadro 1). 

As genealogias não permitem fazer distinção entre uniões estáveis, relações 
sexuais esporádicas ou direitos sexuais de um homem sobre as esposas de seu 
grupo de irmãos. Mas são numerosos os casos ilustrados pelo exemplo 
a seguir. (Ver Quadro li) . 

Outro problema que o exame das genealogias revela é a associação entre 
casamento e afiliação a Grupos e subgrupos. Uma das razões que me le
varam a abandonar o conceito de metades - exogâmicas ou endogâmicas -
encontram-se aqui. Das 64 uniões, estáveis ou esporádicas, registradas nas 
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QUADRO 1 

Goionkri Vê·ie'Vuie 

Kenkrá 
Lengli 

Nevenkuia (Küia) 

Ningubf 

Gavenkri ·Kuték 

'lorêd Leinvfre 

Detó 
Vorig 

Leikrig 

Kámãg Gaventitr 

QUADRO li 

Detó 

Leikrig 
::::::::---- Q Vorig 

Lãngui 

Lakri 

Noranruig 

genealogias, verifica-se que 29 se realizaram dentro do mesmo Grupo, quinze 
entre Grupos diferentes e oito entre membros de mesmo subgrupo. Em doze 
uniões não consegui estabelecer afiliação a subgrupo e Grupo de um dos côn
juges. Dentro do mesmo Grupo foram mais numerosas as uniões entre 
Kanherú e W6krôn, entre Kanherú e Venrei' d, e entre Pênvl e W6kr6n. Os 
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dados, incompletos devido ao esquecimento em que caiu afiliação às sub
divisões, não permitem maior aproximação. 

3. 0 - Atuais possibilidades de casa1111011to 

Investiguei nos Postos lcatu e Vanuire quais os jovens solteiros em idade 
mais ou menos casadoira e com quem poderiam casar. Os exemplos dados 
em lcatu giram apenas em torno de duas famílias: a do kaingãng Chiquinho e 
da mestiça Catarina ( K + Bo), pois os únicos que possuem filhos crescidos, 
apesar de serem parentes consangüíneos. Excluindo esta possibilidade, a 
chance de casamento para os jovens continua a ser mínima, pois de acordo 
com a pirâmide demogrãfica, a classe etãria de 15-29 anos consta de quatro 
homens e oito mulheres, sendo alguns deles casados e nem todos Kaingãng. 
A idade com que casou a geração mais nova (segunda) dos Postos, oscilava 
de 14 a 30 anos para ambos os sexos, sendo as mulheres mais jovens que os 
maridos. Este costume é comum entre os Aweikoma de Santa Catarina 
(Henry - 1964:178) e nos Kaingãng de Palmas, Paranã (Baldus - 1937:43), 
pois ".. . é regra que no casamento o homem tenha mais idade do que a 
mulher". Borba (1908:11) comenta que os Kaingãng do Paranã '' .. . tomam 
mulher com a idade de 18 ou 20 anos", o que difere dos Kaingãng de São 
Paulo, que não possuem uma idade fixa para contrair matrimônio. No levan
tamento da diferença de idade dos cônjuges, tomei como ponto de partida os 
Kaingáng e os mestiços (filhos dos diversos grupos étnicos) porquanto cons
t ituem a grande maioria nos três Postos Indígenas. O Kaingãng casa com 
mulher mais moça do que ele (14 casos), sendo sete casamentos com mulher 
Kaingáng mais velha do que o marido e para este era seu primeiro matri
mônio. No primeiro caso (homem mais velho) a diferença de idade varia de 1 
a 30 anos (38) e no segundo caso (mulheres mais velhas), a diferença é de 2 a 
14 anos. O mesmo ocorre para os mestiços, os homens casam com mulheres 
ma is moças ( 15 casos), havendo uma diferença de 1 a 11 anos no casal. Mas 
isso não acontece em relação às mestiças. Registrei apenas dois casamentos 
em que a mulher é mais velha que o marido, havendo uma diferença entre 
ambos de quatro a cinco anos. Examinemos o quadro da pâgina seguinte. 
Portanto, homem Kaingãng e mestiços casam com mulher mais jovem, ha
vendo diferença acentuada entre o casal, mas esta diferença de idade é menor 
entre os mestiços. 

Em Vanuíre hã mais jovens em condições de casar (39) que em lcatu,mas 
muito poucos são solteiros ou Kaingáng, apenas uma pequena minoria. Entre 
os prováveis candidatos há parentesco consangüineo, pois os casamentos 

(38) Essa diferença de idade entre o casal não é tão acentuada, se a comparar aos 
Kaingáng de Palmas, Paraná, pois " os homens são geralmente mais velhos do 
que suas esposas, em alguns casos até 15 a 20 anos; entre 37 por cento dos 
pares havia uma diferença de 10 anos" . (Baldus - 1937:43) 

(39) Vide pirâmide demográfica dos dois Postos. 
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Número de pessoas e diferença de idade no casal 

M + moça diferença M + velha diferença 
Homem id. no casal Homem idade no casal 

Kaingáng b1 1-30 7 2- 14 
Mestiços 15 1-11 2 4- 5 

seriam entre primos cruzados, primos paralelos matrilaterais e patrilaterais. A 
análise destes dados por meio da afiliação ao Grupo nem sempre foi passivei 
fazer em ambos os Postos, pois a maioria dos jovens não estavam afiliados a 
subgrupos. 

O tipo atual de família existente nos Postos é o de famrtia nuclear com 
acréscimo de agregados. Os agregados são normalmente a mãe viúva de um 
dos cônjuges ou a filha desquitada do casal. Encontram-se mais alguns tipos 
de composição familiar, mas não são em número representativo (um caso da 
cada tipo). Possivelmente a constituição familiar foi imposta pela adminis
tração dos Postos, pois logo após o casamento, imediatamente é destinada ao 
casal uma casa, dando início a um ciclo evolutivo: casal; casal e filhos sol
teiros; e casal, filhos e agregados. 

4. º - Casar1e11to com outros grupos étnicos 

Não há suficientes parceiros matrimoniais Kaingáng nos Postos, mas 
apesar disso, os pais não gostam de casamentos intertribais. Contudo estes 
casamentos ocorrem, mas sofrem sanções do grupo, dependendo do Posto. 
Em Vanuíre nenhum outro grupo tribal é considerado ideal para casamento 
com Kaingáng. Cada vez que surge um namoro ou casamento no Posto e 
que um dos pretendentes seja Guarani, Krenák ou Terêna, os comentários são 
os seguintes: 

- Quando o candidato é Guarani: é indivíduo ruim, maltrata a esposa, fica al
gum tempo casado e depois larga a mulher; anda com rapariga. Os pa
rentes do marido (Guarani) fazem "malvadeza" (envenenamento) aos 
parentes da moça, porque são feiticeiros. 
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Quando o candidato ê Tetêna: "não presta" , não permite que a sogra (mãe 
dela) acompanhe o casal, espanca a sogra (mãe da moça) porque tem 
braço pesado, maltrata a esposa e a larga. Dizem que Terêna não ê igual 



a "nossa gente" (Kaingáng), casa, fica algum tempo com a mulher e a lar
ga, com filho. Não os consideram gente. 

Quando o candidato é Krenãk ou mestiço de Krenâk: dizem que a mulher 
Krenák é mais velha que o marido Kaingáng e que o homem Krenák deixa 
a esposa Kaingáng passar fome. 

Quando o candidato é 1uestiço Aticum: este é considerado fok, portanto, 
também casamento "proibido". 

Quando a candidata é mestiça de K + G: abrem exceção, mas ao mesmo 
tempo impõem restrição - não "maltratar" as velhas Kaingáng. 

Os outros grupos étnicos do Posto também fazem restrições a respeito do 
futuro casamento dos filhos, quer seja o candidato Kaingáng, mestiço ou "ín
dio", em sentido generalizado, como comumente costumam se referir. Exem
plos: 

Mestiça Fulnió: não quer que as filhas casem com indios de Vanuire para que 
não passem fome, pois são vagabundos, só bebem pinga. 

Mestiço Aticum: não queria o casamento do filho com mestiça K + G porque 
ela não "desenvolve", não é ativa como as demais moças. 

Apesar dessas manifestações etnocêntricas e dos estereótipos para evitar que 
os jovens casem com pessoas de outro grupo étnico, nota-se que na com
posição dos atuais casamentos no Posto Vanuire, estes ocorrem com uma 
certa frequência. Isto significa que as restrições permanecem apenas no plano 
das atitudes e das idéias, como uma sujeição à fórmula desejável: endogamia 
étnica. 

Composição dos casamentos existentes em Vanuire 

Casamento intertribal e lnterétnico Número 

K+C:C 3 
K:Kr 2 
K:KR + C 2 
K+G:AT+C 1 
K + Kr+ C:Kr 1 
K:T + Ka+C 1 

K + G:Kr+C 1 

K:G 1 

K:K+Bo+T 1 

K:T 1 

Casamento intratribal 

K:K 6 
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Verificando as genealogias de alguns anos atrás, nota-se que os Kaingâng de 
Vanuíre davam primazia na e1colha de companheiros Kaingâng (cinco casos), 
mas também casavam com Krenêk (trl1 casos). 

A kaingâgn Rosa, de Vanufre, est6 preocupada com o futuro matrimonial 
de seus três filhos solteiros, pois além de nlo gostarem de casamento inter
tribal, o chefe de Posto e o da AjudAncia de Slo Paulo não querem que os 
rapazes casem com mulher "civilizada". A velha Rosa tem razão de preo
cupar-se, pois em Vanufre hé onze homens (de 15-24 anos) (40) e oito mu
lheres da mesma idade, dentre estes hã alguns casados e pertencentes aos 
vários grupos étnicos. 

Em lcatu os pais desejam que os filhos casem com Kaingãng, mas como 
não há sempr~ moças e rapazes dispon(veis, têm que casar com lndios não
Kaingáng, pois: não os preferem solteiros. Mas também não é seu desejo que 
se " misturem" e que casem com fok. Há o desejo de conservar o antigo, mas 
a pressão da realidade os conduz a uma ação contraditória. Não consentem 
nos casamentos com mestiços Krenák. Preferem que haja casamento com 
Terêna, pois a moça sabe costl!rar e lavar, sendo estes casamentos estimu
lados pelo chefe de Posto. Talvez a tolerância pelo casamento com Terêna 
tenha algo a ver com o fato dest~ grupo constituir maioria em lcatu, enquanto 
em Vanutre os demais grupo étnicos constituem minoria face aos Kaingáng . .. 
Pela composição dos atuais casamentos em lcatu, percebe-se a existência de 
casamentos intertribais, ao lado de casamento com próprios Kaingáng . 

Composição dos casamentos existentes em lcat.u 

Casamento ~ 

Número lntertribal e lnterétnico 

K:K + Bo 2 
K:Kr+ C 2 
K:K + Kr 1 
K+ Bo:C 1 
K + Bo:T 1 

Casamento intertribal 
K : K 3 

(40) Estabeleci este limite de idade para casar porque a realidade oão se coaduna 
com a informação colhida, 17-22 anos. Casam normalmente entre os 14-30 
anos, independente o sexo. 
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As genealogias mostram que os Kaingáng de lcatu alguns anos atrás, pre
feriam casar com pessoa Kaingáng (dez casos) e seguidamente o mesmo in
dividuo casava duas vezes com outra pessoa Kaingáng. Registrei também 
casamento de Kaingáng com Terêna (um caso) e Krenák (um caso). 

5. º - Casamento com "civilizado" 

Os casamentos com "civilizado", como ocorre com ligações fora do 
grupo Kaingáng, também são vetados e sujeitos a estereótipos, mas mesmo 
assim ocorrem com bastante freqüência nos Postos, principalmente em Va
nuíre (cinco casamentos); em lcatu há apenas um casal Kaingáng com "ci
vilizado". Também há alguns anos atrás casavam com fok, pois anotei quatro 
casos em Vanuíre e apenas um em lcatu. Após a pacificação dos Kaingáng 
começaram a misturar-se com os "civilizados", principalmente depois da saída 
do chefe Bandeira de Melo ( 1941). 

Se os Kaingáng não apreciam o namoro ou casamento com pessoas fok, 
muito menos os fok gostam que seus filhos namorem ou casem com Kaingáng. 
Os '.'brancos" não querem o casamento porque têm medo que a filha passe 
necessidade (índio é vagabundo), o marido a maltrate e vá aos bailes sozinho, 
deixando-a em casa. Os estereótipos que os Kaingáng estendem ao regional, 
são os mais numerosos: não é "estudado", trai a esposa, gosta de beber, 
abandona a esposa depois de casado, transmite à mulher doenças venéreas, 
sogra Kaingáng e genro "civilizado" não combinam e este a espanca e xinga; 
genro fok não cuida da sogra. Quando os casamentos são realizados ou os 
namoros prosseguem, alheios às criticas externas, os Kaingáng comentam 
que: 

- As mulheres "civilizadas" são fuxiqueiras demais e "maltratam" as velhas, 
não deixando pegarem as crianças no colo . 

- Os maridos das mulheres "nacioná" (fok) dizem que estas "já tinham sido 
de outros" (mantido relações sexuais) . 

- Os namorados fok das mestiças At + C as abandonam porque não são 
" moças" (virgens). 

Apenas um Kaingáng disse que não se arrependeu de casar com mulher fok 
porque ela é obediente. Atualmente não existe nenhum casamento com 
homem preto, mas primeiramente houve alguns, sendo a mulher Kaingáng 
"gozada". pelas demais indias. Os Kaingáng citaram casos de algumas pessoas 
que casaram com "portugueses" (fok), devido a pressão exercida pelos chefes 
de Postos. Mas houve outros chefes que não permitiam a união com fok e os 
índios obedeciam porque tinham certo receio em contrariá-los. 

Atualmente o que leva os Kaingáng a casarem com pessoas de outros 
grupos tribais e a não se excederem nos casamentos interétnicos, é a vigilân-
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eia dos chefes de Postos que não querem a "mistura da raça" com "civili
zado", pois o índio perderá, com isso, o direito a terra. Os chefes de Postos 
pretendem adotar a seguinte técnica para eliminar indivíduos "civilizados": 
moça Kaingãng casada com rapaz fok, sairá da área indígena; moço Kaingáng 
casado com mulher "civilizada", permanecerá na área. É comum ouvir no 
Posto Vanuíre alguém dizer: "índio tem que casar com índio, o governo deu 
terra para índio cuidar. Se o índio casar com fok, o governo tira a terra. Ou: é 
ruim casar com fok, se mistura tudo e depois não há forças para reclamar a 
terra, é arriscado" . Apesar da restrição feita ao casamento interétnico, dos es
tereótipos que envolvem o "civilizado", da possibilidade de saírem da área in
dígena devido a este casamento, os casamentos interétcnicos aproximam-se 
em cifra numérica aos Kaingáng, em Vanuíre: K = K - 6; K = C - 5. 

c) A pintura corporal e o sistema dual dos Kaingãng 

Os Kaingãng paulistas não souberam dizer exatamente em que ocasião 
usavam as pinturas corporais, apenas explicaram que pintavam-se somente 
para festa em que houvesse kiki (41) . Manizer (1930:n1 ; in Laytano, 
1956:221 ), estudioso dos Kaingáng paulistas, explica que estas festas eram 
cerimônias fúnebres. As anotações de campo registram que os índios pin
tavam-se com pó de carvão durante a execução de danças e cantos, para 
afastar o vêincuprim (espírito do morto). Wiesemann (1970:106) mostra que os 
Kaingáng do Paraná usam o carvão com uma finalidade semelhante: torna a 
pessoa invisível ao espírito. O "capitão" ensinava aos subgrupos o tipo de 
pintura que deviam usar na festa: em lcatu, o kaingáng Recafire (~rupo A e 
subgrupo Kanherú), irmão do capitão Kenkrã, ensinava os índios a se pin
tarem. Cada subgrupo tinha uma pintura corporal ou facial diversa, localizadas 
em diferentes partes do corpo. Métraux (1947:149) registra entre Kaingáng de 
Santa Catarina a mesma diversificação de pinturas por Grupos, além das 
variações destas nos subgrupos: cada um é distinguido por um tipo de pintura 
que é uma variante das pinturas da metade. Os dados coletados nos Postos 
acerca das pinturas, obtidos através de interrogatórios, foram diferentes, per
cebendo-se, entretanto, que no Grupo A predominavam círculos maiores e 
menores, pretos, e no Grupo B, traços verticais e circunferências (42). Isso é 
reforçado pela afirmação de Horta Barboza ( 1913:39; in Laytano, 1956:235): 
"os Kadnyerús apresentam desenhos redondos, os Kamés, faixas." 

Minhas informações sobre pintura corporal por Grupo e subgrupo se as
semelham com os dados fornecidos por Baldus, que é o autor que expõe 
melhor o assunto. O confronto de minhas informações com as de Baldus 

(41 ) Kiki: bebida fermentada, feita com água, mel e flor de coqueiro doce. 
(42) Chamo de circulo quando a área era completamente preenchida com carvão. 

Circunferência quando se pintava apenas o seu contorno. 
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1 
mostra que há certa semelhança nas pinturas dos Kaingáng paulistas e do 
Paraná. 

Grupo A: 

a) Kanherú: os homens, com as pontas dos dedos, pintavam o tórax 
(frente e costas) com pequenos círculos pretos. A informante 
Rosália, de Vanuire, comentou que, para "carpir" (capinar) os 
cemitérios, os homens pintavam o rosto com o motivo da onça, da 
cintura para cima, na frente e nas costas. Estas pintas eram feitas 
pelos homens e rapazes. Candire comentou que ·pintavam um 
pequeno circulo, sem contudo situar a parte do corpo em que 
ficava; depois disse que o "capitão" ensinava que os Kanherú 
deviam fazer desenhos grandes e verticais. Em lcatu, a mestiça 
Catarina comentou que a pintura dos Kailu era um círculo grande, 
localizado na frente e nas costas. 

b) W6krôn: em lcatu, a mestiça Catarina informou que pintavam um 
pequeno circulo no rosto. Em Vanuire, Candire desenhou um cír
culo, sem localizá-lo no corpo. Talvez se possa associar o subgrupo 
W6krôn com o Kadnyerú mencionado por Baldus (1937:45), segun
do o qual os Kadnyerú de Palmas apresentavam um ponto grosso 
no meio da testa e outro em cada bochecha. 

e) Pênvl: o informante Canuto disse que alguns homens faziam cfr
culos de tamanho regular no corpo. Eram pintados pela esposa e 
na falta desta, pelas filhas casadas. Esta informação reforça o ar
gumento citado anteriormente de que o casamento era feito com 
membros de subgrupos diferentes do mesmo Grupo, porque o 
dado sobre a pintura facial apresentado por Baldus (1937:44) sobre 
os Kaingáng de Palmas, é totalmente contrário ao dado referente 
aos Kaingáng de São Paulo: a pintura do rosto sempre é feita pelo 
pai. "Só quando este não está, ela pode ser feita por outro mem
bro da mesma 'metade', seja homem ou mulher, nunca porém por 
membro da outra 'metade', por exemplo, pela mãe". Em lcatu, a 
informante Catarina disse que pintavam toda a frente com pe
quenos círculos. 

d) Venkrikoâra: pintinhas em todo o corpo, no rosto e braços. 
e) Venrei'd: pintura característica de traços. Há possibilidade de se as

sociar os Venrei'd com os Aniky, subgrupo Kaingáng registrado no 
Paraná por Baldus (1937:45), pois estes apresentam dois riscos cur
tos paralelos perto dos olhos e mais dois em cada bochecha, além 
de um curto risco horizontal ao lado de cada canto da boca. 

Pinturas pertence11tes ao Grupo B: 
a) W6prêg: pintura caracterizada por linhas pequenas. A mestiça 

Catarina, de lcatu, disse que este subgrupo fazia um risco com-
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prido nas pernas. Canuto, de Vanuíre, comentou que os homens 
pintavam no tórax e nas costas, pequenos traços verticais. 

b) Votoro: quando falecia alguém, faziam uma circunferência ao redor 
dos olhos das crianças, para não pegarem doença e para que o 
véincuprim não as encontrasse e as deixasse com medo. Esta 
preocupação e precaução contra a alma do morto, também se en
contrava entre os Kaingáng do Rio Grande do Sul, descritos por 
Baldus ( 1958:203): as crianças pequenas quando entravam na casa 
enlutada ou ficavam na presença do cadáver, ostentavam no rosto 
riscos ou círculos pretos, para se protegerem, pois " ... quanto mais 
jovem um ser humano, tanto mais suscetível é ele aos perigos 
sobrenaturais." 

c) lnhagampt: traço vertical. Pode-se comparar o tipo de pintura dos 
lnhagampt com os Kamé, subgrupo Kaingáng registrado no Paraná 
por Baldus (1937:45), devido a sua semelhança: os Kamé ostentam 
" ... um risco vertical em cada bochecha." 

d) lankü: a velha Candire desenhou uma circunferência. 

Esquematizei as Informações de pinturas em duas linhas, não levando em 
consideração a sua localização nas diferentes partes do corpo, uma vez que os 
elementos colhidos são escassos e imprecisos: 

Grupo A Grupo B 

Wókrôn : ' 9 lnhagampí: 1 
Kanherú : • Wóprêg : 1 
Pênvi: • lankü: o 
Venkrikoára: • Votoro: o 
Venrei'd: 1 

A kaingáng Ana mencionou um tipo de pintura adicional: os homens pin
tavam uma faixa preta na cintura, feita pela esposa, sendo usada somente 
para dançar. Manizer (1930:771; in Laytano, 1956:211) explica a finalidade 
desta pintura usada pelos Kaingáng paulistas, dizendo que "consideravam as 
faixas pretas em seu peito como proteção contra os fantasmas". 

Atualmente os Kaingáng não usam pinturas corporais e faciais porqu 
deixaram de ter significado a partir do momento em que as "festas de kiki" 
foram proibidas pelos chefes de Postos, que assim tentavam evitar as epi
demias de gripes e morte que se seguiam após sua realização. Darcy Ribeiro 
(1970:274) comenta que o SPI , logo após a pacificação dos Kaingáng paulis
tas, compeliu os índios a abandonarem 
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.. . as cerimónias tribais de maior importãncia (as únicas que reuniam toda a tribo, 
fazendo confraternizar os grupos em conflito), para evitar toda a aglomeração e 
frustrar as oportunidades de contágio. Estas cerimõnias duravam vários dias e 
noites em que cantavam, dançavam e consumiam grande quantidade de bebidas 
fermentadas. Após cada reunião os ataques de gripe recrudeciam. 

Por conseguinte, há muitos anos que os Kaingáng paulistas deixaram de usar 
as pinturas corporais, devido a ausência da "festa de kiki". Isto mostra como 
certos elementos culturais são afetados pela perda de outros. A pintura cor
poral era importante porque identificava o individuo dentro do sistema dual. 
Baldus (1947:80) expressa bem a identificação das pessoas nos Grupos, por 
meio das pinturas quando se refere aos Kaingáng do lvai, Paraná: 

a inda que a pintura de pontos caracterize os Kanieru e os traços verticais os 
Kamé, há certas variantes em cada tipo de pintura que assinalam distinções entre 
os indivíduos de cada metade. 

d) Disposição espacial dos sepultamentos 

Nos cemitérios de Vanuíre e lcatu os subgrupos estão localizados em 
diferentes lugares, mas antigamente cada um deles possuía um lpcal certo, de 
acordo com suas "quaÍtdades" {Grupos). A mestiça Chica, de lcatu, ex
plicotJ que os Kanherú e Votoro eram enterrados juntos, para parecer que os 
dois irmãos estavam conversando, e estes eram sepultados um pouco longe 
dos lnhagampí. Candire, de Vanuíre, complementou os dados de localização 
dos subgrupos no cemintério (43): lnhagampi, Kanherú, Votoro e Pênvi eram 
enterrados no lado norte do cemitério, com a cabeça voltada para o nascente 
(44). Os Venrei'd, lankü e Wóprêg (45) eram sepultados no lado sul do ce
mitério, com as cabeças voltadas para o poente (46). Noutra ocasião, a mes
ma informante disse que: quando Wókrôn, lankü e Wóprêg morriam, suas 

(43) A localização dos subgrupos no cemitério fornecida pela Candire, combina 
com a divisão dual apresentada por Wiesemann na 2. • tabela do Cap. li. A 
autora não -explicou qual o critério que utilizou ao agrupar os subgrupos den
tro dos Grupos. Relembro que os agrupei principalmente de acordo com as 
" qualidades" que caracterizam os subgrupos e também baseada nas infor
mações acerca dos casamentos, fornecidas pelos indios. 

(44) Os Kaingáng do Rio Grande do Sul guardavam reminiscências da antiga 
orientação da cabeça para o sol nascente (Apud Pe. Rambo; in Laytano, 
Dante de - 1956:214). 

(45) A informação do "capitão" sobre a distribuição dos mortos no Cruzeiro de 
lcatu, confere com os dados da Chica e Candire sobre a disposição da cabeça 
dos membros dos subgrupos no CEtmitério. O "capitão" desenhou no lado 
direito do monte, um ao lado do outro, os Penvf, Votoro e Kmlherú; no lado 
esquerdo do monte, os lnhagampi, Wóprêg e W61cr6n. 

(46) Os Kaingáng de Guarapuava, PR, depositavam o morto " ... na sepultura com 
a cara para o poente .. . " (Apud Taunay; in Floriana - 1918:581 ). 
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cabeças eram colocadas para o oeste; e os lnhaga11"1>i, Kanherú, Vanrei'd e. 
Pênvi, para o leste. Coletei informações que eram contraditórias quanto a 
orientação das cabeças no cemitério, de acordo com os pontos cardeais. O 
"capitão" afirmou que as cabeças dos Votoro e lnhaga"1>f eram dirigidas 
para o poente e que as cabeças dos Wõprêg, Pênvf e Wõkrôn eram colocadas 
atravessadas entre Kanherú e Votoro. E concluiu que os bravos ("pessoas 
ruins que não faziam bondade para ningúem") eram colocados atravessados e 
os bons eram postos com a cabeça voltada para o poente. Esta posição seria 
melhor para o vêincuprin, que saia da eova para buscar companhia (quase 
sempre de parentes consangüineos) e dentro de um ano a pessoa escolhida 
morria. Talvez a explicação de seu significado real, seja encontrada entre os 
Aweikoma (Xokléng), de SC, registrado por Henry (1964:185): 

A cabeça (do morto) estava colocada para o oeste e seus pés para o leste porque 
o kuplêng (espírito do morto) reside ao oeste. Ele verã o caminho e o seguirã. Se 
eles o colocassem de outro modo, ele erraria (o caminho); 

Reunindo as várias informações obtidas nos Postos soore a disposição da 
cabeça dos mortos na sepultura, obtém-se o seguinte quadro: 

lESTE OESTE 
<)aantidade Quantidade 

Subgrupo de Grupo Subgrupo de GRUPO . f ... Informação 1n-or '' 18 Ç80 

lnhagampí 2 B Venrei'd 1 A 
Kanherú 2 A lankü 2 B 
Votoro 1 B Wóprêg 2 B 
Pênví 3 A Wókrôn 1 A 
Venrei'd 1 A Votoro 2 B 
Wókrôn 1 A lnhagampí 1 B 
Wóprêg 1 B 

Total: Grupo A - 4 Total: Grupo A - 2 
Grupo B - 3 Grupo B - 4 

Apesar das divergências de opiniões a respeito da disposição da cabeça 
do morto na sepultura, percebe-se que havia uma tendência do Grupo A, em 
colocá-la voltada para o leste e o Grupo B, para o oeste. Mas se levarmos em 
consideração as "qualidades" dos Grupos, o quadro apresentado terá de ser 
invertido, pois as características de "bravos e ruins / nascente", não associadas 
ao Grupo B, e de "bons/poente", ao Grupo A. 

Com a finalidade de justificar a análise referente ao possível dualismo dos 
Kaingáng paulistas que até este momento me referi, agrupo os dados rela-
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cionados a oposição entre bravos/ mansos, as pinturas corporais e a dispo
sição espacial das cabeças nos sepultamentos, para ilustrar num quadro, os 
pontos coincidentes e ao mesmo tempo os divergentes, quanto a maneira de 
reunir os Grupos. 

GRUPO A GRUPO B 

"Qualidades morais" 

MANSOS BRAVOS 

Pênví (bons, mansos) lnhagampí (ruins, matava .pessoa) 
Kanherú (bons, alegres) Wóprêg (bravos, chorões) 
Venrei'd (mais mansos) lankü (bravos) 
Venkrikoára (mansos) Votoro (bravos, fortes) 
Wókrón (bons, pacíficos) 

Pinturas Corporais 

e -
Wókrón: lnhagampí: .1 
Kanherú : 

I • Wóprêg: 1 
Pênví: • lankü: o 
Venkrikoára: • Votoro: o 

1 Venrei'd: 

Localização dos subgrupos no cemitério 

Nascente Poente 

Kanherú (aparece 2 vezes) lankü (aparece 2 vezes) 
Pênvi (aparece 3 vezes) Wóprêg (aparece 2 vezes) 
Venrei'd (aparece uma vez) Votoro (aparece 2 vezes) 
Wókrón (aparece uma vez) lnhagampí (aparece uma vez) 

.. 

Divergentes: Divergentes: 
lnhagampí (aparece 2 vezes) Venrei'd (aparece uma vez) 
Votoro (aparece uma vez) 
Wóprêg (aparece uma vez) 

. 

Wókrón (aparece uma vez) 

Se considerarmos bom como sinónimo de manso e ruim como sinónimo de 
bravo, o quadro referente a " qualidades" está correto. Quanto à pintura cor
poral do subgrupo Venrei'd, ficou deslocado na lista, sendo que deveria estar 
no outro lado (Grupo 8) . Se examinarmos a tabela como um todo, há pontos 
mais convergentes do que divergentes, permitindo a possibilidade de aventurar 
a hipótese que havia uma dualidade no sistema social dos Kaingáng paulistas. 
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e) A iniciação no antigo sistema social dos Kaingãng pau listas 

A iniciação estava relacionada à festa do kiki, às pinturas corporais e à 
visita ao cemitério (47). A festa era anual, em janeiro, na época do mel. Alves 
(1928:98), chefe de Posto, registrou no Diário de Movimento do Posto Va
nuíre, a saída de índios" ... ao mato para buscar mel para fazer a festa, no dia 
3 de janeiro". Quando os jovens ficavam mocinhos ( 10-12 a 14 anos) , faziam 
um kiki com fogueira , igual à de São João e começavam a namorar. Horta 
Barboza (0 Estado de São Paulo, 23/ 02/ 1914), disse que os Kaingáng paulis
tas " dançavam ao redor da fogueira por ocasião da festa principal do milho 
verde, onde se declarava, a maioridade dos rapazes ... " . Na festa, os meninos 
e as meninas eram pintados e com isso lhes era permitido freqüentar "festa de 
kiki", sendo provalvelmente considerados adultos, aptos para contraírem 
matrimônio, e portadores de um novo "status". Os moços eram pintados 
pelos companheiros com círculos pretos (Grupo A) e qualquer pessoa podia 
pintá-los, menos as moças. No mesmo dia, as moças eram pintadas com 
pequenos círcul0s no corpo inteiro (Grupo A) (48) e uma estreita faixa preta 
nos pulsos. Eram pin~das peios pais e parentes, menos por rapazes. A mãe 
do iniciando cortava seus cabelos bem curtos, mas se o menino fosse órfão, 
este mister era feito pela tia materna. A festa durava até terminar o kiki, nor
malmente quatro dias, e os j9vens iniciandos eram pintados diariamente, pois 
a pintura saia ao tomarem banho. Antes de iniciar a festa, os velhos iam can
tando ao cemitério e os jovens os ficavam olhando. Horta Barboza (0 Estado 
de São Paulo, 23/ 03/ 1914), em uma conferência sobre os Kaingáng de São 
Paulo, comentou que " todas as festividades se iniciam com a ida dos adultos 
ao cemitério da aldeia, a fim de refazerem o cômoro de terra das sepulturas". 
A kaingáng Candire, de Vanuíre, contou que o "capitão" lakri (subgrupo Pên
vf e Grupo A) "comandava" a festa, enviando· emissários para convidar o pes
soal de lcatu para o kiki. O kaingáng Leikrig' (subgrupo lnhagampi e Grupo 8) 
ensinava como os jovens deviam dançar, cantar e oferecer bebida às moças. 
Uma vez, a pedido do "capitão" Kenkrá (subgrupo' Kanherú e Grupo A) , en
sinou cinco meninas e cinco meninos. Pelo tipo das informações recebidas, 
torno novamente a indagar: seria o Grupo A o líder e organizador da festa e o 
Grupo B o executor? Ou seria a festa de iniciação realizada por Grupos, 
separadamente? 

Acerca do desenrolar da festa, coletei dois depoimentos diferentes da 
mesmé:I informante, em ocasiões diversas: 

(47) Os Kaingáng de lvai, PR, não celebravam a iniciação dos adolescentes (Bal
dus, Herbert - 1947:79) . 

(48) Nota-se que a pintura dos rapazes e moças pertence ao Grupo A . Isso leva a 
duas interrogações: Seria apenas coincidêhcia a informante exemplificar o t :po 
de pintura corporal usada pelos jovens com o Grupo A, sendo ela de GrJpo 
oposto? Ou a iniciação dos jovens era feita por Grupos, isoladamente? 
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a) Primeiramente, os meninos dançavam sozinhos em volta da roda de adul
tos, até cansarem, e depois era a vez das meninas. Os meninos ofereciam kiki 
às meninas, estas retribuiam a bebida e assim prosseguiam até ficarem todos 
bêbados. Os iniciandos e os espectadores não levavam nada nas mãos e nes
te dia, os mais velhos não dançavam. 

b) Antigamente havia festa para batizar a criança quando ela tivesse dez anos. 
No batizado havia kiki e fogueira, ao redor da qual dançavam. O batizado 

ficava no meio do casal, o padrinho pegava a mão esquerda e a madrinha a 
direita, iam dançando em volta da roda e todos cantavam. Quando a criança 
estava cansada de girar, punham-na a dormir na casa da madrinha e quando 
acabava a festa, iam para a sua casa. No batizado havia bastante ·crianças, 
sendo a menina (inicianda) pintada pela madrinha e o menino pelo padrinho. 

Há muitos anos a cerimônia de iniciação deixou de ser realizada, mas os infor
mantes não mencionaram a época e quase não se lembravam de seu desen
rolar; e os Diários de Movimento dos Postos apenas citavam a existência de 
festas com kiki, não entrando em pormenores. 

f) Distribuição espacial das casas e a organização social 

A velha Candire contou que antigamente a aldeia se localizava perto de 
um rio e as casas ficavam dispersas. A mesma disposição foi anotada por Pe. 
Vieira (in Laytano, 1955:205) para os Kaingáng de Nonoai, AS: 
"moram esparsos por toda região extensa de seus domínios". O kaingáng 
Nilo situou a aldeia do "capitão" Charin (Grupo A) perto da atual casa 
do mestiço Pedro Bispo (49), à beira do córrego Pirã, estando as casas em fila 
indiana. A casa do "cacique" ficava numa das. extremidades da fila e a do 
sentinela da aldeia, um pouco mais afastada. Este vigia era irmão ou cunhado 
do "capitão". Quando avistava pessoa estranha ao grupo, assobiava e o 
" capitão" reunia o pessoal. O kaingáng Canuto explicou que "as casas es
tavam em círculo e nele cada grupo (subgrupo) tinha seu lugar certo." A in
formação do índio Canuto confere com a descrição feita por Ribeiro Dantas 
( 1922, in Bandeira, 1926:76), de um ataque de bugreiros paulistas às aldeia~ 
Kaingáng: depois de quatro dias de andanças na mata, para dar a "batida", 
encontraram a aldeia . . . no centro de uma clareira, que a rancharia rematava 
em círculo . . . ". Portanto, há três informações divergentes, quanto à dis
posição das casas na aldeia : dispersas, em fila indiana e em arranjo circular. 

149) Ver mapa do Posto Vanuire e Apêndice, nos quais consta a casa número 12 
como pertencente a ele. 
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Pedi à velha Candire que desenhasse num papel a antiga localização das 
casas por subgrupos; colocou-as em fila, sem respeitar os Grupos: casa do 
capitão, Kanherú, lnhagampl, Venrei'd, Pênvf, Wõprêg, lankü, Wókrôn e 
Votoro. O informante Nilo também desenhou-as em fila, justificando a sua 
colocação: pôs os Kanherú e Votoro (Grupos opostos) perto porque eram 
parentes (noutra ocasião localizou-os longe), e os lnhagampt colocou mais 
distante, porque eram bravos. W6prêg e Kailu (Grupos opostos) moravam 
perto e ambos distantes do Votoro. .Deduz-se que antigamente a tendência 
era localizar as casas justapostas de acordo com os subgrupos, que por sua 
vez, não se justapunham conforme os Grupos a que pertenciam. 

A escassez de dados referentes à localização dos subgrupos na aldeia, 
não permitiu efetuar uma análise para constatar a sua atual existência nos 
Postos Indígenas. Conforme já esclareci, atualmente no Posto Vanuire as 
casas estão esparsas pela área indígena, formando espécies de núcleos, não 
obedecendo nenhuma antiga regra de residência. Os núcleos situam-se: 
depois do córrego Pirã; na sede do Posto; em frente à Sede e próximo ao 
açude, e entre a estrada municipal que vai para Braúna e para o Córrego 
Koiós (50). Tanto a localização, como as mudanças de casas estão a cargo 
do chefe de Posto. No Posto Indígena lcatu as casas estão concentradas em 
duas " colônias" (núcleos), os moradores escolheram o local onde queriam 
residir, havendo uma interferência mínima por parte do chefe do Posto. Nas 
duas "colônias" as casas estão dispostas em fila indiana (51). Conforme já 
esclareci, não fiquei sabendo se a disposição das casas na área obedeceu uma 
regra habitacional dos antigos Kaingáng, que os chefes de Postos imitaram, 
ou se foi casualidade, pois os dois tipos de disposições das casas, espalhadas 
e em fila, conferem com as informações recebidas. Atualmente os Kaingáng 
dos Postos estão agrupados por parentesco consagüíneo: irmãs, mães e fi
lhos, tendo sempre suas casas mais ou menos próximas umas das outras. 
Provavelmente daqui a alguns anos, no Posto Indígena Vanuíre não se encon
tre mais esta localização porque muitas famílias desejam residir em local 
menos povoado (fora dos núcleos), dada a freqüência das discussões entre 
vizinhos, provocadas pela criação de animais domésticos. Outro motivo é a 
distribuição de casas feita pelos chefes dos Postos aos jovens recém-casados, 
sendo que estes residem durante algumas semanas ou meses com os pais de 
um dos cônjuges, até haver uma casa disponível para eles ou até que seja 
construída uma nova (o que é mais difícil ocorrer). 

g) A nominação: antiga e moderna 

A Kaingáng Rosa contou que "no tempo dos antigos" quando o umbigo 
do recém-nascido começava a secar, três ou quatro dias após o nascimento, 

(50) Observar o mapa do Posto Vanuire. 
(51) Vide mapa do P.t. lcatu . 
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era sinal que a criança se desenvolveria; então era nominada por seu pai ou na 
falt~ desse, pelo avô paterno. O nome próprio (52) recebido era da linha mas
culina (a do pai ou do avô paterno) e recebia apenas um nome. Entre os 
Kaingáng de Avai, Paraná, estudados por Baldus (1947:79), dá-se quase o 
mesmo processo de nominação: 

cerca de 3 dias depois do nascimento ... a criança recebe os seus nomes, em geral 
2 ou 3 e pertencentes à parentela paterna. 

Em Vanuire há alÇJumas pessoas portadoras de dois nomes próprios. Os avós 
paternos se reuniam na casa do recém-nascido e diziam o nome pessoal de al
gum falecido, mas que era parente do pai da criança (avô e bisavô paterno) . 
O nome próprio era dado na presença da avó paterna, da mãe da criança e do 
recém-nascido. Entre os Aweikoma, de Santa Catarina, focalizados por Henry 
( 1964: 176), a criança recebia nomes pessoais de parentes falecidos, dados por 
seus parentes: 

.. . não há um sistema fixo por que se dê os nomes às crianças. Em geral, os 
parentes próximos dão os nomes de seus próprios parentes próximos à criança 
recém-nascida .... pode ser de 1 a 8 nomes. Também a criança pode receber 
nomes de parentes falecidos de qualquer membro do grupo. 

A velha Candire deu informação diferente: depois de lavado o recém-nascido, 
o avô materno ou, na sua falta, o avô ou avó paterna, punham "nome de an
tigo" (nome próprio) na criança. O subgrupo da criança era o da irmã falecida 
da pessoa que banhava a criança e, se ninguém tivesse falecido, o de uma 
pessoa viva, pois quando esta morria, o nome do subgrupo ficava comó lem
brança em outra pessoa. O kaingáng Biriba informou que impunham nome 
próprio à criança dois dias após o nascimento e, quando começava a f~lar, a 
avó materna atribuía-lhe afiliação a um subgrupo. A kaingáng Candire e Nilo 
explicaram que os nomes próprios e subgrupos eram impostos pelo pai ou av6 
paternos, seguindo a linha paterna se era menino, e materna para as meninas. 
Esse mecanismo de nominação também foi observado entre os Botocudos do 
Paraná e Santa Catarina, por Paula ( 1924: 126): 

dão elles às creanças masculinas, como prenome, o de um notavel antepassado, 
ao qual ajuntam como sobrenome o nome do pae e de sua descendencia. Para a 
creança do sexo feminino escolhe a mãe o prenome a seu gosto, ficando como 
sobrenome o nome da mãe e de sua descendencia. 

A informante Candire contou que após a nominação, faziam uma festa, 
na qual o pai, a mãe ou o tio paterno citavam o nome próprio e o subgrupo 

(52) Os informantes quando queriam mencionar a afiliação do subgrupo, ou o 
nome próprio, ou o \Myi e yiyi das pessoas, diziam " nome"; por isso, na 
ocasião da redação, muitas vezes não foi possível identificar a qual deles se 
referiam . 
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que fora escolhido pelos velhos, para a criança. O tio materno perguntava a 
que subgrupo a criança estava afiliada. A festa de apresentação dos nomes 
da criança era realizada durante o dia, oito meses após o nascimento da crian
ça . Citavam os nomes em público para que não fossem esquecidos (53) . O 
subgrupo estava relacionado ao nome pessoal, por isso a criança o recebia na 
mesma ocasião (54). A mestiça Chica, do lcatu, pôs sua filha no subgrupo 
Votoro, porque a este pertenceu a tia paterna da criança. E quando perguntei 
à kaingáng Teresa o subgrupo de sua filha, respondeu que era Kailu, devido 
ao nome pessoal de que é portadora. A mestiça Gavile, do P.I. Araribá, 
reforçou as afirmações, dizendo que os nomes próprios e o subgrupo estão 
relacionados, existindo nomes pessoais especiais para cada subgrupo. 

Através do material colhido em campo, conclui-se que o nome próprio 
pertencia à parentela paterna, se a criança fosse do sexo masculino e à mater
na, se tratasse de menina. Não se exclui a possibilidade da adoção dos 
nomes pessoais somente pela linha paterna. O mesmo processo ocorria em 
relação afiliação ao subgrupo, pois este associava-se ao nome próprio. O 
nome pessoal e do subgrupo eram dados por pessoas mais velhas, principal
mente, pertencentes a linha paterna do recém-nascido. É provável que os 
nomes próprios anteriormente já tivessem pertencido a outro parente consan
güineo; apesar de não constar nos diagramas de parentesco a ocorrência des
ses nomes pessoais nas gerações ascendentes dos atuais Kaingáng, mas 
ocorrendo na geração descendente. Manizer (in Serrano, 1939:25) dá a en
tender que não é costume a adoção de nomes próprios de pessoas falecidas, 
pois entre os Kaingáng do Rio Grande do Sul "nenhum nome é hereditário, 
por ser pessoal, e desaparece com a morte do individuo." 

A kaingáng Clarice comentou que as crianças eram afiliadas a um sub
grupo conforme seu temperamento. Pe. Teschauer ( 1929:351) também en
controu mais ou menos esta forma de nominação entre os Kaingáng do Rio 
Grande do Sul: 
Ao recém·nascido davam nome apropriado ás boas ou más qualidades que ma
nifestava; si , por exemplo, era moreno, chamavam-lhe corvo e rã, quando chorava 
muito, pois há rãs que parecem chorar como criancinhas. 

Wiesemann (1960) que estudou os Kaingáng do P.I. Rio das Cobras, diz que 
cada individuo é portador de \Niyi e yiyi (idem, p. 177), que os índios traduzem 
indiscriminadamente por "nome pessoal" . (idem, p . 180). O 

Yiyi could be adequately translated as 'na me'. 
Wiyi refere to such things as nature, spirit, 

153) Entre os Aweikoma de Santa Catarina, não havia cerimônia de nominação 
(Henry, Jules - 1964:195). 

154) Darcy Ribeiro (1970:310) comenta que os Kaingáng de SP, tinha uma ciivisão 
dual " ... completada por um sistema de sub·divisão clânica que reguiavam a 
atribuição dos nomes pessoais ... " 
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force, and similar distinctive marks ou 
proper ties customarily assigned to 'charater' . 
ln this case it is mystically conferred thtough 
the act of bestowing the Yiyi (idem, p.184) . 

Por conseguinte, acho que a informação da índia Clarice e do Pe. Teschauer, 
refP.re-se ao Wiyi da qual a criança é possuidora, pois retrata o seu "caráter". 
lstc também esclarece porque a criança quando tinha mais ou menos três 
anos, recebia outro nome pessoal,que os Kaingáng paulistas explicaram como 
sendo "apelido de brincadeira". Eram os seguintes: 

Candire: significa "vamos brincar". 
Kuték (falecida): significa "anda e cai" . 
Kenkrã (falecido): significa "rim". Teve este cognome porque quando 
estavam limpando um porco queixada, ele pediu o rim. 
Mulata: significa "pássaro mulata". Recebeu este apelido dos Kain
gáng do Paraná quando ajudavam na pacificação dos Kaingáng 
paulistas. Este pássaro tem uma pata voltada para dentro, igual ao pé 
da velha Mulata. 
Canuto: porque tem uma mancha preta no olho, parecida com ja
boticaba (canetxã) . 
Lilig: (falecida); nome de um passarinho que ao cantar, parecia 
emitir este som. 
Cambé: significa veado. Teve este apelido porque sua mãe ficou as-
sustada quando os Kaingáng hostis do Paraná perguntaram o nome 1 
pessoal do menino. 

Na informação de Horta Barboza (1913; in Laytano, 1955:204) sobre os Kain
gáng de São Paulo, observa-se mais uma vez a adoação de novos yiyi, à 
medida que a criança vai se tornando adulta: 

quando um rapaz atinge a idade de 7 anos, sua mãe esfrega-lhe àgua sobre a 
cabeça, para torná-lo corajoso e diligente. A criança recebe então um novo nome. 
Posteriormente, poderá adotar nomes que se refiram a passagens notáveis de sua 
vida. 

Antigamente todos os Kaingáng paulistas tinham "apelido", mas hoje a ge
ração mais nova possui apenas nomes pessoais fok, havendo poucas crianças 
com nomes pessoais em Kaingáng. Entretanto, nos atuais Xokléng de Santa 
Catarina, estudados por Santos ( 1966:8), ocorre o contrário: 

. . . poucos são os Xokléng que possuem nomes em português - pois o comum e 
desejado é nomear a criança através dos caminhos tradicionais. 

Antigamente os Kaingáng de São Paulo raptavam mulheres e crianças de 
tribos inimigas, limítrofes de seu território. A criança roubada era inserida na 
parentela e no subgrupo da pessoa que a adotava. Ribeiro Dantas ( 1922; in 
Bandeira, 1926:68) confirmou esta informação quando se referiu aos Kaingáng 
de São Paulo, principalmente ao tratar do chefe Charin. Este: 

61 



aprisionou outrora, em luta com os Otis, um menino e uma menina desta tribu. 
Conforme é uso entre os Caingangs (que não matam nem as mulheres nem as 
criancas capturadas) levou-os para casa, deu-lhes o titulo de filhos e educou-os 
com ·os mesmos cuidados e carinhos que dispensava aos que procederem do seu 

sangue. 
Parece que não era estritamente necessário à criança estabelecer parentesco 
com 0 indivíduo que a adotava ou adquirir seu "status", porque em lcatu, a 
kaingáng Mariona, citou o caso de Txafg, Ofaié-xavánte, que não recebeu 
afiliação ao subgrupo porque era de outra "nação". 

A mestiça Lídia, de lcatu, explicou que a adoção de nomes próprios de 
pessoas mortas (pais, avô e bisavô paterno ... ) como lembrança, é costume 
recente, pois primeiramente não o usavam. Esse novo padrão os fez ir contra 
o princípio de não pronunciarem o nome pessoal do morto, já que isto os tor
na tristes. Uma índia comentou que "depois que a pessoa morre, não tem 
mais nome, não põe na cabeça, não se lembra mais porque não conta o 
nome, pois se dizer, está chamando o vêincuprim da pessoa". Métraux (in 
Laytano, 1956:215) também encontrou entre .os Kaingáng (não cita de onde) a 
mesma restrição severa ao nome da pessoa falecida. Ao fazer o levantamento 
do sistema de parentesco nos Postos, defrontei com uma barreira diante das 
mulheres velhas, pois não gostavam de mencionar os nomes próprios e o sub
grupo dos parentes falecidos. Com muita dificuldade diziam o nome próprio 
ou apelido da 1essoa em fok. Mesmo dep_ois ~~ _ m~~o convivência, 
ainda eram r&servados ao falar sob!e n_ol'!linação Como últi
ma tentativa para verificar se o sistema de nominação. por subgrupo 
ainda funcionava nos Postos, elaborei uma lista com . os sobrenomes 
(55) em "civilizado" e em Kaingáng das famílias, para descobrir se havia 
correlação com o ~ubgrupo. A experiência não deu resultado, pois raras 
famílias conservaram o mesmo sobrenome através das gerações (após a 
pacificação). Há casos em que º · pai, a mãe e o filho possuem sobrenomes 
diferentes e o segundo filho tem o sobrenome igual ao da mãe ou do pai. Na 
segunda geração descendente e em toda a terceira, algumas famílias possuem 
o mesmo sobrenome, mas estes dados foram insuficientes para o tipo de 
análise que pretendia executar - relação entre subgrupo e sobrenome. Além 
disso, quase toda a terceira geração não é afiliada a qualquer subgrupo. Já 
que a tentativa fora infrutífera, verifiquei um dado a que não estava dando 
muito crédito. A kaingáng Candire comentou que o primeiro, segundo e 
quarto filho, pertenciam ao subgrupo da mãe e o terceiro filho, ao do pai. 

(55) Alguns índios são portadores de nome pessoal e sobrenome em " civilizado" , 
talvez este último tenha sido escolhido pelo chefe de Posto ou no Cartório da 
cidade. Os sobrenomes em Kaingáng geralmente são os nomes próprios do 
pai (falecido) ou o nome próprio da pessoa, transformado em sobrenome. 
Também esta mudança talvez fosse sugerida pelo chefe do Posto ou fun
cionário do Cartório. 
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Constatei que na realidade, o terceiro filho quase sempre pertence ao sub
grupo paterno, mas os primeiros filhos nunca pertencem ao subgrupo mater
no, mas a outros subgrupos. O elemento que mais ou menos se enquadra no 
dado da informante, é que os primeiros filhos estão afiliados ao mesmo sub
grupo da mãe (três casos, em dois Postos). 

O material apresentado sobre nominação, deixa entrever que os nomes 
pessoais e afil iação a subgrupos pertenciam a linha paterna. Esta conclusão é 
um tanto duvidosa pelo seguinte: havia subgrupos com qualidades de bravo e 
manso; o nome próprio estava associado ao subgrupo; a criança recebia o 
nome pessoal (ou apelido) de acordo com o temperamento; havia restrição 
quanto ao pronunciamento do nome da pessoa falecida . Portanto, pode-se 
aventar a hipótese que, o que realmente determinava a escolha do nome pes
soal da criança e conseqüentemente a afiliação ao subgrupo, era o tipo de seu 
temperamento, sendo que este estava relacionado a qualidade do subgrupo 
(manso e bravo) . 

Em lcatu há três mulheres de idade, sendo Kerrét (Ofaié-xavánte) a mais 
velha delas e a nominadora deste Posto . Em Vanuire, existem quatro velhas, 
sendo Candire a mais moça delas e a nominadora local. Das sete velhas exis
tentes nos Postos, cinco não nominam nem seus próprios netos. Por con
seguinte, surgiu a suspeita de que poderia haver uma função especializada de 
nominadora em cada Grupo. Candire pertence ao subgrupo lnhagampl e 
Grupo B, e Kerrét, se a linha for contada pelo lado materno, é do subgrupo 
Wókrôn e Grupo A . Wiesemann (1970:108) encontrou no Posto Cacique 
Capanema, PR, somente um homem que nomina, ao contrário do que sucede 
em Vanuire e lcatu :" .. . todas as crianças são nominadas com nomes Kain
gáng por um velho índio .. . " 

Atualmente há bastante desleixo na nominação pessoal e na atribuição do 
subgrupo aos filhos. A grande maioria dos jovens e crianças não possuem os 
nomes possoais e afiliação a subgrupos; muitos pais esqueceram-se dos de 
seus filhos e as nominadoras precisam lembrá-los continuamente. Segundo 
Wiesemann ( 1960: 180), entre os Kaingáng do Paraná, este esquecimento se 
deve ao fato da pessoa, apesar de ter vários nomes, ser chamada apenas por 
um; geralmente as outras pessoas não sabem a maioria dos outros nomes e 
mesmo o próprio individuo pode não conhecê-los, se tiver muitos nome (wiyi). 

Os Kaingáng paulistas justificam a perda paulatina dos hábitos de nominação 
na sua prole de várias maneiras: as velhas que costumam dar nomes, se 
recusam a fazê-lo porque são esquecidos rapidamente; se consideram "ci
vilizados"; está em desuso ("fora de moda"); simplesmente não desejam fazê
lo e porque as pessoas mais velhas hão vão nominá-los. 

Em Vanuire colhi duas informações diferentes a respeito de quem anti
gamente escolhia os nomes das crianças. Somente os "capitães" antigos, 
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bem velhos, sabiam escolher e dar o nome próprio e do subgrupo ao recém
nascido, pois "capitão" novo não escolhia os nomes. A outra informação era 
de que o pai da criança consultava o "capitão" e este determinava os nomes. 
Acho que esta situação ocorreu apenas numa certa época, talvez no primeiro 
período após a pacificação, devido ao processo de desorganização social pelo 
qual passaram os Kaingáng, vítimas de epidemias. Mas o dado não está tão 
desprovido de fundamento, se comparado às referências de Métraux 
(1947:150) aos Kaingáng do Paraná, em que o pai escolhia o grupo do filho 
e o xamã dava-lhe um nome apropriado. Em lcatu o nome pessoal da criança 
recém-nascida é escolhido pelo pai ou pela tia paterna. Kerrét apresenta os 
nomes próprios da linha paterna e, depois da escolha, ela identifica o respec
tivo subgrupo. Em Vanuíre, Candire também fornece os nomes próprios de 
sua própria parentela e a mãe ou a avó materna escolhe um deles. Os chefes 
de Postos estimulam os Kaingáng a darem nomes pessoais indígenas aos fi
lhos. A kaingáng Mariana, do lcatu, comentou que põem nome pessoal de 
" bugre" nas crianças porque os chefes de Postos pedem, a fim de que "eles 
não percam", senão os fok dirão que não são índios. 

Atualmente os índios são quase todos batizados, sendo portadores de 
nomes pessoais fok(56), escolhidos pelo pai ou pela mãe, ou pelo padrinho de 
batismo e/ ou pelo chefe do Posto. Muitas famílias não apreciam a intervenção 
do chefe, na escolha do nome próprio da criança, pois geralmente pensam 
chamá-la por outro nome. Quando nasce um casal de gêmeos, o que é muito 
raro, dão nomes pessoais "civilizados" parecidos, para que as crianças não 
morram. O casal de gêmeos do kaingáng Chiquinho, de lcatu, foram cha
mados de Santino e Santina. 

Devido ao alto grau de desorganização sofrido durante o processo de 
aculturação, o Kaingáng paulista guarda vestígios de sua antiga organização 
social, mas estes não são suficientes para que ela funcione, pois também há 
intrusão pe elementos culturais dos "civilizados" . Por conseguinte, nos seus 
aspectos organizatórios, o passado está sempre presente, mais sob a forma de 
recordação do que de ação. Inclusive as lembranças se confundem na me
mória dos velhos Kaingáng e muitas vezes, há um esquecimento dos fatos e 
ocorrências passadas há muitos anos atrás. A disparidade de informações 
com que me defrontei, também foram motivadas pelo pouco conhecimento 
que a geração velha possui sobre seu passado, pois quando chegaram aos 
Postos, eram crianças, ao passo que os mais velhos foram morrendo logo 
após a pacificação, vitimados pelas epidemias. 

(56) O ex-chefe Sampaio, comentou que somente a partir de 1932, os Kaingáng 
de lcatu passaram a ter nome próprio de "civilizado" por ocasião de sua ida à 
São Paulo, a f im de participarem na Revolução, sendo batizados pelos po
líticos eminentes da época. Antes disso, Chica e Mariona eram as únicas pos
suidoras de nomes "civilizàdos". 
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Capitulo Ili 

Aspectos Econômicos 

Neste capítulo tentarei mostrar como os Kaingáng e os demais índios es
tão inseridos nos planos econômicos dos Postos e o funcionamento das roças. 
Na parte que se refere às atividades de subsistência, focalizei o tipo de roça 
utilizado, prestação de serviços, circulação de alimentos, com a finalidade de 
descobrir a existência de mecanismo de reciprocidade e solidariedade tribal. 
Outro objetivo deste capitulo é constatar como o grupo sobrevive mediante o 
Qrdenado que recebem alguns indígenas ou o dinheiro proveniente da ven
dagem dos produtos de suas pequenas roças e o tipo de economia que 
adotaram, segundo os padrões regionais. Também deixarei patente o rela
cionamento comercial e vicinal entre índios e "civilizados". 

a) Atividades de subsistência e despesa do11 aéstica 

A base da economia Kaingáng é o milho híbrido (íiere'tf), plantado anual
mente, e o amendoim (mais em Vanuire) - da seca e das águas - sendo 
complementada com as várias espécies de arroz (le1en'tl) e feijão, e alguns 
pés de mandioca (kanhere). Todo Kaingáng adulto, solteiro ou casado, pos
sui uma roça (iãpa) . Encontrei em lcatu um Kaingáng, separado da esposa, 
que não tinha roça e se empregava como diarista nas fazendas fok vizinhas 
em troca de dinheiro e nas roças Kaingáng, por alimento. Um Terêna casado 
com mestiça Kaingáng, disse que aquele Kaingáng não possui roça por não ter 
coragem e vontade de trabalhar:. "É preguiçoso e inocente como uma crian

ça, falta alguém que o oriente para que faça roça". Pretendia engajá-lo no seu 
grupo de trabalho (ele e seu irmão casado) ou formar uma roça com este 
Kaingáng. Uma mestiça (K + Bo), casada, também comentou o fato: "ele pode 
viver sem roç:t, é solteiro, dá para trabalhar por aí, agora nós não)'. Os chefes 
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de Postos fornecem a quantidade de alqueires de terra que cada família terá 
capacidade de "tocar" (cuidar, trabalhar), independente do desejo do índio em 
aumentá-la. A média é de 1,4 alqueire por família em lcatu, e em Vanuíre, 2,6 
alqueires, incluindo aqueles fndios que saíram do "Plano Agrícola" (57) e que 
pretendem pedir terra para cultivar. Notei que aqueles que possuem maior 
quantidade de alqueires são os "civilizados" (casadoscom Kaingãng e mestiços 
de Kainj;lâng) e mestiços de outros grupos étnicos. Também é de iniciativa dos 
chefes, a escolha do local para roça, embora haja exceções. Em lcatu as roças 
estão concentradas numa parte da reserva porque o chefe do Posto tinha in
tencão de arrendar a outra parte da área. Em Vanuire as roças estão espa-

• 

lhada_s por toda a área, mais ou menos de acordo com a localização da casa 
do lavrador (58) . Os Kaingáng não adubam e não dão descanso à terra, cul
tivando anos a fio no mesmo lugar, fazendo apenas rotação de culturas: 
amendoim, milho e feijão. As leguminosas fertilizam a terra, pois plantam 
amendoim e feijão, juntos, e logo após milho e feijão. Não investiguei se os ín
dios têm conhecimento dessa adubação natural do solo ou se apenas co
piam os métodos agrícolas dos fok. Prefiro a segunda hipótese, µorque em 
Vanuíre um mestiço (Pa + C) troca sua "terra suja" (cansada) pela terra limpa 
dos Kaingáng, pois estes assim o preferem. Esta . preferência pela "t~rra lim
pa", possivelmente pode ser explicada, porque este mestiço possui peças 
agrícolas de grande porte e os Kaingáng, não sendo possuidores destes ins
trumentos, preferem receber o solo preparado (lavrado), facilitando a tarefa. 
Alguns índios de Vanuíre têm o hábito de pedir aos "civilizados" vizinhos 
mudas de cana-de-açúcar e árvores frutíferas, milho pipoca, semente de 
melancia e abacate. 

Os índios andam relativamente bem vestidos com roupas estampadas e 
alegres (59), arrumados e hmpos. Em lcatu talvez esta situação seja um poµco 
forçada pela esposa do chefe, pois ''não gosta que os índios vão desarru
mados à Braúna, para que o pessoal de lá fale deles (chefe e índios), dizendo 
que os índios são vagabundos, relaxados e bêbados. Em Penápolis, não liga 
tanto, porque não são muito conhecidos." Compram o mínimo de roupa, pois 
sua receita não comporta excessos e há a vantagem de estarem localizados 
numa região de clima quente, dispensando a aquisição de agasa~hos de lã. 
Em dias frios ficam ao redor do fogo e às vezes as crianças fazem um fo-

( fjl ) "Plano Agrf<;ola", " roça coletiva" e " roça do Posto" é chamada a roça per
tencente à Funai, sendo cuidada por lndios funcionários, contratados pelos. 
Postos. 

( 58 ) Examinar os mapas de lcatu e Vanurre, e o anexo. 

( 59 ) Pe. Vieira também observou entre os Kaingáng do Rio Grande do Sul, que 
as mulheres usam vestidos de cores vivas, dando preferência ao vermelho, e 
apreciam também constrastes das cores vivas (apud Vieira; in Lytano, 
1 !=lfin · ?M l. 
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guinho no chão da cozinha; quando precisam sair de casa, enrolam-se em 
cobertor (Vanuíre). Vanuire, por ser um Posto conhecido, é o mais visitado, 
sendo os índic;>s residentes perto da Sede presenteados com roupas e sapatos 
pelos turistas. A esposa do chefe de lcatu, no Natal de 1970, arrecadou di
nheiro em Braúna para comprar roupas e brinquedos para os índios. A esposa 
do chefe de Vanuire não faz campanha beneficiente porque tem "vergonha de 
pedir roupa velha em Tupã", pois sendo o Posto do governo, dará a impressão 
que os indios não estão sendo bem atendidos. Nos Postos a grande maioria 
das roupas masculinas são adquiridas já confeccionadas e algumas roupas 
femininas (adultos e infantil) são feitas pelas próprias mulheres, à máquina ou 
à mão. No P .1. lcatu apenas uma mestiça (K + Kr + C) manda confeccionar 
seus vestidos numa costureira fok (vizinha da área). Em Vanuíre registrei 
apenas dois casos em que uma "civilizada" (casada com Kaingáng) e uma 
mestiça de "civilizado" enviam vestido à costureira foi<. próxima a área. Tam
bém verifiquei que dentro da área indígena há uma costureira (T + Ka + C) que 
cobra o feitio do vestido, ou às vezes recebe uma galinha como pagamento. 

A venda de animais domésticos é mais um meio de contribuir no orça
mento familiar e o proprietãrio, geralmente uma criança, compra roupa ou 
sapato com o dinheiro da venda do animal. O porco ou a galinha são resultan
tes de "agrados" de parentes (avó paterna e materna~ de amigos (nos aniver
sários) e dos padrinhos, que dão os animais à criança por ocasião do batizado 
ou crisma. As galinhas e capados são vendidos aos "civilizados" vizinhos. Doen
ças e gambás matam as galinhas, sendo necessário às vezes comprá-las dos 
"civilizados". Em lcatu é comum toda a família nuclear possuir suas criações 
domésticas; por isso, encontram-se gatinha, pato e angolista no terreiro e, 
leitão, capado ou porco no chiqueiro atrás da casa. Encontrei duas Kaingáng 
vizinhas, que marcam suas galinhas, uma, cortando uma unha e outra, o 
rabo, assim evitando desentendimentos. Os ovos são vendidos à esposa do 
chefe de Posto. A mestiça Catarina disse que não gosta de ovos, acha seu 
sabor desagradável, mas seus filhos os apreciam. As galinhas ou frangos 
também são vendidos à esposa do •chefe de Posto. A galinha d'angola é 
motivo de "breganha" por galinha. A mestiça Chica comentou que não vende 
carne de porco, pois precisa dá-la aos netos (filhos do filho falecido) que está 
criando. Os índios preferem não vender os porcos, só o fazem quando 
premidos pelas circunstâncias. Às vezes acontece venderem todos os porcos 
ou leitões, devido às reclamações dos fok quando aqueles fogem do chiqueiro 
para suas plantações. Os preços variam conforme o animal: leitão novo, por
co magro, capado e porca magra. 

Em Vanuíre os animais domésticos não são muitos diferentes de lcatu: 
porco, galinha, ganso, angolista e catra. São vendidos galinhas, leitões e 
cabrito pequeno. Os cabritos são vendidos aos fok em época de festas e os 
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índios não apreciam sua carne. São criados por mestiço Aticum e Pankararú, 
e um Krenák (casado com mestiça Kaingáng). Muitas tndias não possuem 
criações porque "não têm sorte", aquelas são mortas pelos "animais do 
mato". Por isso, algumas dão as galinhas ou porcos para seus filhos pe
quenos ou para outrem criar. Quando é outra pessoa que cuida, mais tarde, a 
galinha retorna a seu dono. A kaingáng Candire comentou que as galinhas 
morrem, se forem negadas a alguém que as peça, porque é "pecado". Tam
bém disse que antigamente os "civilizados", ao verem os Kaingáng se 
aproximar, fugiam, e estes roubavam suas galinhas e as criavam no mato. A 
mestiça Gavile, do Araribá, contou que "os antigos" criavam bastante gali
nhas, mas não as comiam, um dia resolveram experimentar e gostaram. Em 
Vanuíre os porcos servem como motivo de troca por outro animal ou para 
compra de objetos. Estas transações são feitas com "civilizados". Há índios 

.que preferem vender os porcos por ser dispendiosa sua alimentação ou não os 
criam porque "não têm sorte", os animais morrem no chiqueiro. Numa casa 
Kaingáng, mãe e filha casada, criam três porcos em "sociedade". Registrei 
apenas a existência de uma vaca e uma bezerra, sendo proprietários dois 
Kaingáng. 

Ao examinar-se uma casa Kaingáng ou de outro índio que não seja ca
sado com "civilizado" ou mestiço de fok, ver-se-ão que os utensílios domés
ticos são os estritamente essenciais e os mais rudimentares. Ás vezes não 
existem pratos ou talheres suficientes para o número de pessoas que vivem na 
casa. Interroguei a uma mestiça (K + Bo), de lcatu porque não almoçavam 
todos juntos, sentados à mesa, e ela respondeu: "que os filhos comiam quan
do tinhamfome"Jalvez o fato de fazerem as refeições um de cada vez, indique 
a falta de absorção de nossos padrões culturais neste particular. É comum 
terem de reserva um prato de louça e um copo de vidro para as visitas, pois 
ficam envergonhados em oferecer alguma coisa sem ser nestes objetos. Se 
por acaso não os possuem, desculpam-se dizendo que "em casa de pobre não 
se tem as coisas". As crianças fazem as refeições em prato alouçado, de 
alumínio ou em pequenas latas retangulares de conserva que às vezes obtêm 
na casa do chefe. Tomam café e água em caneca de lata de conserva. Em 
Vanuíre há um Kaingáng especializado em funilaria, que põe alças nas canecas 
e faz bacias de latão, mediante o pagamento de uma pequena quantia. A 
água é gua~dada em latas de querosene (cinco litros), havendo pouquíssimas 
famílias com filtro ou talha d'água. As panelas e chaleiras normalmente são de 
alumínio, havendo poucas casas portadoras destas peças de ferro. 
No lcatu uma mestiça (K + Bo) ganhou uma chaleira e panela de alumínio do 
sogro porque "combinava direito" com o filho dele. Em Vanuíre há seis pa
nelas de pressão, sendo que quatro estão em casas Kaingáng. Uma dessa 
quatro casas, um Kaingáng casado com mulher fok, foi presenteado pelo 
cunhado com uma panei~ de pressão. No lcatu não encontrei fogão a gás, 
mas em Vanuíre existem Quatro: um, numa casa Kain-
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gáng; dois, em casa de mestiço (K + C) e o último, na casa de um mestiço 
Pankararú. Em relação a cadeiras ou bancos, também não existem quantidade 
suficiente para toda a família: quando o visitante chega, assenta-se e o resto 
da família permanece em pé, a seu redor. Armários, bancos e mesas são 
feitos com tábuas ou caixotes de madeira. Geralmente o guarda-roupa é um 
fio de arame ou uma caixa de . P~pelão. 

A dieta Kaingáng é frugal, possivelmente não contendo a quantidade 
necessária de calorias exigida pelo corpo humano. Ao levantar, tomam uma 
caneca de café fraco, sem "mistura (60). Em lcatu almoçam às 10 ou 11 horas 
e em Vanuíre, às 9 ou 10 horas. Ao meio dia tomam café, sendo este e o al
moço levados aos homens na roça pelos filhos de ambos os sexos ou pela es-

. posa, às 8,30 ou 9 horas. O jantar é serviço às 17,30, pois os homens "lar
gam" o serviço na roça às 17 horas. Suas refeições normalmente constam de 
arroz, feijão e, às vezes de uma "mistura": macarrão ou carne (em lcatu), e 
ovos, batata inglesa (61) , ou peixe (pescadinha, lambarí) , em Vanuríre. 
Apesar de quase todos fazerem criação de porcos e galinhas (kot'kot), raris
simas vezes reparei a presença de carne em suas refeições. Em lcatu as ga
linhas e ovos (estes não muito apreciados pelos mais velhos) são adquiridos 
óelo padeiro de Braúna que vem às quintas-feiras, vender pão e pequenas 
mercadorias na Sede do Posto, vendidos bem mais caro que na cidade. Tam
oém Vanuíre possui padeiro "volante", que começou a atender as casas 

• 
próximas ao Posto, em julho de 1971. Vem aos domingos, permanecendo o 
dia· todo quando há futebol entre índios e fok vizinhos. As índias sabem fazer 
pão: uma Kaingáng de Vanuíre aprendeu quando esteve empregada na casa 
de um "civilizado", ensinando-o depois a mais quatro mulheres. O pão é as
sado no forno do Posto ou na casa de outra índia, recebendo esta um pão 
como retribuição. 

As hortaliças são obtidas nas sedes dos Postos, sendo cuidadas por fun-
• 

cionários Kaingáng (62). Em lcatu, quando o chefe ordena, o encarregado da 
horta distribui verduras e legumes, na parte da manhã, para aqueles que 
vierem buscá-los. Em Vanuíre, apesar do chefe dizer que as hortaliças estão à 
disposição dos índios, não presenciei nenhuma distribuição e apenas na casa 
de uma viúva vi um refogado de couve. Encontrei uma horta-pomar em lcatu, 

(60) " Mistura": con~ideram o pão no café da manhã e nas refeições, o macarrão, 
carne, ovos, peixes etc. 

t 61 ) A antropóloga Pourchet (1960:106) comenta que os Kaingâng de Palmas, 
Paraná, dão preferência ao arroz e feijão, e logo após à batata. Os ovos não 
foram incluídos em sua dieta alimentar. E nenhuma vez mencionaram como 
alimentos preferenciais o leite ou a carne. 

( 62 ) Há dois tipos de funcionários nos Postos: 
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de propriedade de uma mestiça (K-+ Bo) e o Posto lhe fornece sementes de 
legumes e verduras. Sua horta está situada junto à roça, para evitar estragos 
pelos seus animais domésticos. Ela dá seus produtos para aqueles que forem 
pedi-los. Em lcatu o mesmo funcionário (em Vanuíre é a esposa do auxiliar do 
Posto) faz a distribuição de legumes e leite entre as famílias que possuem 
crianças pequenas e o número de litros recebidos varia de acordo com o seu 
tamanho. Primeiramente recebiam mais leite, mas como o pasto está secando 
e as vacas ( k6'i6ro) não são tratadas com forragem artificial, reduziram para 
um ou dois litros por família. 

Cada família de lcatu recebe mensalmente de um a três guilos de sal 
mineral (de gado), sendo necessário socá-lo no pilão para deixá-lo fino. Anual
mente colhem de uma a três sacas de café por família, no cafezal do Posto e 
uma ou duas sacas são vendidas, mas às vezes precisam comprá-lo. Há um 
pomar de goiaba à sua disposição, mas quase não comem goiaba e nem 
fazem doce porque o açúcar é caro. Em Vanuíre servem-se do pomar do Pos
to apenas para colher limão. Em temporada de frutas vão buscá-las nos fok 
vizinhos e às vezes retribuem com doce caseiro (mais em lcatu). Em lcatu, 
mais que em Vanuíre, algumas índias fazem sabão de amendoim (que res
tolham na roça), de sebo de boi, de intestino (barrigada) de porco e mais 
torresmo. Fazem o sabão sozinhas ou ajudadas pela nora ou cunhada. 

Os mantimentos são comprados quinzenal ou mensalmente pelos homens 
e a maioria das mulheres ignora os preços dos artigos. Fiz um levantamento 
exaustivo para saber o que compram, a quantidade e o preço. Em lcatu as 
famílias são de composição pequena, mais ou menos cinco pessoas, gastando 
mensalmente CrS 53,30, excluindo arroz e feijão pelo menos alguns meses 
após a colheita. Os índios de Vanuire não são tão beneficiados (sal, café, hor
taliças, frutas) pelo Posto como os de lcatu, por isso as famílias pequenas 
gastam CrS 73,80, comprando os mesmos víveres e as famílias maiores de 
sete a dez pessoas, têm uma despesa de CrS 128,00 a 200,50 .. 

1. 0 ) Contratado e pago pela FUNAI para fazer pequenos serviços caseiros nas 
sedes dos Postos: limpeza, ordenhar vacas etc . Este ganha Crt 240,00 a Cr$ 
300,00 dependendo o número de filhos (abono familiar), tendo direito a um 
mês de férias remuneradas e licença para tratamento de saúde. Estão sujeitos 
a serem suspensos do serviço, sem vencimentos, por malcriações aos chefes 
ou por consumo de bebidas alcoólicas. Presenciei uma suspensão no Araribâ 
(mestiço K.) e outra em lcatu (K), que motivaram polêmicas entre parentes e 
chefes de Pastos. 

2. º) Contratado para trabalhar na roça do Posto. Em lcatu percebem um salário de 
CrS 226,00 a CrS 245,00 e em Vanuire, CrS 140,00 a 150,00, incluindo o 
abono familar (porque são "registrados no cartório") . Não tem direito a férias 
ou outras regalias. 
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Existe uma relativa reciprocidade na troca de alimento, às vezes não sen
do realizada no momento, mas alguns dias depois, quando adquirem "mis
tura", não sendo necessariamente da mesma espécie recebida. O alimento 
trocado é cozido, temperado ou cru e gira em torno das "misturas": carne ou 
peixe e tubérculos. Em lcatu as "trocas' (não havendo quase retribuição) nor
malmente são realizadas entre irmãos (ambos os sexos), mãe e filho (a), vi
zinha, sogra e nora, e chefe do Posto. Há sempre retribuição entre sogra e 
nora e parentes afins (pais ou irmãos (casados) relacionados através do ca
samento de um dos irmãos ou filhos). A troca em Vanuíre é generalizada entre 
os vizinhos próximos e distantes, mãe e filha (o), irmão (ãs), e "parentes lon
ges". Trocam pedaços de carne de capado, de galinha, de carne comprada na 
cidade, de abóbora e mandioca; geralmente os vizinhos mais próximos re
tribuem (principalmente Kaingáng) e os demais não se manifestam. Retribuem 
com a mesma espécie ou com carne comprada, peixe salgado e iaml (63). 

O empréstimo de alimento (arroz, feijão, gordura, etc.) em lcatu, circula 
entre mãe e filho (a), entre primos paternos, entre irmãos (d~ ambos os sexos) 
e entre vizinhas, sendo dificilmente o alimento devolvido e não havendo re
clamações por parte do doador. No P.1. Vanuíre o empréstimo de gêneros 
alimentícios e sabão é bastante usual, sendo estes conseguidos quando fazem 
as rãpidas visitas. Os alimentos sãó emprestados normalmente para os vizi
nhos próximos, apesar dos mais distantes não serem esquecidos. Na medida 
do possível os alimentos são devolvidos (pagos) e os empréstimos não são 
cobrados. Verifiquei que os Kaingáng preferem devolver o ~ue pedem, ao 
passo que os outros. índios e mestiços não o fazem assiduamente.Os emprés
timos também são realizados entre irmãs (de ambos os sexos) e parentes con
sangüineos, quase não havendo devolução de alimentos entre eles. ·'Não vi os 
Kaingáng reclamar esta falta de retribuição, mas uma fok (casada com mes
tiço Pa + C) disse: "os índios não d.ão nada para ninguém porque são ruins". 
Uma mestiça (F + C) comentou amargurada: "ninguém me dá nada (oferece), 
se possível escondem os pratos de alimentos e debocham de seus filhos, 
dizendo que eles não têm comida". Estas informações não se ajustam à 
realidade, pois estas pessoas participam ativamente do círculo de trocas e em
préstimos. As duas famílias não são bem vistas por muitos índios, talvez por
que a "civilizada" usufrui uma boa posição econômica, ao passo que a 
maioria dos índios não consegue sobressair-se, principalmente os Kaingáng 

( 63 ) laml: espécie de pão de centeio, feito com milho Kaingáng (preto). É feito 
por quatro indias Kaingáng e uma Krenák (casada com Káingáng) . O iamf é 
de sabor agradável, mas indigesto ·se ingerido frio ou em grande quantidade, 
por isso uma Kaingáng disse: "fok não come comida de bugre". O termo 
"bugre" quando empregado pelo "civilizado", é em sentido pejorativo, mas 
usado pelo Kaingáng, significa o antigo Kaingáng, ou seja, aquele que vivia 
"no mato". 
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que são os "donos da terra". A mestiça Fulnió, apesar de ter fama de tra
balhadeira e os filhos andarem bem vestidos, mendigam alimentos nas casas. 
Este comportamento é contrário aos padrões Kaingáng, sendo alvo de críticas. 
Possivelmente estes Kaingáng sejam mais rígidos nas normas de conduta que 
os de lcatu, pois a velha Ofaié-xavánte que faz a mesma coisa, não é criticada 
por eles. 

Se compararmos as trocas e empréstimos de gêneros alimentícios, com 
os empréstimos de objetos entre as famílias, estas são insignificantes, não 
havendo compensação de espécie alguma pelo uso da peça. Em lcatu os ob
jetos mais emprestados são: toalha de mesa, panela, mesa, talheres etc, isso 
por ocasião dos aniversários que geralmente são festejados e a que atribuem 
grande importância. Depois segue em menor escala: pilão (para socar café, sal 
e debulhar arroz) , forno de tijolos, máquina de moer carne e outros pequenos 
objetos utilitários. Estes objetos 'freqüentemente são emprestados entre os ir-
mãos (de ambos os sexos) e mãe e filha (o). No P.I. Vanuire já difere um 
pouco a procura, poi.s os objetos mais emprestados são o pilão (para pilar 
milho Kaingáng e arroz), a máquina de costura e em menor intensidade os 
pequenos objetos: cabo de machado, mesa e panela. Estes empréstimos são 
realizados entre os vizinhos mais próximos (normalmente é um Kaingáng o 
pedinte) e entre mãe e filho (a). Em quatro casas Kaingáng e uma mestiça 
(K + C) há máquina de costura. Uma Kaingáng trocou sua máquina com uma 
fok (casada com mestiço K) por cinco capados grandes, mas depois teve de 
vendê-los porque não tinha milho para alimentá-los. As três máquinas de çps
tura existentes em lcatu quase não são emprestadas, sendo proprietárias áuas 
Kaingâng e uma mestiça (K + Kr + C). 

Dois homens e um "civilizado" (casado com mestiça K) possuem espin
gardas, mas não emprestam aos demais e quando vão caçar, levam com
panheiros Kaingáng. Em Vanuire há duas espingardas: uma delas pertence a 
um Kaingáng que apenas a empresta ao filho casado e este retribui o emprés
timo com caça. A outra arma pertence a um mestiço Krenák que não a em
presta a ninguém porque "receia que se firam". Devido à influência dos 
"civilizados" da região, que são católicos, os índios adotaram a reza do terço, 
mas nem todos possuem os santos para colocar no altar. Por conseguinte, es
tes circulam por determinadas casas e cada um adquire o seu santo predileto. 
Os santos (quadro, estampa ou estatuetas) são mais ou menos os mesmos em 
ambos os Postos. Em lcatu, circulam seis santos diferentes e em Vanuire 
nove. Em lcatu os santos são emprestados dentro do grupo de parentes (64) 
da mestiça Chica ( K + Bo) porque os demais índios não os possuem e também 

(64) O grupo de parentes é composto pelo casal, filhos solteiros e casados, genro, 
nora e netos. 
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não estão acostumados a "tirar" (65) o terço. Em Vanuíre o número de em
prestadores de santos é maior que lcatu e, como lã, os possuidores são os 
mesmos que freqüentemente rezam o terço. Os santos são de dois Kaingãng 
(de ambos os sexos), de uma fok (casada com K), de uma Krenãk e de um 
mestiço de Pancararú:. O empréstimo ocorre nas casas em que hã parentesco: 
de mãe e filha (o), de irmãos e de sogra e nora. 

A solidariedade grupal manifesta-se de vãrias maneiras. Em lcatu uma 
delas é o auxílio entre as cunhadas, sogra e nora, na confecção de seus ves
tidos. Em Vanuire as roupas femininas são confeccionadas pela tia materna, 
cunhada e pela vizinha mais próxima. Hã grande relacionamento num dos 
grupos de parentes (K e mestiços de K) no qual tia e sobrinha, cunhadas, ir
mãs, mãe e filha, se ajudam reciprocamente na execução de tarefas domés
ticas: lavar roupa (recebe em troca alimento), fazer sabão (recebe um pe
daço), carnear capado (ganha um pouco), fazer pão e confeccionar peças de 
enxoval do bebê. Para ajudarem a fazer jantar de aniversário, a "dona da fes- 1 ~ 
ta" convida a filha ou parente consangüineo. Em lcatu a prestação de serviço 1 
não está tão concentrada na família, mas na coletividade: 

1. º) Lavar roupa: às vezes a sogra lava a roupa da nora e do filho. Uma 
"civilizada" (casada com K) a pedido da sogra, lava as roupas de uma gestan
te Kaingáng; e uma mestiça Bo., lava as de um Kaingãng desquitado, em 
troca de dinheiro, e nos dois últimos casos não hã parentesco entre eles. 

2. º) Uma "civilizada" (casada com K) cozinha as "misturas" de seu vizinho, 
um Kaingãng desquitado, não havendo entre eles parentesco consangüineo ou 
afim. 

3. 0 ) Para preparar o jantar de aniversãrio hã a colaboração de parente consan
güíneo e da vizinha. 

Existe também outro tipo de prestação de serviço, talvez a mais impor
tante e que mais revela a integração e a colaboração dos grupos entre si: o 
serviço na roça alheia. Fiz um levantamento completo nos dois Postos a fim 
de saber quem auxilia quem, quantos dias trabalham, quantos sacos plantam 
ou colhem por dia, o preço que pagam por saco, se os trabalhadores eram 
sempre os mesmos, enfim tudo o que se relacionasse com atividades agrí
colas . Trabalham para os fok vizinhos, para os "civilizados" arrendatãrios da 
área (em Vanuire) e para os indios, recebendo dinheiro (CrS 1,50) por saco 
colhido, ou uma diária com comida (CrS 3,00) ou livre (CrS 5,00 - 7,00), pela 
tombação (gradeamento), capina e plantação da roça. Trabalham nas roças de 

(65) " Tirar - significa rezar o terço. Este é dirigido por uma pessoa que reza a 
primeira parte da oração e os demais a finalizam, ou seja, respondem. 
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milho, arroz, amendoim, café e algodão, sendo as duas últimas sempre de 
"civilizados". As mulheres ocupam-se em suas roças particulares e aquelas 
que não têm criança pequena, trabalham na época da colheita nas roças 
alheias (dos índios), sendo convidadas a trabalhar por seu proprietário. Nas 
roças dos índios o serviço é realizado pelo casal e filhos, caso contrário, 
solicitam o auxilio dos outros indios. Todos os indios, independente da po
sição financeira, se ajudam mutuamente. 

O pessoal de lcatu é um grupo pequeno, sendo quase todos parentes 
consanguíneos ou afins, ficando difícil estabelecer a escala de preferência, 
tendo como base o parentesco, na oferta do trabalho. Mas ficou nítido que os 
Kaingáng procuram o auxilio dos Kaingáng, havendo quatro famílias Kaingáng 
e mestiços (K + Bo) que trabalham em conjunto (grupo de parentes). Orga
nizaram de tal forma o serviço que nunca precisam do auxilio do outro na 
mesma época, porque plantam um de cada vez e depois colhem, por ordem, 
de acordo com a roça que foi plantada primeiro. Se não seguirem a ordem es
tabelecida, tem que contratar pessoa de fora (66). Começam a trabalhar 
primeiro na roça de um Kaingáng solteiro e depois se dirigem a roça do~ 
seguintes. A mestiça Chica, desse grupo de parentes, disse que em "Vanuíre 
não fazem esta cooperação e que não ia encontrar esta corrente de serviço". 
Na verdade não achei esta cooperação em Vanuire e nem entre os demais ín
dios de lcatu . Este " grupo de trabalho" costuma trocar dias de serviço 
("breganha ou dá a mão") e muito raramente pagam, dando comida ou um 
pouco do produto colhido ao contratado. Ao passo que os outros índios 
cobram o serviço prestado, nem que seja a metade da diária com "comida". 
Os componentes deste grupo de parentes também trabalham para os outros 
índios, recebendo a diária habitual da região: CrS 7,00. Um Terêna (casado 
com mestiça K) que faz p~rte do " grupo de trabalho" , possui outra roça com 
seu irmão casado, considerando-se o dono por ser mais velho. As prestações 
de serviço fora daquele "grupo de trabalho" , são executadas normalmente en
tre cunhados, mãe e filho, e genro, em troca de um salário. Em Vanuíre os ín
dios trabalham nas roças alheias em troca de dinheiro e dez pessoas "deram
se as mãos", sendo estes geralmente parentes consangüineos. Sendo os 
Kaingáng a minoria no Posto, constatei que apenas quatorze pessoas Kain
gáng deram preferência que outros Kaingáng trabalhassem em suas roças. Os 
afazeres agrícolas são executado~ por pessoas vizinhas do empreitador, paren
tes consangüineos em geral, cunhado (a) e tio (a) - sobrinho (a) . Normalmente 
as mesmas pessoas são convidadas no ano seguinte a trabalharem novamente 
com o empreitador. Uma fok (casada com mestiço: K + C) disse que "ê difícil 
os índios ajudarem na roça, pois estão ocupados nas suas, auxiliam quando 

(66) Acho que se refere aos outros índios que não fazem parte do seu grupo de 
parentes, porque camaradas não trabalham na área. Camarada: " civilizado" 
contratado para trabalhar poucos dias num serviço. 
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estão desocupados". Na verdade estes serviços que executam são "bicos'', 
pois quando precisam de dinheiro para se alimentarem, trabalham nas roças 
alheias. E, como suas roças são de poucos alqueires, rapidamente terminam 
as tarefas e se empregam de dois a cinco dias nas roças vizinhas, colhendo 
diariamente na base de três a quatro sacos por ocasião das colheitas, ou 
pegarn uma empreitada (limpeza, tombação etc.) por determinado preço ou se 
tornam diaristas. Os " mais ricos" que são "civilizados" (casados com mu
lheres mestiças) ou mestiços dos diferentes grupos étnicos, contratam na 
colheita os camaradas " volantes" (67) e os '"bóia-fria"(68) , às vezes trabalhan
do juntos camaradas e índios. Este trabalho em conjunto não é favorável ao 
índios porque uma fok (casado com mestiço K) comentou: "os camaradas de 
Tupã só dão mau exemplo e são sem-vergonhas". Em 1969, dois Kaingáng 
{cunhados) plantaram amendoim das águas e da seca em conjunto, durante 
um ano e para limpar, capinar e plantar, contrataram um Guaraní Kayuã (viúvo 
de uma K) para ajudá-los, recebendo refeições como pagamento. A colheita 
foi realizada pelos dois casais. Essa tentativa de " trabalho em grupo" confirma 
a citação de um " civilizado" (casado com K): "os índios tem terra boa, mas 
são uns coitados" . Isso é verdade porque os índios não produzem o suficiente 
para o gasto, pois não possuem condição ou meio para levar em frente uma 
roça. Não adianta serem "donos da terra", se para sobreviverem, "alugam-se" 
na sua própria terra. Quando surge uma oportunidade de mais uma fonte de 
trabalho, essa oportunidade lhes é negada, pois o rendimento do trabalho do 
"civilizado (camarada e "bóia-fria") é superior ao do índio. 

Primeiramente nos dois Postos as indias quando solteiras empregavam-se 
entre os "civilizados" dos arredores como domésticas e estes, ao mudarem da 
residência campestre, as levavam para a cidade. Anotei dois casos em Vanuire 
(uma Kaingáng e outra mestiça) e mais dois outros em. lcatu (mestiças de Bo 
+ K) estas recebendo um ordenado. Atualmente encontrei duas adolescentes 
(mestiças de K), uma em lcatu e outra, em Vanuire (parece que voltou para 
casa) que estão empregadas como domésticas na cidade de Penápolis e Tupã, 
a fim de poderem estudar. Os homens, quando solteiros, dificilmente saiam do 
Posto para trabalhar para os fok. Em Vanufre apenas um Kaingáng empre
gou-se para bater amendoim e colher algodão. Era costume nos .dois Postos 
as mulheres, quando solteiras, serem domésticas na casa do chefe, recebendo 
em troca um ordenado, ou roupa, sapato ou pó de arroz. Atualmente as ín
dias, depois de casadas, de vez em quando são chamadas para fazer algumas 

(67) Camaradas "volantes": homens da cidade que dormem na casa do dono da 
roça até acabar a colheita, que dura mais ou menos urna semana. É dificil 
utilizarem esse tipo de camarada. 

(68) " Bóia-fria": homens de Tupã contratados para fazer a colheita. Diariamente 
são trazidos para trabalhar e ao anoitecer retornam à cidade. São chamados 
de " bóia-fria" porque comem almoço frio . 
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tarefas dornésticas, recebendo como pagamento, esporadicamente, as re
feições (em lcatu) ou uma pequeha gratificação (em Vanufre). Estes favores 
prestados à esposa do chefe de Postos, as índias consideram como "sua 
obrigação ajudarem, pois ela atende-os quando adoentados." 

Por conseguinte, para sobreviver, o índio não depende economicamente 
dos Postos, mas dos "civilizados" vizinhos, porque as condições que aqueles 
oferecem não são suficientes para manter uma família indfgena. Durante os 
intervalos dos perfodos sazonais recorre aos "bicos" para equilibrar sua des
pesa doméstica, aceitando empreitadas de fok e de seus próprios compa
nheiros de grupo. Além de sua roça não produzir o suficiente, conta com as 
varia9ões climáticas que podem prejudicar enormente a plantação ou 
colheita. A necessidade premente de ajuntar um dinheiro extra faz com que os 
mecanismos de solidariedade e reciprocidade tribal quase desapareçam, sur
gindo em seu lugar laços de necessidade puramente econômica. Notei que is
so mais ocorre nas famílias em que há maior miscigenação, e o serviço exter
no é encarado por todos, independentemente do grupo tribal, como um fato 
natural, pois não ouvi reclamações por estarem trabalhando segundo os 
padrões econômicos da região. 

b . As relações fndio I Posto 

Tive a intenção de agrupar os dados econômicos dos três Postos, mas a 
falta de uniformidade das normas administrativas adotadas pelos chefes, 
dificultou a tarefa . Por conseguinte, às vezes o material é apresentado iso
ladamente, por Postos. lcatu possui uma "roça coletiva" (da Funai) , cuidada 
por dois funcionários Kaingáng. A roça é de dez alqueires, nos quais plantam 
milho híbrido e arroz. Está isolada das roças indígenas (69). As sementes e as 
inseticidas são enviadas pela Ajudância de São Paulo. O chefe escala os dias 
em que os demais índios deverão trabalhar na "roça coletiva" . Trabalham em 
grupo, durante dois ou três dias por semana, na época do plantio e colheita 
dos cereais. Quando há excesso de s~iço durante a colheita, trabalham de 
15 a 21 dias seguidos, não recebendo gratificação. Algumas mulheres também 
participam da colheita e as crianças não as acompanham, ficando em casa 
com a avó materna ou com os irmãos mais velhos. Um informante Kaingáng 
acha este método de trabalho desagradável, pois atrapalha o desenrolar das 
atividades em suas roças individuais, atrasando o serviço agrícola. Chegou a 
conclusão que "por isso os índios não melhoram, pois são obrigados a tra
balhar de graça". Tanto este informante como os demais índios dos outros 
Postos, não aceitam este esquema de trabalho e não compreen.dem porque 
são obrigados a fazer estes serviços gratuitamente, sendo que há a preocu
pação constante de alimentar a família. 

(69) Vide mapa do P .1. lcatu. 
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Em 1970 o atual chefe de lcatu concebeu um plano de "roça coletiva", 
em que os indios que desejassem, poderiam trabalhar nela durante alguns 
dias, além de terem suas roças particulares. O produto da roça seria dividido 
entre os índios e a Fundação (FUNAI). Mas esta autorizou a execução do 
projeto, em meados de julho de 1971. A parte que cabia aos índios, era dis
tribuída sobre a forma de pagamento antecipado. Portanto, pela primeira vez 
os indígenas receberam pagamento, CrS 7,00 por dia (70), pela colheita de 
milho na " roça coletiva", que foi feita por homens e duas mulheres (uma 
mestiça e outra "civilizada"). Aqueles que tinham amendoim para colher, só 
iam trabalhar na "roça do Posto", depois de terminada a sua colheita. 

Em Vanuíre a situação é mais complexa. Em 1969, a "roça do Posto" 
passou a ser chamada de "Plano Agrícola", sendo idealizado pelo chefe do 
Posto. A roça de milho e arroz era de 14 1 /2 alqueires sendo "tocada" por 
quatro Kaingáng e um Krenák escolhidos pelo chefe, entre os que não pos-

• 
suíam roças particulares (71). Os escolhidos podiam aceitar ou recusar a oferta· 
de trabalho. O chefe distributa o serviço. e o "capitão" Antonio um dos in
tegrantes do "Plano", comunicava-o aos índios. Em 1972 a roça do "Plano" 
passara a 25 alqueires, empregando cinco funcionários Kaingáng, um K·enák, 
um Guarani e dois mestiços (Kr+ C), com salário de CrS 140,00. Em janeiro de 
1971 a roça era de 20 alqueires e meio; em agosto, passara de novo a 25 al
queires, espalhados por quatro lugares diferentes e era "tocada" por quatro 
Kaingáng, um Guarani, um Krenák e dois mestiços (um, At + C e outro, 
Kr+ C) . O salário que recebiam era o mesmo do ano anterior, enviado pela 
Ajudância de São Paulo. Devido a falta de assistência monetária, alguns fun
cionários do "Plano" (dois K, um Kr e um mestiço) resolveram abandoná-lo 
porque o pagamento atrasava vários dias ou meses, deixando-os sem meios 
para sustentar a família. No inicio o "capitão" aprovou este "Plano", pois an
teriormente os indios trabalhavam sozinhos em suas roças; segundo o "ca
pitão" era como "um retornar ac passado". Mas depois de seis meses sem 
receber pagamento, achou bom que o "Plano" tivesse acabado. Além dos 
funcionários efetivos do "Plano Agrícola", havia os trabalhadores extras que 
eram solicitados semanalmente pelo chefe a colaborarem com um dia de ser
viço, sem pagamento. Os fok (casados com indias) e os mestiços de "civi
lizados", com mais recursos, quando não dispunham de muito tempo, pa
gavam camaradas oara irem no seu lugar. 

(70) A colheita de milho começou com diaristas (que trabalham por dia) e terminou 
por empreitada: contrato para realizar um determinado tipo de serviço, não 
havendo prazo para acabá-lo. 

(71) Verifiquei que apenas dois Kaingáng não tinham roças quando entraram para 
o " Plano Agrícola". 
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• O produto da "roça do Posto" era vendido pelo chefe, em Bastos e todo 
o dinheiro enviado à FUNAI (em Brasília). Mas em julho de 1971, por ocasião 
da colheita de milho, a FUNAI desmantelou o funcionamento do "Plano 
Agricola" e adotou outro projeto. Neste, o dinheiro do produto da venda seria 
dividido entre os índios efetivos do "Plano" e a FUNAI. Estes recebiam CrS 
7,00 diariamente, sendo pagos com o dinheiro que lhes caberia CrS 1.000,00, 
mas devido a estes descontos semanais, deveriam receber apenas CrS 300,00 
no fim da colheita . O chefe do Posto pensou em utilizar o dinheiro da safra, 
de maneira diferente da FUNAI: a metade seria destinado ao conserto das 
casas· ~os índios e a outra metade, iria para a Fundação. Os índios estão des
gostosos com o ordenado que estão recebendo, pois CrS 35,00 por semana 
(por mês CrS 140,00), não é suficiente para comprar "mistura" e pagar CrS 
2,00 a 5,00 na aquisição da gasolina do caminhão do Posto, quando precisam 
ir à Tupã. Em agosto de 1971 ouvi comentários que a roça do Posto iria 
acabar, sendo arrendada à fok (72). Mas, no fim do mesmo mês, o chefe 
recebeu ordens da Ajudãnçia de São Paulo para que fizesse uma roça de 
milho mole, abóbora, batata doce e frutas, para o consumo interno, sendo 
"tocada" por dois funcionários e com a participação expontânea dos índios 
interessados. O produto será dividido entre eles e cada indios terá sua roça in
dividual . As sementes e as mudas de árvores frutíferas para estas roças serão 
remetidas de São Paulo. Os Postos dispõem de um maquinãrio agrícola (73) 
que é emprestado aos índios (Ver quadro na pãgina seguinte. ) 

lcatu possui um cafezal em mã condições, "tocado" por dois funcionários 
Kaingáng da "roça coletiva". Os demais índios não ajudam na limpeza porque 
o tempo perdido não compensa o rendimento em sacas de café, sendo 
preferível trabalharem como diaristas nas roças dos fok vizinhos. O cafezal é 
de seis alqueires com 10.000 pés, não havendo material e verba para pros
seguir em sua conservação. O chefe mandou vãrios projetos e orçamentos 
para ·recuperar a plantação, mas seus pedidos não foram atendidos pela 4. ª 
Delegacia Regional de Curitiba. Na época da "apanha", cada família colhe 
quantos quilos de café desejar, ou seja, o suficiente para um ano. O café pode 

·(nl Os a·rrendatârios pagam CrS 170,00 ou 210,00-pôr alqueire de terra, sendo CrS 
400,00 o preço do alqueire na região. É costume na localidade, o dono da 
terra fornecer ao arrendatário assistência m~ica e alimentar, e no fim da 
colheita " acertam as contas". O Posto não pode assumir este compromisso 
por ser um órgão do governo e não dispor de verba, por isso reduz o preço 
do arrendamento. O dinheiro arrecadado é remetido à FUNAI . 

(73) Além de dispor desse material, os índios possuem os próprios e dependendo 
da situação económica, são possuidores de uma relativa quantidade de ins
trumentos agricolas. Quando trabalham na " roça do Posto", levam seu 
próprio material, pois as do Posto muitas vezes se encontram em péssimo 
estado de conservação. 
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MAOUINÁRIO ICATU VANUIRE 

Tombador de tração animal 4 5 
enxada (txopé) - péssimo estado 3 -
pá 1 -
cavadeira ou chapa de tração 3 6 
juntas de boi 4 1 
carro de boi 1 -
máquina de matar formiga (estado precário) 4 -
caminhonetas quebradas (há anos) 2 -
caminhão - 1 
muares (burros) - 6 
trator - 1 (74) 

• 

ser consumido internamente ou vendido aos "civilizados'~. Esporadicamente os 
Postos distribuem sementes de milho, arroz (em lcatu) e amendoim aos fn
dios, de acordo com os alqueires de terra que possuem. Os de lcatu vendem 
os produtos de suas roças em Braúna ou Bastos e os de Vanuire, em Tupã, 
não havendo interferência por parte dos chefes dos Postos; apenas o de 
Vanuire fornece uma guia de autorização. Os índios guardam um pouco dos 
cereais para o próximo plantio e o restante é vendido. A metade do dinheiro é 
gasto · em suprimentos. Em Vanufre, até fevereiro de 1971, o transporte (75) 

• 
das mercadorias à Tupã, pelo caminhão do Posto era gratuito, mas agora 
pagam CrS 20,00 ou uma taxa por quilo quando vão vendê-los nas "máquinas 
ou farinheiras" (76), pois a FUNAI reduziu a verba de manutenção do Posto. 
Em lcatu os índios contratam caminhoneiros vizinhos para transportar seus 
cereais, mediante uma taxa de pagamento. Por ser feita manualmente a 
colheita de milho, muitas espigas ficam espalhadas no local. Em 1971, as 

I' 

mulheres de Vanuire resolveram catá-las, sendo os montes individuais de-
bulhados pela debulhadeira de um fok vizinho que estava a serviço do Posto. 
Os sacos de milho catados foram vendidos aos "civilizados" de Ponte Alta, e 
o dinheiro auxiliaria no orçamento doméstico, principalmente na aquisição de 

(74) Para utilizar o trator os índios pagavam o óleo, mas hã um ano encontra-se 
numa oficina mecânica, em Tupã, e não havia verba para pagar o conserto. 

(75) Um mestiço (Pa + C) que possui caminhão, também é contratado pelos índios 
para levar os produtos à cidade. 

(76) " Máquina": armazém de compra e venda de amendoim. 
" Farinheira": armazém de compra e venda de milho. 
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"peças supérfluas", como roupas para as muiheres e os filhos, e de objetos 
utilitários que os maridos não compram. Esta coleta causou certo atrito entre 
as mulheres, pois as esposas ou mães dos funcionários do "Plano" acharam
se com prioridade na coleta de espigas de milho. Também houve acusações 
de roubos nos montes de espigas que permaneceram na roça. Em conseqüên
cia, â colheita da última parte da roça do "Plano" será feita pelos homens 
• 
moços, segundo ordem do chefe de Posto . 

Até maio de 1971 as duas viúvas de lcatu recebiam mensalmente da 
Ajudância de São Paulo: arroz, açúcar, sabão, óleo, querosene e, de vez em 
quando, roupa de cama e agasalho. Mas em fins de julho, com o dinheiro da 
colheita do milho da "roça coletiva", o chefe distribuiu para as viúvas: cama, 
colchão, roupa de cama, malha de lã e tecido. As três viúvas de Vanuire 
recebem semanalmente (às vezes) os mesmos mantimentos citados acima. A 
distribuição de alimentos e vestuârio é realizada de maneira inconveniente e os 
chefes de Postos têm consciência disso. Em lcatu e Vanuíre esta distribuição 
parece magoar profundamen~e às viúvas, sendo motivo de rjxas periódicas 
com os chefes de Postos. São tão revoltadas que às vezes não vão buscar os 
mantimentos, mandam os chefes darem a outrem, sob a alegação de que eles 
"jogam na cara os benefícios que fazem a elas". Uma das viúvas do lcatu tem 
vergonha de ir à Sede do Posto receber os mantimentos, preferindo fazê-lo ao 
anoitecer ou esperar que alguém os leve à sua casa: receia que os índios 
digam que ela "estâ morrendo de fome" (reside com três netos pequenos). 

Os dados que possuo do Araribá são esparsos. O Posto possui uma roça 
de milho cuidada por funcionários indígenas e os demais índios trabalham em 
seus roçados particulares. O mestiço (K + C) Luisão e o terêna Faustino 
(casado com mestiça K + G) são funcionários do Posto, tomam conta da lim
peza do pátio, buscam água, lenha e cuidam do pomar. Os outros que fazem 
parte do grupo Kaingáng plantam milho, mandioca, feijão e arroz, e o Posto 
lhes empresta: junta de boi, sementes, semeadeira manual de plantar milho e 
arroz. Após a colheita devolvem ao Posto a mesma quantidade de semente 
que receberam. Não são obrigados a devolvê-las, mas sempre o fazem para 
evitar favores. 

c) As relações tndio/" civilizado" 

Quando trabalham nas roças dos fok vizinhos, principalmente na época 
da colheita, os índios são remunerados. Este dinheiro extra destina-se à com
pra de roupas e mantimentos. Trabalham como diaristas ou em empreitada, 
que inclui comida e mais CrS 5,00 ou 10,00. Em lcatu alguns fok os exploram 
ao combinarem a empreitada, mas em compensação, outros pagam anteci
padamente o salário, antes de terminar o serviço na roça. Os chefes não per
mitem que "civilizado" trabalhe nas roças dos índios, mas observei vários 



camaradas trabalhando nas roças de dois fok de Vanuíre (casados com Kain
gáng), genro e sogro, estando este em condição financeira privilegiada. Os 
"civilizados" trabalham como motoristas nas roças dos Postos. Os índios de 
Vanuíre fazem suas transações comerciais em Tupã, nas "máquinas e fari
nheiras" e os de lcatu vendem os excedentes nas vilas próximas e em Braúna, 
de acordo com a tabela vigente na praça. Quando vendem pequenas quan
tidades nos arredores de Vanuíre, os compradores pechincham bastante, ar
gumentando que a qualidade dos produtos é inferior. Presenciei o chefe de 
lcatu zangar-se com um Kaingáng, que vendera o milho, sem antes tê-lo 
pesado no Posto, pois queria saber em quantos quilos o comprador o tinha 
enganado. Se os índios de Vanuire efetuarem algum negócio dentro da área 
indígena, não são ludibriados. Entretanto tive oportunidade de observar que os 
negociantes também pechincham dentro da área e adquirem os cereais por 
um preço mais baixo do que tinha sido estabelecido na primeira oferta. 

Nos armazéns (os índios funcionários compram a crédito num deles) e 
lojas de Tupã, ou nas "vendas" da vizinhança do Posto, o preço dos gêneros 
alirnentícios e tecidos não são alterados pelo fato dos compradores serem ín
dios, sendo que nos lugares em que não são conhecidos, muitas vezes sua et
nia passa despercebida. Em lcatu há contradição entre os índios a respeito da 
espoliação nos armazéns. Uma Kaingáng disse que num determinado armazém 
de Braúna, pagam mais caro os mantimentos porque são funcionários (índios) 
do ÇJover110 (o marido trabalha na " roça coletiva"). Mas um Kaingáng mais 
moço comentou que não são explorados nos estabelecimentos de secos e 
niolhados. Primeiramente compravam em São Martim, depois passaram para 
Braúna, mas os donos dos armazéns, antes de chegar o fim do mês, querem 
que saldem suas dividas. Os comerciantes têm medo de vender porque os ín
dios não pagam as contas e deixam dívidas enormes em outras localidades em 
que já compraram. Comentam que "tanto os chefes de Postos como os índios 
não pagam as contas, não são controlados, gastando desordenadamente. 
Devem para todos . Os índios "passam" de aniversários, gastando muito" . 
Atualmente os índios só compram num armazém (n) e o dono vigia as des
pesas individuais de acordo com a receita mensal de cada um. Se por acaso 
ultrapassar o orçamento num mês, no seguinte controla mais, pois se os 
deixar a vontade, compram tudo o que enxergam nas prateleiras. Os alimentos 
adquiridos são os habituais, sendo considerada extravagância, pelos comer
ciantes, a compra de guaraná por ocasião de aniversários. 

As casas dos arrendatários da área de Vanuire (que não residem no Pos
to) estão longe das casas indígenas. Não se visitam mutuamente e ps homens 

(77) Não investiguei quem escolhe o armazém, mas os chefes de Postos e os ín
dios adquirem ~s mantimentos no mesmo local. 
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apenas conversam alguns minutos quando se encontram na estrada. Segundo 
um Kaingáng, "os arrendatários são a mesma coisa que não existissem na 
área" . Em lcatu há um arrendatário no perímetro indígena (78), criando 50 
cabeças de gado vacum, mas não residindo na área, não constitui problema. 
Os índios que residem perto da Sede do Posto de Vanuire nunca pediram 
nada emprestado aos arrendatários, mas alegam ao investigador que se al
guém precisar de alguma coisa e for lá pedir, será atendido. Mas os índios que 
residem próximo ao kaingáng Ouincas e que formam o quarto núcleo de 
casas, frequentemente pedem emprestado material agrícola a06 arrendatários 
e trabalham nas roças destes quando são chamados. Em lcatu há vizinhos 
"civilizados" que não são solícitos ou prestativos em caso de doença, de em
préstimo de objetos ou alimentos e tnclusive negam "carona". Alguns "acham 
os índios bonzintios, não os atrapalham, trabalham bem e sempre os con
tratam para trabalhar em suas roças". Os índios de Vanuire não visitam os fok 
dos arredores do Posto e também não recebem visita deles, apenas conver
sam rapidamente na Capela de Ponte Alta quando vão à Missa, mensalmente. 
Os índios de tcatu comentaram que são bem recebidos pelos "civilizados" 
quando vão às vilas de São Martim, Fazendinha e a cidade de Braúna. Em 
Vanuire a única Kaingáng que visita os "civilizados" é a andarilha Mulata,. que 
aproveita as suas andanças para angariar "agrados", apesar de alguns Kain
gãng menosprezarem esta atitude. Quem mais critica esta atitude de Mulata, é 
a sua cunhada, porque o costume de mendigar objetos e aHmentos, não é 
característico de "sua natureza" e também porque a velha é ridicularizada 
pe!as pessoas. A cunhada envergonha-se e quando os fok perguntam se a 
Muiata não bai buscar cabeça de porco (sua predileção), mente, dizendo que 
a velha não pode sair de casa. Esta se defende das acusações, retrucando que 
os "parentes não dão nada para ela (viúva), por isso sai por ai a pedir". Ern 
lcatu há um caso parecido: a Ofaié-xavante Kerrét passa o dia perambulando 
pelas casas \.los fok e sempre traz algo de comer. Não ouvi ninguém criticá-la, 
taf\(ez pelo fato de não ser Kaingáng e não estar sujeita aos padrões de com
portamento do grupo. 

Animais domésticos causam uma certa desavença entre os índios e os fok 
vizinhos. Os porcos ( Krüg) são os que mais danos provocam, pois fogem do 
chiqueiro e fuçam as plantações de amendoim e milho, indo os "civilizados" 
reclamarem aos chefes de Postos. Para evitar maiores desentendimentos, al
guns indios deixam de engordar capado, restringindo assim uma fonte de 
proteínas para a famJlia. O chefe de lcatu autorizou aos prejudicados que 
matassem os porcos que entrassem na roça, ordenando aos indios que os 
prendessem à noite e fizessem chiqueiros resistentes. 

(78) Paga anualmente CrS 2.280,00, sendo o dinheiro remetido à FUNAI. 
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Segundo o chefe do Posto de Araribá, as cidades de Avai e Duartina são 
frequentemente visitadas pelos fndios, que ali se abastecem de viveres e 
efetuam a venda de milho e feijão. O chefe não participa diretamente na com
pra e venda dos produtos agrfcolas, apenas orienta previamente os índios e, 
.em caso de má transação, espoliação ou incapacidade de resolução de pro
blemas de ordem econômjca, entra em contato com os negociantes. 

I 

' 
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Capitulo IV 

Aspectos da organização polltica 

Neste capitulo analisarei a chefia antiga e atual. Veremos que antigamen
te havia lideres de subgrupos e que esta liderança podia ser hereditária, se o 
candidato correspondesse a certas expectativas do grupo e preenchesse certos 
requisitos. A chefia atual não é atuante, o "capitão" não exercendo funções 
importantes, nem sendo aceito pelos indios. Tratarei da belicosidade dos an
tigos Kaingáng, que se apresentava sob vários aspectos: o Kaingáng lutava 
com Kaingáng de sua própria aldeia, devido a intrigas femininas; lutava com 
Kaingáng de aldeias vizinhas, devido a rivalidades e necessidades de auto
afirmação; com tribos limítrofes para capturar crianças; e, por fim, brigava 
com "civilizados" porque estes atacavam suas aldeias, usurpavam seu ter
ritório e os Kaingáng cobiçavam seus instrumentos de ferro. 

a) Liderança antiga 

Alguns Kaingáng negam que tivessem chefes; outros afirmam o contrário; 
e ainda outros, que somente depois da pacificação apareceu o "capitão". An
tigamente não havia quem os dirigisse e se alguém a isso se arvorasse, bri
gavam. Mas o mestiço Luizão e a kaingang Rosa comentaram que todos o~ 
subgrupos " mandavam" e que havia nove pessoas li_derando-os, dos quais 
restaram apenas três lideres (79). Deduz-se que não havia um único chefe 

• 

(79) Possivelmente esta informação refere-se ao tempo em que estavam " no 
mato", porque depois de pacificados, apenas um os liderava e raras vezes 
havia dois no mesmo Posto, porque ambos brigavam. Os três lideres men
cionados foram os que restaram após a pacificação: lakri,_ Charin e Kenkré os 
últimos lideres que exerceram influência sobre os Kaingãng e que eram con
temporâneos. A expressão " no mato" é constantemente usada, para indicar a 
época que antecede a pacificação dos Kaingâng. 
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para a tribo Kaingáng, mas lideres em cada subgrupo; portanto, haveria nove 
lideres, pois registrei a presença de nove subgrupos entre os Kaingáng. Vários 
autores afirmam que os Kaingáng paulistas não possuíam um chefe supremo, 
mas em cada grupo (subgrupo) havia uma pessoa mais popular, que, porém, 
não tinha "a força de verdadeiro chefe" {80). Mas obtive informações que 
mostram que o líder tinha um certo poder, pois mandava espancar a pessoa 
que lhe era "antipática" (desafeto), havendo vários individuas incumbidos 
deste mister; por conseguinte, haveria uma pessoa em cada subgrupo en
carregada de desempenhar a tarefa de lider. Horta Barboza (in Morais Filho, 
1951 :61) comenta que a autoridade de cada rekakê (chefe) (81 )" '. .. só é ver
dadeiramente ativa nas grandes ocasiões". Os dados abaixo mostram as 
ocasiões em que os lideres exerciam suas atividades. Para tomar decisões im
portantes ou ir à guerra, todos os lideres de subgrupo se reuniam para com
binarem os detalhes. O líder (não especificaram se havia diferentes tipos de 
lideres) conduzia os Kaingáng para lutarem em determinados lugares. Mas 
quando decidiam caçar ou pescar, o grupo (subgrupo) se reunia e partia. O 
próprio líder tratava de sua subsistência e da familia elementar, o que é confir
mado por Horta Barboza (in Morais Filho, 1951 :61) e Neves (1958:73). 

Algumas informações de campo indicam que a chefia era hereditária, 
outras, ao contrário, que qualquer pessoa podia ser líder. Este seria escolhido 
por um grupo de velhos, talvez os representantes de cada subgrupo. Horta 
Barboza (1913:25; in Laytano, 1955:198) esclarece o sentido dúbio destas in
formações: a chefia "... se transmite por hereditariedade quando o herdeiro é 
suficientemente valente e empreendedor para se fazer respeitar pelos seus 
dirigidos". Encontrei um ~aso em lcatu, em que o filho do líder rejeitou o car
go de chefia, por sentir-se incapaz de assumir esta responsabilidade. Alegou 
que havia outras pessoas melhores que ele no Posto para o cargo e que não 
aceitava porque havia muitas rixas. Examinando a lista dos antigos lideres que 
mencionarei mais adiante, há três casos em que o pai fora "capitão" e o filho 
também. Neste sentido, a chefia era transmitida de pai para filho, se este pos
suisse condições de liderança. Antigamente, para escolher o líder, embora a 
liderança pudesse ser hereditária, faziam uma reunião noturna, na qual as pes
soas ficavam em círculo, mascavam fumo e bebiam kiki. Após a escolha do 
candidato, dançavam ao redor da fogueira. O líder eleito deveria possuir deter
minadas qualidades: ser o mais forte de todos; ter maior conhecimento da 
cultura tribal; falar bem e ser uma pessoa inteligente. As funções que desem-

(80) Paula Souza (1918:745), Musterreiters (1918:68), Neves (1958:73), Piza 
(1938:205) e, Dr. Geraldo Souza e Rivadâvia de B. (Jornal O Estado de São 
Paulo, 27 /9 / 1916, no artigo "A pacificação dos Kaingângs" ). 

(81) Indaguei o significado da palavra rekaki, mas os Kaingâng a .desconheciam. 
Quando se referiam aos líderes, diziam "cacique" ou "capitão". 
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penhava o líder eram: ensinar a pintura corporal do subgrupo; instruir os 
jovens nos padrões culturais da tribo, ou seja, a maneira de se comportarem e. 
velarem pelo cumprimento de suas ordens. 

Os antigos lideres eram os únicos indivíduos que tinham o privilégio de 
possuir duas ou mais esposas: residiam na mesma casa e não brigavam entret 
si. Neves (1958:73) confirma tal prerrogativa do líder quando diz que este" ... 
trabalhava para prover a subsistência da própria e a de suas mulheres e fi
lhos". A poligamia para chefes Aweikoma, Santa Catarina, também é usual, 
pois José Maria Paula (1924:125) declara que "têm mais de três esposas". Por 
dois exemplos dados pelos Kaingáng paulistas, as esposas do líder pertenciam 
ao mesmo Grupo do marido e, se os subgrupos estão corretos (82), estas 
também eram do mesmo subgrupo ou do subgrupo do marido. Exemplo: o 
"capitão" Kenkrã (subgrupo Kanherú e Grupo A) tinha três esposas quando 
chegou ao Posto: Veié'wie (subgrupo Wõkrõn e Grupo A), NevenkÜia (sub
grupo Wõkrõn ou Venrei'd e Grupo A) e Ningubl (como a anterior). 

As informações sobre a chefia são poucas e contraditórias, possivelmente 
porque as concepções de liderança atual não coincidem com as antigas. 
Muitas vezes os lideres mais conhecidos e populares nos Postos, não eram, 
segundo os Kaingáng, " capitães". Possivelmente esta confusão foi gerada 
.porque os antigos Kaingáng tinham lideres de subgrupo e não um chefe geral 
como ocorre nos Postos. Os antigos lideres de que os Kaingáng se recordam, 
alguns ainda eram da época que estavam "no mato" e outros, depois de 
radicados nos Postos. 

1. º) Kâmâg (subgrupo Kanherú e Grupo A) - tinha sua aldeia perto de Bi
rigui, era valente e o que mais "mandava" em todos. Foi morto por um 
"civilizado" em "Miringui" (Birigui) ou Araçatuba. Para vingar sua morte, 
os parentes se dirigiram para a casa do fok com a intenção de incendiá-la. 
Este da janela os alvejava, mas os Kaingáng conseguiram flechá-lo. Co
locaram o morto, sentado, nos dormentes da estrada de ferro e o trem 
passou sobre seu cadáver. Depois deste episódio, foram pacificados. 

2. º) Recandui (subgrupo Kanherú e Grupo A) - tinha sua aldeia em Promis
são, perto da cidade de Ltns. Foram pacificados por Bandeira de Mello, a 
metade deles morrendo em Promissão e a outra depois que foram levados 
para lcatu. 

3. 0 ) Goinloi - no tempo de Recandui, o mais valente era este seu irmão que 
residia em Canaã, Saltin (ou Saltinho). 

(821 No levantamento do sistema de parentesco e da afiliação ao subgrupo, hâ in
formações contraditórias referentes a mesma pessoa. 
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4. º) lorêd (subgrupo Kanherú e Grupo A) - sua aldeia localizava-se em Bi
rigui, antes de Araçatuba. Bandeira de Mello os "atraiu" para lcatu. 

5. º) Karég (subgrupo Kanherú e Grupo A) - sua aldeia ficava em Promissão, 
perto de Birigui, mas distante da aldeia de seu irmão lorêd. Foram "aman
sados" em Promissão (antigo Heitor Legru), onde morreu sua mulher. 
Karég foi sucessor do líder Charin, tomando conta de Vanuíre e lcatu, em
bora residisse em Vanuíre. Karég e o líder Kenkré ambos foram "capitães" 
em lcatu, combinavam bem inicialmente, mas depois separaram-se devido 
às rixas. Horta Barboza ( 1954:68) comenta que não era raro verem-se os 
grupos Kaingáng inimizados uns com os outros, a guerrearem-se. Karég 
<do Posto lcatu) se relacionava bem com o lakri, do Posto Vanuíre. Se
gundo Horta Barboza, (1954:69-70), os líderes Karég, laloi e mais 
Vauhim, formavam um dos dois partidos adversários na época da pacifi
cação. Por conseguinte, a amizade entre os lideres perdurou após a pa-
cificação. • 

6. º) O pai de Novê'krãig também foi líder "no mato". 

7. º) Lekrai ou Lakrãi (subgrupo Pênvf e Grupo A)-era líder " no mato", sendo 
tratado pelos Kaingáng de " papai", por ser respeitado. Quando foi pa
cificado, era uma pessoa de idade. Devido a conversas de mulheres, três 
Kaingáng do Posto Vanuire queriam matá-lo. Sebastião Alves (1927:25 e 
66), que foi chefe de Posto, registra que havia entre os índios pequenos 
arrufos e rixas por questões de mulheres. 

8. º) Charin (subgrupo Pênvt e Grupo A).- Segundo ·Horta Barboza, 
(1954:69 - 70), Charin e os restantes do grupo Requencry (Kenkrã) faziam 
parte do segundo partido de adversários Kaingáng na época da pacifí
cação, e somente em 1915 Charin foi pacificado. Uma informante contou 
que o pessoal de Charin foi o mais difícil de ser pacificado por Bandeira de 
Mello, pois temiam ser mortos. Em 1921 , Dantas (in Bandeira, 1926:67) 
conheceu em Vanuíre " . .. o cacique Charin, ; único que restava de todos 
aqueles (grupos) que em 1912 dirigiam os diversos fragmentos da nação 
Caingang" . Charin estava estabelecido na Aldeia do Veado, além de Ju
riabo (atual Juliana) (83) e depois de pacificado foi levado para lcatu. 
Charin não se entendeu com o "capitão" Kenkré, sendo transferido para 
Vanuíre. Logo em seguida ocorreu a epidemia de gripe e sarampo. Charin 
e lakri visitavam-se nos respectivos Postos, mas às vezes brigavam. Horta 
Barboza ( 1954:69) comenta que os dois lideres por ocasião da pacificação, 

(83) Neves ( 1958:72) localiza a aldeia de Charin " ... nas cabeceiras do ribeirão 
ltauna, que deságua no Aguapel, acima do Salto Carlos Botelho". 

88 • 



faziam parte dos dois partidos adversos. Isto talvez explique as desavenças 
entre os dois "capitães". Charin tornou-se "capitão" de ambos os Postos 
depois do falecimento de lakri. Charin morreu vítima da queda de uma ãr
vore quando fazia limpeza na roça para ,1antar café. Estã enterrado no 
Cruzeiro de lcatu. Ribeiro Dantas ( 1922, in Bandeira, 1926:67) caracterizou 
Charin da seguinte maneira: 

... é um typo imponente. É desses individuos que logo à primeira vista ... chamam 
·atencão sobre a sua pessoa pelo respeito que inspira ... sua fisionomia revela de 
um ~odo impressionante o substrato da fôrça , serenidade e vigor .. . bravura e im
piedade ... e olham-no ... os seus com acatamento e pavor, o que, aliás, não ex
clue a estima que lhe consagram. 

·9. º) Lakri ou lakri (subgrupo Pênvf e Grupo A) - nasceu em córrego Branco,. 
mas dali foi expulso com seus seguidores pelos "civilizados" vindo para 
Saltinho, além do rio Feio, ou seja, para perto de Vanufre. Ribeiro Dantas 

• 
( 1922, in Bandeira, 1926:67) localiza a aldeia de lakri nove quilômetros 
além do rio Feio, no local que mais tarde receberia o nome de Vanuíre, em 
homenagem a uma das intérpretes Kaingãng (84). lakri (de Vanuíre) era 
um dos piores líderes, brigava com os próprios índios de Vanuíre e lcatu. 
Liderava mais ou menos 70 Kaingãng e veio a falecer de maleita. Os Kain
gáng comentam que Lakri não quis assumir a chefia. 

10. º) Renkrãi - pai de Lakri, foi líder, mas não viveu muito tempo. 

11. º) lenkri (subgrupo Kanherú e Grupo A) - substituiu seu avô paterno 
(Renkrii) por ser bravo. Acho que esta substituição foi temporãria, porque 
poucas vezes os Kaingãng mencionaram seu nome. O grupo de lenkri e o 
do Lakri eram os mais fortes, uma vez brigaram devido a intrigas. Piza 
( 1938:205) disse que entre os Kaingãng paulistas "a intriga ... agitava con
tinuamente os partidos em que se dividiam os Caingangs". 

12. º) Rekenkri, chamado de Kenkré (subgrupo Kanherú e Grupo A)-era de 
Promissão e depois de pacificado foi mandado para lcatu, onde se encon
trava o "capitão" Charin. Ambos chefiavam os índios do Posto lcatu ao 
mesmo tempo (pertenciam a subgrupos diferentes), mas às vezes ocorriam 
atritos. Após a morte de Charin, Kenkré chefiou os índios dos dois Postos. 
Kenkrã morreu de apêndice supurada e é considerado 'o último "capitão" 

{84) Dantas (in Bandeira, 1926:63) comenta que a india Vanuire que auxiliou na 
pacificação dos Kaingáng paulistas, era do Paraná. Mas segundo dados 
colhidos em pesquisa de campo, essa Kaingáng, chamada Uinvire (subgrupo 
Pênvi e Grupo A) pertencia ao pessoal do líder Charin, sendo roubada criança 
pelos neo-brasileiros. Casou-se com regional e após a pacificação veio residir 
no Posto, trazendo sua familia. Faleceu em lcatu. 
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de lcatu. Kenkrê liderava o maior número de índios, era autoritário e enér
gico, inclusive com seus parentes mais próximos, mas era respeitado. O 
" capitão" Kenkrê viajava muito por outras cidades e Estados, levado pelos 
Inspetores dos Postos. Kenkrê, o f ilho (Lerencui), o irmão (Recafire), suas 
duas esposas ( Küia e Nevenküia) · e outros Kaingáng foram levados pelo 
encarregado José Candido Sobradinho para pacificar os Kaingáng do 
Paraná, mas a missão fracassou e voltaram à lcatu . Contam que Kenkré 
degolou uma moça Kaingáng de Vanuíre que viera à lcatu: os Kaingáng de 
ambos os Postos não se davam. Kenkré ficou preso em Penápolis durante 
20 dias. Antes de Érico Sampaio ser chefe de lcatu (1930) os Kaingáng dos 
dois Postos se hostilizavam, sendo " capitão" de Vanuíre, Charin e de 
lcatu, Kenkrâ. Sampaio conseguiu unir os dois líderes, fazendo uma "festa 
de kiki", em 1931 ou 1933, ocasião em que as mulheres, apavoradas, 
temendo violências, se esconderam na casa do chefe de Posto (85). Dan
tas ( 1922; in Bandeira, 1926:67) comenta que anteriormente à época de 
pacificação, também havia rancores intratribais e mesmo depois de 
" amansados", estas hostilidades persistiram e os pacificadores foram 
obrigados a fundar dois estabelecimentos para alojar os Kaingáng, um em 
lcatu, outro em Vanuíre. Alguns informantes afirmam que Kenkré não 
brigava com Charin porque eram Kailu (Grupo A) e "irmãos" não podem 
brigar. Para ilustrar o bom entendimento entre os dois, contam que an
tigamente Charin e Kenkrê retiravam os dormentes da linha do trem, em 
Jurema, para os neobrasileiros não entrarem na terra dos índios. Os fok 
mortos eram queimados em fogueira, no mato. Na época em que Kenkré 
era "capitão" em lcatu, estourou a Revolução Constitucionalista de 1932. 
O Estado requisitou indios disponíveis no Posto, solteiros e casados, num 
total de treze Kaingáng e mais seis presidiários de outros grupos étnicos, 
pois lcatu durante algum tempo foi colônia penal. Duas mulheres (Mariona 
e Kerrét) seguiram como enfermeiras. Permaneceram em São Paulo duran
te 20 ou 30 dias, no Parque da Agua Branca. O Coronel Nicolau Horta 
Barboza, comandante da Região, em Campo Grande, MT, interferiu junto 
ao Governador de São Paulo para os índios não participarem da Revo
lução. Seu pedido foi atendido e os indios retornaram ao Posto com fardas 
militares e presentes. 

13. º) Antonio (subgrupo Pênvf e Grupo A)-é o aiual "capitão" de Vanuíre e 
foi escolhido pelo chefe do Posto. Era filho do "capitão" lenkri. 

O levantamento acima parece indicar que os líderes antigamente eram es
colhidos no Grupo A , havendo parentesco consangüíneo entre eles. Dez Kain
gáng pertenciam ao Grupo A: seis lideres ao subgrupo Kanheríl e quatro ao 

(85) Este episódio Sampaio também narrou ao professor Baldus (1953:3191 . 
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subgrupo Pênvf; sete líderes eram meio-irmãos e o restante eram parentes 
consangüíneos. Depois de pacificados, a maioria destes lideres chefiaram o 
Posto Indígena lcatu e Vanuíre. Estranha-se neste levantamento que os infor
mantes não forneceram dados referentes a lideres do Grupo B e muito menos 
se recordaram deles, apesar de dizerem que cada subgrupo (portanto nove) 
possuía um líder. 

b) Hostilidades 

Antigamente os Kaingáng eram belicosos e aguerridos, estando sempre 
envolvidos em um dos tipos de contenda discriminadas abaixo: 
1) Lutas entre habitantes da mesma aldeia 
2) Lutas entre Kaingáng de aldeias diferentes 
3) Lutas de Kaingáng com tribos vizinhas 
4) Lutas de Kaingáng com "civilizados" 

1 ) Lutas entre habitantes da mesma aldeia 

Os motivos destas lutas internas estavam geralmente ligados à delação de 
adultério. Às vezes o homem era morto pelo marido ofendido e a mulher não 
era castigada. As intrigas levavam a disputas, aparentemente muito for
malizadas, entre dois grupos (subgrupos) Kaingáng. A parentela do marido 
traído avisava aos demais membros do grupo do dia previsto para a contenda. 
Durante dois dias o marido ocupava o pátio insultando o ofensor (86), e só 
depois procedia-se ao combate, realizado no mato. A arma utilizada era o 
porrete (87) e a luta perdurava até que ocorresse o primeiro ferimento mais 
grave ou uma morte. Mulheres também participavam, sendo sua função, 
aparentemente, intervir a determinada altura . Segundo alguns depoimentos de 
Paula Souza (1918:746 e artigo de 27 /9/ 1916), "quando um dos homens cae, 
às pancadas de um adversário, as mulheres intervêm, impedindo a conti
nuação das bordoadas" . As crianças maiores ficavam dentro de casa. Estas 
rixas eram supervisionadas por um homem neutro (líder de subgrupo) que 
aconselhava os combatentes a proceder direito. Depois da luta, os participan
tes não ficavam muito tempo ressentidos. Piza ( 1938:205-6) relata com 
maiores detalhes esta luta entre Kaingáng paulistas, provocada por intriga 
feminina: 

(86) É costume dos Kaingáng (em geral) ofender o adversário, pois " as batalhas 
entre grupos aparentados são sempre precedidas por troca de insultos e por 
outras demonstrações de ira". (Apud Métraux, Alfred; in Laytano, Dante de 
1955:208). 

(87) Geraldo P. Souza e Rivadávia de B., no artigo " A pacificação dos Caingáng", 
publicado em O Estado de São Paulo, de 27 de setembro de 1916, dizem que 
na " guerra entre grupos diferentes se utilizam de varapaus de guarantan de 3-
4 m de comprimento". 
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... nascia a politicagem, que era norteada mais pela conquista de mulheres do que 
por outro motivo, resultando sempre o dissidio em violentas lutas a pau, em que 
tomavam parte até representantes do sexo frâgil. Um elemento de ligação cons
tituía-se o leve-e-traz de recados mais ou menos atravessados, que circulavam 
durante semanas e até meses ... Ao cabo de algum tempo ... os chefes respectivos 
(dos partidos) tomavam a resolução firme de liquidar a 1pendencia a pau. Come
çavam, então, os desafios... Onde estivessem, longe ou perto dos inimigos 
ocasionais, erguia-se um dos chefes, sobre um toco... tomava ares de ferocida
de ... e, o lhando na direção em que deviam encontrar-se os contrârios, vociferava 
uma coleção completa de improperios... Fatigado o primeiro de gritar ... um outro 
o substituía, para repetir a mesma lenga-lenga... Diante dai, vinte,-trinta, cincoen
ta quilometras, entre os contrârios, o mesmo se dava ... enquanto os intrigantes 
agiam, as mulheres atiçavam os homens, e, estes, meditabundos, concertavam a 
luta e o local do encontro, e preparavam as armas. 

A kaingáng C8ndire falou de uma luta no Posto Vanuire provocada pelas in
trigas de uma mulher e que ocasionou a morte de um dos envolvidos, o 
agressor ficando preso em lcatu durante alguns anos (88). O ex-chefe do Pos
to lcatu, Sampaio, comentou que "Kaingâng é briguento, enquanto houver 
duas familias, estarão brigando". Quando assumiu a chefia do Posto, tomou 
uma série de medidas para diminuir as contendas incitadas pelas mulheres. 
Primeiro comprou e distribuiu panelas entre elas para que cozinhassem, pois 
até então recebiam os alimentos cozidos na Sede do Posto, preparado por 
nove índios. Em vez de arroz beneficiado, passaram a receber arroz em casca, 
sendo necessário fazerem pilões. O chefe de Posto e a esposa iam nas casas e 
ensinavam a cozinhar. As alterações eram feitas vagarosamente para as 
mulheres não perceberem sua intenção e realmente começaram a diminuir as 
intrigas e brigas nas duas "colônias". Estimulou ainda as mulheres a traba
lharem nas roças com os maridos, dizendo que as fok faziam o mesmo e que 
os maridos ficavam contentes em tê-las a seu lado. E por fim, o chefe do Pos
to reunia os homens de vinte em vinte dias para conversarem. 

Atualmente não existe manifestações de agressão tisica nos Postos, mas 
persistem as intrigas ligadas a aventuras extra-conjugais. Parece que lcatu é o 
local que mais há "bate-boca" entre as mulheres, os homens entrando como 
elementos pacificadores destas rixas. 

2) Lutas et 1be Kaing6ng de aldeias vizinhas 

Antigamente os Kaingâng brigavam muito com outras hordas Kaingáng, 
distantes de sua aldeia. Este relacionamento hostil entre as hordas parece ser 
comportamento característico, pois os Kaingâng do Rio Grande do Sul es-

(88) Sebastião Alves (1940:228 e 253) rep;strou ocorrência de brigas provocadas 
pelas mulheres, pois estas 11..,pois ~~ terem brigado entre si, instiga·vam os 
homens a fazer o mesmo. 

92 



1 
tudados por Teschauer (1929:302), tinham "inclinação a hostilidades mútuas. 
Raríssimo as tribos que vivem em pazes com a outra" . As hordas paulistas 
lutavam entre si para saber qual era a mais forte; para usurpar o lugar onde se 
encontrava a aldeia (por conseguinte, nunca a deixavam desprotegida); e tam
bém devido a intrigas. Horta Barboza (in Morais Filho, 1951 :61) fala de " ... 
rivalidades várias ou pretenções de supremacia ... ". Mesmo depois de paci
ficados a rivalidade entre as hordas continua entre os Kaingáng de Vanuire e, 
os de lcatu. Homens e mulheres lutavam e acabavam se matando. As mu
lheres que tinham criança não participavam da luta. Segundo Neves (1958:73): 
" a mulher acompanhava os maridos por toda a parte, inclusive n;:1s expedições 
de guerra" . As lutas entre hordas também tinham elementos formais: a horda 
agressora avisa\t(Ã a outra de sua intenção, com antecedência, enviando emis
sários. Pelos movimentos nas redondezas, os Kaingáng pressentiam quando 

. seriam atacados e ficavam alertas. Desconfiavam de qualquer pessoa estranha 
que se aproximasse da aldeia. 

3) Lutas de Kaingãng com tribos vizinhas 

Os Kaingáng sempre hostilizavam tribos inimigas (não-Kaingáng). As 
mulheres participavam da luta, deixando os filhos perto do local da contenda. 
Não faziam prisioneiros adultos, mas as crianças eram levadas 3 <.tldeia e isto 
originava n9vas lutas. Mesmo os assim chamados Coroados, que falavam a 
mesma língua, diferenciando-se pelo corte de cabelos apenas, foram hosti
lizados pelos Kaingáng, apesar destes quP.rerem casar com os Coroados para 
formarem uma tribo só, mas os Coroados não permitiram esta junção. Segun
do os informantes, os Coroados eram mais valentes que os Kaingáng, ata
cavam os fok e tinham maior mobilidade do que os Kaingáng. Estes foram 
mais fáceis de serem pacificados do que os Coroados. Contam que o líder 
Charin chamou o líder Lakri (possivelmente antes da pacificação) para lutar 
contra os Coroados de perto do Salto de Avanhandava . Aprisionaram crian
ças. Os Coroados eram em menor número, os que restaram desta luta foram 
levados ao Posto que havia em Avanhandava para estes índios. Mas devido a 
doenças e um surto de febre amarela, morrem quase todos os Coroados do 
Posto, escapando apenas cinco que foram mandados à Araçatuba. 

Os Kaingáng saiam a caçar pelas bandas do rio Verde, mas se encon
travam " Xavánte" de Mato Grosso (89), lutavam em revanche a ataques an-

(89) Sá de Carvalho comenta que os Kaingãng se defrontavam " ... com seus. 
inimigos de sangue, os Chavantes, que dominavam Mato Grosso" (Apud Sã 
de Carvalho - 1948:306; in Baldus, 1953:315). " Estes 'Chavantes' eram os 
índios Ofaié" . (Baldus, 1953:315). As tribos Ofaié e Oti eram chamadas de 
Xavantes pelos neo-brasileiros. (Baldus, Herbert - 1953:317). 
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teriores. Num destes ataques os "Xavánte" fugiram, deixando duas crianças 
(irmãos): Kerrét e Kotxõre (falecido). Os Kaingáng levaram as crianças e as 
criaram, pois era costume roubar crianças de outras tribos. Noutra destas 
lutas os Kaingáng trouxeram uma mulher grávida ( Pentfe) . O filho viveu pouco 
tempo, mas ela casou com um Kaingáng (é a mãe da Gavile, do P .1. Araribá). 
Contam que o líder Charin criou um menino roubado em "Campo Grande", 
Mato Grosso, que morreu solteiro, porque achava a mulher Kaingáng brava. 
Dantas (in Bandeira, 1926:68) fornece maiores detalhes sobre o caso: 

Charin aprisionou outrora, em luta com os Otis, um menino e uma menina desta 
tribu . Conforme é uso entre os Caingangs (que não matam nem as mulheres nem 
as crianças capturadas) levou-os para casa, deu-lhes o titulo de filhos e educou-os 
com os mesmos cuidados e carinhos que dispensava aos que procederam do seu 
sangue. 

Colhi uma informação, em lcatu, de que os Kaingáng foram atacados, em 
• 

Jurema, por outra " nação" que pretendia raptar mulheres adultas, mas os 
Kaingáng não permitiram que as levassem. O roubo de mulheres foi registrado 
como causa de guerra entre os Kaingáng de Palmas, Paraná (Fernandes, 
1941:196) e os Kaingáng do Rio Grande do Sul (Teschauer, 1929:355). Com a 
mesma finalidade, os Kaingáng paulistas atacavam os indios chamados 
"Botocudos". 

Atualmente a agressividade contra membros de outros oruoos étnicos 
ainda existe em Vanuíre, mas é canalizada em estereótipos: não aprovaram a 
idéia de que os Krenák de Resplendor, Minas Gerais, possivelmente viessem 
residir no Posto porque são "preguiçosos" (90); taxam os Guarani de feiti
ceiros, pois introduzem "bobagens" no corpo da pessoa, deixando-a doente. 
Ou então são feitas racionalizações: os Kaingáng não gostam dos mestiços 
Aticum, Pankararú e dos Krenák, e dos Guarani porque estes querem receber 
mais terra para cultivar que os Kaingáng e quando ingerem bebidas alcoólicas, 
convidam os Kaingáng a beberem juntos. 

4) Lutas de Kaingéng com "civilizados" 

Os dados referentes a este item foram fornecidos pelos próprios índios e 
complementados com dados bibliográficos à medida que fosse necessário es
clarecer algum detalhe. Por isso, não o inclui no 1. º capitulo, relacioné\dO a 
parte histórica, preferindo colocar as informações aqui, de maneira que mos
trasse as hostilidades entre Kaingáng e regionais; além disso, existe uma 

(90) Esta imagem dos Krenák deve-se talvez ao fato de os Krenák residentes no 
Posto estarem em melhores condições económicas que os Kaingáng. 
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bibliografia razoavelmente boa que trata do contato interétnico e da pacifi
cação dos Kaingáng paulistas. 

Quando os fok começaram a invadir o território indígena, derrubando as 
matas, os Kaingáng retiraram-se mais para o interior. Darcy Ribeiro (1970:103) 
descreve várias chacinas desta época que provocaram o desaparecimento de 
aldeias; era tamanho o terror, tanto dos índios como dos "civilizados" , que 
todos viviam em vigília , todos se sentiam ameaçados. Os Kaingáng paulistas 
contam que os bugreiros (91) atacavam a aldeia de madrugada (92). Ribeiro 

( 1970: 104) expliva que: surgiram chefetes especializados em chacinar índios e 
os bandos de bugreiros angariavam dinheiro, mantimento e munições nas 
fazendas vizinhas. Tinham o cuidado de organizar as batidas sempre nos 
meses de chuva, porque nessa época os índios raramente se afastam da aldeia 
para caçadas e pescarias coletivas, permitindo assim, um extermínio mais 
completo. Havia técnicas especiais para chacinar. Os índios dizem que vârias 
vezes quando estavam em "festa de kiki", foram atacados pelos "civilizados" 
(brugeiros?) que matavam crianças e adultos. Esta informação foi confirmada 
e complementada por Darcy Ribeiro (1970:105-6) : por estarem completamen
te desprevinidos por ocasião de uma dessas agressões, morreram mais de 100 
índios. Amador Cobra ( 1923: 143) narra as atrocidades que os brugreiros 
praticavam quando atacavam as aldeias dos Kainqáng paulistas: 

Atiravam as crianças para cima e aparavam com o facão, batiam com as suas 
cabeças contra um poste, partindo-a, índias grávidas eram estrebuchadas. ca
dáveres amontoados e queimados como os ranchos... deixavam-nos de pé e 
deitavam substâncias venenosas nos utensílios de cozinha e nos alimentos alli 
guardados, para que fosse victimados no comer algum que porventura sobrevives
se. Faziam prisioneiros mulheres e alguns rapazes para as fazendas ficando como 
semi -escr~vizados . 

Para vingarem os parentes mortos, os índios saiam em perseguição dos 
bugreiros em Birigui e além de Bauru. Os Kaingáng cortavam a 01dlha do fok 
apresado e a jogavam na fogueira ou então todo o corpo. Contam que um fok 
matou a tia paterna da Parané; reuniram-se e foram vingar sua morte dentro 

(91 l Eram contratados por 20SOOO ao dia. (0 Estado de São Paulo, 26/ 5/ 1915). 
Ribeiro (1970:156) também conta que os grileiros donos das terras perto da 
Estrada de Ferro, ". .. contratavam bandos de bugreiros que eram cercados 
de prestigio de heróis e a quem pagavam polpudos salários para 'garantir' a 
construção da Estrada e a abertura de novas fazendas de café, impedidas 
pelos ataques Kaingáng". 

(92) " 31 facfnoras, sorrateiramente acoitados à beira da mata, haviam cercado al
deia e aguardavam a ocasião em que os selvagens fatigados se recolhessem 
às suas choças para então exterminá-los impunemente, em massa" (Apud 
Dantas, 1922; in Bandeira - 1926:76). 
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da cidade de "Miringui". Do grupo de aproximadamente vinte Kaingáng, dez 
morreram, além de cinco "civilizados". Também nessas expedições as mu
lheres acompanhavam os homens para fazerem a comida. Os filhos ficavam 
na aldeia com a avó paterna ou materna. 

Sempre com o objetivo de vingar a morte de parentes, atacaram os 
trabalhadores da linha de trem, em Bauru, matando dois homens porque um 
deles deu o alarme. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil ia de Bauru à 
Araçatub~ e os Kaingáng atacavam as turmas de trabalhadores destas lo
calidades. Darcy Ribeiro (1970: 102) relata o inicio das hostilidades erttre Kain
gáng e trabalhadores da Estrada de Ferro: quando começou a construção da 
Estrada de Ferro havia calma entre Kaingáng e trabalhadores. Mas a medida 
que estes penetravam na mata, os índios começam a manifestar contrarie
dade e fazem o seu primeiro ataque a uma turma de agrimensores, em 1905. 
A esse ataque sucederam-se outros, nos anos seguintes, contra turmas da Es
trada de Ferro e contra aarimensores que operavam entre as estações que 
hoje ccvrespondem às cidades paulistas de Lins e Araçatuba. Os Kaingáng 
contaram-me que amarravam os trilhos com cipó para paralisar o trem quando 
este se dirigisse à Araçatuba e assim flechá-lo. Não dando resultado, retiravam 
os dormentes dos trilhos. Os trabalhadores da Estrada de Ferro para evitar que 
desfizessem seus serviços, eletrificaram os trilhos. Os Kaingãng, a noite, 
foram retirá-los, morrendo eletrocutados mais de 50 índios. Depois deste fato, 
o ·"governo" (Serviço de Proteção aos Índios) iniciou a pacificação dos Kain
gáng e comprou terra para estabelecê-los em lcatu e Vanuíre. 

Antes de .sua pacificação, os Kaingáng matavam "civilizados" para roubar 
ferramentas agrícolas (93). A época preferida era junho, tempo de roçado. 
Atiravam flechas nos fok e estes, aparovados, fugiam, deixando os objetos 
que eram recolhidos, inclusive garrafas. Após a pacificação os Kaingáng con
tinuaram a atacar os fok para roubar roupas. Contam que o engenheiro que 
mediu a área do Posto Vanuíre foi morto pelo "capitão" laloi, que cobiçava 
suas roupas. O "capitão" seguiu o engenheiro, decepou-lhe a cabeça e atirou 
o cadáver no rio lakri. 

Candire, de Vanuire, contou que o kaingáng Recafire (marido da KetTét) 

ao V'Jltar de uma caçada, chegou na casa de um "civilizado", em Perobal, 
para pedir água. Deram-lhe água envenenada, pois à noite (em lcatu) veio a 
falecer. Narram ainda outro caso da atitude dos fok em relação aos índios jã 

(93) Hummel (1894:21) confere a informação, ao dizer que "a razão porque atacam 
os moradores do sertão atribui-se tanto à ganancia de obter ferramentas, 
como propriamente - a intenção de fazer mal, mas é também que seja a 
manifestação de uma espécie de instincto de conservação, que faz com que 
se procurem oppor à fixação de agricultores em certas zonas ... " 
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radicados nos Postos. Alguns Kaingáng de lcatu foram caçar no sertão do rio 
Paraná, perto da atual cidade de Ourinhos. O proprietário da fazenda pede 
que se retirem, mas, nesse interím os cachorros dos índios perseguem um 
porco: o fazendeiro, furioso, dispara um tiro, matando um Kaingáng. Co
municado o ocorrido nos Postos, o "civilizado" foi preso em Penápolis. 
Depois disso encerraram-se os incidentes entre brancos e índios. 

c) Liderança atual 

Os chefes indígenas são escolhidos pelos chefes de Postos, escolha às 
vezes submetida à aprovação dos índios. Os Kaingáng acham que não há 
necessidade de "capitão" nos Postos, porque há pouca gente e não ocorrem 
brigas. Normalmente o "capitão" não é muito respeitado pelos índios, não 
participa dos problemas domésticos que surgem nos Postos e não é muito 
popular. O " capitão" de Vanuire não toma nenhuma atitude, sem antes con
sultar o chefe de Posto. Este instituiu o "capitão" como intermediário entre 
índios e Posto, mas os Kaingáng preferem entender-se diretarnente com o 
chefe de Posto. Os Kaingáng criticam o atual "capitão", dizendo que estP. uão 
sabe dirigir o serviço na "roça do Posto", não sabe corrigir os índios, insulta 
os parentes, é delator, não interfere nos romances extra-maritais ou quando as 
moças namoram no "escuro" e não aconselha os casais que querem separar
se, ou os solteiros que desejam casar com fok. O "capitão" Antonio, quando 
foi escolhido (1969), não queria aceitar o cargo porque trazia complicações. 
Agora também gostaria de abandoná-lo, mas o chefe do Posto não permite. 
As funções que o "capitão" exerce é de mero intermediário entre o chefe de 
Posto e os índios (94), principalmente nas questões agrícolas. Quando querem 
fazer " brincadeiras" nas casas particulares, falam ao "capitão" para que peça 
permissão ao chefe de Posto. O "capitão" vai às "brincadeiras" para cuidar 
que não se embriaguem ou que briguem. Os Krenák não aceitam ordens do 
"capitão" e comunicam-se diretamente com o chefe de Posto. Alguns Kain
gáng acham que Canuto (subgrupo Kanherú e Grupo A) deveria ser o "ca
pitão", pois tem muita paciência. Um funcionário do Posto disse que Canuto 
é bem acatado pelos índios, mas não aceita ordens para serem transmitidas, 
ao passo que o "capitão" Antonio as acata e transmite. 

Conclui-se que o "capitão", em Vanuire não exerce nenhuma função de 
destaque e influência no Posto, e por isso, provavelmente, é chamado "ca
pitão de feijão". Não é muito aceito pelos Kaingáng e pelos outros índios, 
havendo descontentamento, principalmente entre as mulheres. Tanto o 

(94) Esta falta de autoridade também há nos chefes indtgenas impostos aos Kain
gáng de Palmas, Paraná, que " não tem poder algum de mando" (Baldus,. 
Herbert - 1937:47) . 
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"capitão" como o chefe do Posto têm consciência da inutilidade de seu car
go, mas por questões de normas administrativas, a presença do "capitão" é 
quase obrigatória. Este provavelmente seja o símbolo da organização adminis
trativa do Posto e do entrosamento intratribal, pois, logo que o visitante chega 
ao Posto, é imediatamente apresentado ao "capitão". 

Atualmente em lcatu não há "capitão" e os anteriores permaneceram 
pouco tempo no cargo. Após a morte do "capitão" Kenkré, foi escolhido o 
terêna Florentino (casado com mestiça K + Bo) que liderou os índios por 
menos de dois anos. As informações sobre o motivo que o levou a abandonar 
a chefia, foram as mais variadas: para cuidar de sua roça; por não desejar 
falar dos parentes afins, pois tinha que contar tudo o que acontecia no Posto 
e porque os índios não queriam mais "capitão". Florentino foi substituído por 
seu filho mais velho, Maria, que foi "capitão" por um período de um a três 
anos. Maria foi demitido pela Ajudãncia de São Paulo e não houve mais 
"capitão" porque "não dava certo Terêna mandar em Kaingáng, é outra 
nação". O Kaingáng Chiquinho (subgrupo Kanherú e Grupo A) é capataz do 
Posto desde a época de Érico Sampaio (1930), sendo o mais velho dos Kain
gáng. Na ausência do chefe de Posto, "toma conta" dos índios, apesar destes 
não apreciarem sua atitude. Atualmente o fok Sebastião (casado com mestiça 
K + Bo) é o " braço direito" do chefe do Posto e lhe relata diariamente o que 
se passa. Esta preferência magoa os índios, pois sentem-se inferiorizados e 
como conseqüência, não o apreciam e o criticam abertamente, havendo in
clusive discussão entre eles. 

Conclui-se que em lcatu os índios não aceitam "capitão" e quando estes 
são impostos, pressionam o escolhido até obrigá-lo a demitir-se. Nota-se que 
os Kaingáng de ambos os Postos não gostam de receber ordens, nem mesmo 
de "capitão" Kaingáng. Os próprios chefes de Postos são apenas tolerados, 
pois qualquer deslise que cometam, leva a violentas críticas, devido a más ex
periências anteriores. 

d) Participação na polftica local 

Os índios dos Postos participam ativamente na política local, mas a sua 
atuação restringe-se a presença nos comícios, que é encarada como meio de 
recreação, e o seu voto no dia das eleições. No lcatu existem três mulheres e 
quatro homens (um Kaingáng, um Terêna e o restante mestiços) eleitores, e 
em Vanuíre, oito homens e três mulheres (três Kaingáng, um Aticum, um 
"civilizado" e o restante mestiços). Pertencem ao partido da ARENA. Os can
didatos de Braúna entram em contato com o chefe do Posto, de lcatu, e 
depois vem buscar e trazer os índios no dia das eleições, pagando o almoço, 
café, refrigerente e doce. Às vezes os votantes levam acompanhantes, sendo 
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que também recebem lanche. Os índios nunca solicitam nada ao candidato, 
mas o chefe do Posto aproveita o máximo da situação e pede condução para 
levar doentes à Penápolis ou outras cidades próximas, e outros ao dentista, na 
Faculdade de Odontologia de Araçatuba. O candidato é considerado bom ou 
ruim, pelos índios, quando satisfaz os pedidos feitos pelo chefe do Posto. Este 
ensina os índios a votar, fazendo uma eleição fictícia no Posto. Com isso, 
ficam sabendo o nome do candidato e a cédula em que deverão votar. 

Em Vanuíre o panorama não é muito diferente, na maneira dos candi
datos conseguirem seu cabo eleitoral. O chefe do Posto não participa na es
colha do candidato, apenas aconselha a votarem bem, sendo que cada índio 
vota em quem quiser. Os candidatos (vereadores) primeiramente falam com o 
chefe do Posto e depois fazem visitas domiciliares aos votantes, sendo que 
não fazem "promessas" e nem os índios lhes pedem nada porque o chefe do 
Posto não gosta. Mas por ocasião da eleição, doam para o time de futebol do 
Posto: "farda" (uniforme, camisas), bola e taça para disputas amistosas, por
que neste período há futebol à tarde e comício à noite. Dificilmente fazem al
gum favor aos índios depois de eleitos; apenas um candidato mandou fazer 
um açude no Posto. Os índios assistem aos comícios, nos sábados, em Tupã, 
Saltinho e Ponte Alta. Os candidatos às vezes vem buscar os votantes, ou es
tes pegam uma carona de alguém que passa em frente ao Posto. Comícios 
com dupla caipira, contratados pelos candidatos, faz com que boa parte da 
população indígena assistam a eles. No dia das eleições recebem dos can
ditados uma ficha, para a condução alugada apanhar o votante; mas a volta 
ao Posto, é de carona. Até 1964 recebiam lanches, agora não ganham nada. 
Geralmente todos votam num só candidato, liderados pelo Kaingáng Nilo, pois 
é o único que se interessa pelo andamento político, estando sempre bem in
formado. Quando vão votar, o pessoal de Tupã apresenta novos candidatos, 
mas os índios votam no que tin~am escolhido. Também são eles que pergun
tam aos índios se desejam ser eleitores. Encontrei apenas um caso em Va
nuíre, em que um Kaingáng quer obter o titulo de eleitor, mas o chefe do 
Posto não permite porque "índio não vota", mas ele quer votar porque "o dia 
que sair do Posto, não tem obrigação de retornar a ele". Não sei explicar a 
razão dessa proibição pelo chefe do Posto, pois há em Vanuíre onze eleitores. 

Portanto, a eleição é encarada em lcatu como uma maneira de diminuir a 
deficiência ac:iministrativa do Posto, e a ocasião de passear e comer gratui
tamente. Em Vanuíre parece que são mais conscientemente politizados, apesar 
de terem uma atuação passiva nos comícios e serem recrutados por "civili
zados" da região. 
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Capitulo V 

Ciclo de Vida 

a) - Nasch 1 e11to 
• 

O material recolhido refere-se tanto ao passado como ao presente, sendo 
um dos únicos elementos culturais que não foi altamente modificado com o 
correr do tempo. 

A gravidez é cercada de precauções para que não haja complicações 
durante o período de gestação. A mulher grávida ("gorda") não pode receber 
palmadas nas nádegas porque o feto "se vira" no útero e acaba morrendo. 
Antigamente havia muito aborto porque o feto se atravessava no útero mater
no. Outro cuidado a ser observado neste particular, é que a gestante deve 
"dormir de lado" e não "de barriga para cima". Durante a gravidez ou apenas 
um período dela, a gestante toma banho de ervas medicinais, com o objetivo 
de facilitar o parto e relaxar os músculos abdominais. Em lcatu, o banho é 
preparado por uma das duas par:eiras locais, com três raminhos de folhas de 
arnica (cavêia) fervidas na água. A gestante é lavada da cintura para baixo. As 
gestantes tomam o banho medicinal preparado pela parteira, mas não deixam 
de ir ao consultório médico para os exames pré-natais. Em Vanuire, não existe 
o "cargo" de parteira e o banho é tomado apenas quando a gestante começa 
a sentir a proximidade do parto. Diariamente bebe um copo dessa água de. 
cavftia. Há uma variante desse tipo de banho, preparado então por uma vi
zinha, com um tipo de malva do córrego, chamada "bicho de boi". A fina
lidade do banho é "tirar" o inchaço dos pés e do corpo, auxiliando a circu
lação sangl.linea. Neste Posto não é muito observado o costume do banho de 
ervas. 

Há algumas controvérsias quanto à posição da gestante no parto. Clarice 
disse que a gestante dava à luz no mato, de cócoras, mas Candire comentou 
que a parturiente ficava deitada, sendo ajudada no parto pela sogra, pe1a 
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mãe e pela tia. Uma das mulheres sentava no chão e suspendia a parturiente 
pelo tronco; a outra, fazia pressão nos braços cruzados da parturiente que es
tavam colocados sobre o diafragma e o estômago. A última das mulheres 
recebia o recém-nascido. Ploetz e Métraux (1928:202) registraram mais ou 
menos a mesma postura, entre os Kaingáng de San Pedro (Misiones): 

A mulher grávida, em posição de assentar é assistida por uma outra mulher que 
lhe passa os braços sob as axilas e a levanta por momentos, até o nascimento. 

A avó materna da criança ou, na sua falta, a avó paterna, cortava o cordão 
umbilical com taboca, lavava o recém-nascido (95) numa panela de cerâmica, 
grande e rasa, enrolava-o num kurukutxé (96) velho, por ser mais macio, e o 
colocava ao lado da mãe. A avó materna era a "madrinha da primeira água" 
(97) da criança. Após o nascimento voltavam para casa e qualquer outra velha 
podia prestar os primeiros auxílios à parturiente. Segundo Neves (1958:73), 
entre os índios paulistas "as mulheres davam a luz em plena mata, comple
tamente isoladas do grupo, sem a menor assistência" . 

Após o parto algumas normas eram seguidas: a mulher deitava de lado, 
sobre folhas de coqueiro, tendo um fogo às suas costas. Sua avó materna lhe 
recomendava que alternasse as posições deitada e sentada, a fim de que o 
sangue· saisse todo. Ficava nestas duas posições de três a· cinco dias. Atual
mente, se a gestante não der a luz na Maternidade, o marido, um pouco antes 
do nascimento, chama uma mulher (provavelmente vizinha ou sogra) para 
ajudar no parto. Esta pessoa banhará o recém-nascido e ficará sendo sua 
"madrinha d'água". 

A placenta (prit) ou "a companheira da criança", como a denominam, 
também recebia cuidados especiais, pois dela dependia a sobrevivência da 
criança. Antigamente a placenta era colocada numa pequena vasilha de ce
râmica e enterrada à beira do córrego, plantando-se em cima, uma samam
baia: preitf. A pessoa que lavava a criança também enterrava o pm e a ce
râmica era de sua propriedade. Se a samambaia se desenvolvesse, o recém
nascido viveria, se murchasse, a criança morreria. Se a preitl começasse a 
murchar e a criança a chorar, era sinal que esta tinha vida curta . Henry (1964) 
comenta que os Aweikoma, de Santa Catarina, tinham cuidados semelhantes, 
a água entre eles é considerada em geral, símbolo de vida (p. 183): 

(95) Esta pessoa podia nominar o recém-nascido. 
(96) Kurukutxll: espécie de tanga longa, feita com fibras de urtiga. Ainda existe 

uma velha (Candire) em Vanu(re, especializada na confecção dessa peça. 
(97) Madrinha da "primeira água" significa a primeira pessoa que banhou o recém

nascido. Parece que este costume está caindo em desuso porque os nasci
mentos estão ocorrendo nos Hospitais das cidades. 
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. . . a pl2.:;enta e o cordão umbilical são embrulhados em ervas medicinais e co
locados num cesto que é atirado ao fundo do rio. Realizam algumas cerimônias 
para a criança porque acreditam que assim ela crescerá, se for de outro modo, , 
ficará doente e morrerá (idem, p. 194). 

Hoje estão desaparecendo ou sendo alterados os cuidados dispe11sados ao 
prit, pois as crianças nascem nas Maternidades das cidades mais próximas 
dos Postos. Quando os nascimentos ocorrem nos Postos, a placenta é en
terrada. Em Vanuire normalmente a "companheira da criança" é colocada 
numa latinha com cinzas, para que os animais não mexam, pois se a co
merem, o recém-nascido ficará doente. A latinha é enterrada do lado de fora 
do quarto da mãe da criança, embaixo da janela que está voltada para o 
poente. Em lcatu ela é envolvida num pano branco, colocado numa caixa de 
papelão e enterrada num canto do quarto da mãe do recém-nascido, perto da 
janela. Se os animais comerem a "companheira da criança", o recém-nascido 
será acometido de tétano umbilical (" doença dos sete dias ou mal do um
bigo"). Se enterrarem o prit no lado externo do quarto, o vêincuprim da 
criança fica no escuro, chorando e andando sem rumo certo. 

Antes de aparecer o leite na mãe do recém-nascido, a criança era 
amamentada por uma parenta afim (prima do marido ou cunhada) que tam
bém tivera filho recentemente. Decorridos três dias, aparecia o leite materno, 
mas para isso a mãe tinha de tomar mingau frio de milho torrado (~furo) 
(98) e água morna em quantidade. Se a mãe bebesse água fria, ela morreria. 
Tomava estes líquidos para "descer o sangue" (leite). Atualmente a "criança 
de peito" é desmamada quando pequena ou deixa-se que abandone por si. 
Geralmente elas mamam de um a quatro anos. O mesmo ocorre entre os 
Kaingáng do Paraná, pois Borba (1908:12) conta que alimentam os filhos até . 
completarem dois a quatro anos e geralmente até ficarem grávidas. Os Kain
gáng paulistas disseram que depois que a criança estiver crescida, não se des-

(98) Descreverei a técnica de confecção do penfuro, ensinada pela kaingáng Can
dire, quando o fez para eu provar. Torrou o milho kaingáng (bugre) em uma 
panela de ferro e mexeu-o constantemente com um sabugo. Deixou o 
milho torrar quinze minutos e depois pilou vagarosamente para evitar que os 
grãos pulassem do pilão, pois estes tornam-se leves. Penerou a farinha de 
milho e levou-a ao fogo, com quantidades iguais de água quente e farinha, 
ou seja, meia penela. Foi colocando aos poucos a farinha, dissolvendo-a; en
tretanto, a panela não estava diretamente no fogo, mas ao lado da chapa. 
Antigamente o penfuro era mexido com o lcapén (pinçador de brasas), mas 
agora é com a colher. Deixou o penfuro cozinhar durante cinco minutos e 
arredou um pouco do fogo, para não queimar, colocando água fria . Este min
gau é comido frio e tem sabor agradável, mas bastante indigesto para o fok. 
Candire colocou um pouco de açúcar no meu penfuro e no da filha, mas o 
dela tomou sem açúcar , pois antigamente não era acrescentado este ingre
diente. 
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mama porque ficará doente, ao ver outra criança sugando o seio materno. 
Mulher grávida não pode amamentar o filho porque o leite materno então 
provoca desinteria e mata a criança. 

Antigamente durante os três ou cinco dias em que a mãe do recém
nascido repousava, a mãe dela, ou a sogra, ou a tia ou a cunhada, vinha 
diariamente fazer o serviço da casa, a comida do marido e dos filhos, e o pen
furo para a parturiente. Quando nascia o primeiro filho, a avó materna en
sinava-a como devia agir, porque a mulher não sabia como cuidar da criança. 
Explicava que não devia carregar peso, para não cair o útero (viné) , mas usar 
uma faixa para firmá-lo, evitando a distensão da musculatura da barriga, o que 
sempre acabava ocorrendo. Utilizavam duas faixas: uma após o quinto dia do 
nascimento e a outra, que passava sobre o umbigo, era usada durante um 
ano. Quando estavam "no mato" a dieta era de cinco a quinze dias. Durante 
~ste período tomavam pea 1furo, preparado e levado para a mãe da criança pela 
velha tia materna; se tivesse a mãe viva, esta a auxiliaria. O kaingáng Biriba 
disse que o penfuro era feito pela sogra ou pela avó paterna da mãe da crian
ça. A parturiente não ingeria carne, mas penfuro e palmito cozido porque 
outro alimento provocava desarranjo intestinal (dor de barriga). Os Kaingáng 
de Faxinai, Paraná, descritos por Hanke (1950:141), também observam dieta 
alimentar para a mãe do recém-nascido: "dão muita importância à dieta da 
mulher parturiente. Ela fica dez ou doze dias na cama e só se alimenta de 
pishê, isto é, 'milho torrado e socado' ." A velha Candire, de Vanuíre, também 
dá grande importância ao penf4ro e recrimina as mulheres de hoje que não o 
tomam. Atribui à sua ausência na dieta a deficiência orgânica na criança e 
aparecimento de doenças na mãe. Atualmente a mãe do recém-nascido fica 
cinco dias de repouso, alimentando-se com sopa de galinha com arroz ou 
macarrão; depois levanta-se e come outros alimentos, ficando em resguardo 
por 40 dias. Entre os Kaingáng da Serra de Apucarana, no Paraná, estudados 
por Hanke (1950:71), a parturiente também obedece a um período de dieta e 
de restrição alimentar, um tanto diferente da dos atuais Kaingáng paulistas: 

."até um mês depois do parto a mulher está de 'dieta' e muitos alimentos lhe 
estão proibidos". 

Em Vanuire e lcatu, antigamente moça solteira não falava de assuntos 
relacionados com a gestação. Essa reserva também foi notada por Hanke 
( 1950: 71) nos Kaingáng da Serra de Apucarana, Paraná, mas em relação aos 
homens: as mulheres não falam a um homem sobre parto e gravidez ou as
suntos nitidamente femininos. As mães ou irmãs casadas dos Kaingáng 
paulistas falam livremente de sexo, namoro, parto e mestruação, diante das 
crianças pequenas, mas nunca comentam "estas coisas", em frente de um 
homem adulto. 
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O kaingáng Ouincas, de Vanuíre, disse que antigamente nasciam muitos 
gêmeos, mas Candire comentou que raramente isso acontecia. Não era acon
selhável criar gêmeos, pois assim "viciava em só nascer gêmeos". Ao nascer 
casal de gêmeos, a avó materna sufocava a menina, mas o menino acabava 
morrendo também porque " não prestava" matar o companheiro, pois as 
crianças t inham nascido juntas. Gêmeos do sexo masculino não eram mortos. 

• 

O costume de matar um dos gêmeos também existia entre os Kaingáng do 
Posto Cacique Doble, Rio Grande do Sul, descritos por F. W . (in Schaden, 
1948:279), pois quando "nasceram gêmeas sadias, a mãe examinou-as de
tidamente, ficou com uma e matou a outra". Os Kaingáng paulistas prati
cavam o infanticídio porque tinham receio de que os parentes caçoassem: 
" que nasciam a dois que nem filhos de bicho". Justificam também o infan
ticídio dizendo que gêmeos não se desenvolvem, nascem e morrem. Qu~ndo 
ainda estavam " no mato" e os Kaingáng começaram a diminuir, o "capitão" 
não queria que matassem os gêmeos. Não consta nos registros dos Postos, 
nascimento de gêmeos nos últimos anos, apenas ocorreu um em lcatu, mas 
as crianças morreram quinze dias após o nascimento. A preferência por filho 
homem até hoje perdura nos Kaingáng paulistas. Ao nascer-lhe uma neta, a 
kaingáng Clarice (de Vanuíre) comentou: "mulher só serve para fuxicar e 
homem é para ajudar no trabalho". Em lcatu, a mestiça Chica também co
mentou : " crianças homens gostam mais, ... ajudam a gente ... ". Nasciam 
gêmeos porque o marido mantinha relações sexuais com a esposa grávida e 
este costume é r:eculiar aos fok. Hoje para evitar nascimento de gêmeos, a 
mulher grávida de dois a três meses deita na cama separada do marido e se 
" brincar" , cuidam para não "furar a cabeça da criança". Um ano após o nas
cimento da criança, voltam a ocupar a mesma cama e manter intercurso 
sexual . Outros casais só o fazem depois do desmamamento da criança, com 
três ou quatro anos. O tempo de abstinência sexual para uma mulher de pós
parto varia um pouco no grupo, mas sempre há um período de resguardo. 

Nos Postos não ouvi comentários sobre atuais nascimentos de crianças 
defeituosas. Antigamente crianças com defeito ftsico não era morta porque 
nasceria novamente outra criança nas mesmas condições da anterior, era 
preciso criá-la. A mestiça Gavile, do P .1. Araribá, afirmou o contrãrio: as 
crianças aleijadas ou prematuras eram mortas pela mãe de um dos cônjuges. 
Lima ( 1863:53) disse. que também os Kaingáng de Guarapuava, no Paraná, 
matam as crianças que nascem defeituosas porque têm compaixão delas. Os 
Kaingáng paulistas deixavam as crianças fracas viver o quanto resistissem; iam 
definhando lentamente. Entre os Kaingãng do Posto Cacique Doble, Rio Gran
de do Sul, descritos por F.W. (in . Schaden, 1948:279), acontece o contrãrio, 
" ... as crianças débeis e doentias são mortas a golpes de clava" . Os Kaingãng 
pau listas, quando estavam "no mato", mandavam, matar a criança albina 
(pen'héi) que nascesse, por não gostarem dela e ser diferente das demais. 
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Duas informantes Kaingáng disseram que as crianças pen'nhéi eram criadas 
para evitar o nascimento de outra criança semelhante a ela. Comentaram que 
uma mulher gerara filho albino, porque quando estava grávida, caçoava de 
uma macaco branco (caiene cupri), domesticado. A mãe de criança pen'nhéi 
não era desprestigiada pelo grupo e inclusive casava outras vezes. Dr. Geraldo 
de P. Souza e Rivadavia de B. (artigo de 27/ 9/ 1916) comentam que "em lcatu 
tinha um índio albino que era estimado na tribo" . 

Comentam que antigamente procriavam bastante, mas agora " a natureza 
não é boa, está fraca", pois os filhos não se desenvolvem. A índia Maria da 
Glória, de Vanuíre, forneceu um dado que provavelmente explique a ausência 
de jovens adultos (Kaingáng) nos Postos. Racionalizou que antigamente (pos
sivelmente na sua época e geração) demoravam a conceber novamente outro 
filho porque dava trabalho e era difícil educá-los. Os mais velhos aconse
lhavam a não terem filhos e, hoje, as pessoas, logo que casam, já concebem 
filhos. A geração à qual pertence a Kaingáng Maria da Glória é a de filhos de 
mães pacificadas, sendo possível que estas incutissem nos filhos, talvez in
conscientemente, a idéia de não procriarem, promovendo uma extinção 
premeditada do grupo (99) . Além disso, alguns anos após a pacificação houve 
várias epidemais, e os índios acusam como responsáveis pela dizimação, a 
ineficácia dos produtos farmacêuticos e o descuido dos chefes de Postos. 
Candire sempre comentava: " os índios são poucos, não aumentam porque 
não tratam deles direito" . 

Um fator que contribuiu para a depopulação do grupo Kaingáng foi o 
aborto provocado. Érico Sampaio contou que o aborto era largamente usado e 
muitas vezes as mulheres, em adiantado estado de gravidez, saiam em ca
çadas e retornavam sem nenhum sinal de gravidez. Estas mulheres eram con
sideradas pelos homens como suas "primas" . Darcy Ribeiro ( 1970:310) explica 
que a causa desses abortos era a afiliação do casal à mesma metade (Grupo), 
sendo este tipo de relacionamento (casamento ou intercurso sexual) proibido 
entre os Kai11gáng de São Paulo. A mestiça Gavile, do Araribá, afirmou que 
não praticavam aborto. Mas, Horta Barboza (in Morais Filho, 1951 :63-4) des
creve como os Kaingáng de lcatu antigamente o faziam: 

... todas as mulheres grávidas (consultam) obrigatoriamente à Divindade, por in
termédio das 'Sonhadoras', sobre o destino da prole em gestação. Assim, de acôr
do com as praxes tradicionais, religiosamente observadas, as mulheres grávidas até 
o 3. º mês, submetem-se ao exame destas sacerdotizas ou feiticeiras que, inter
pretam sonhos proféticos vindos após a ingestão de certas plantas entorpecentes, 
tomadas segundo ritual especial, formulam seus vaticinios e decidem sobre a sorte 

{99) Érico Sampaio disse que no tempo que foi chefe de Posto (1930), os lndios 
tinham poucos filhos e havia poucas mulheres. 
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do embrião, que será enoxoravelmente interrompido, no caso, bastante freqüente ,, 
de serem os prognósticos desfavoráveis. Em tais condições o abôrto será pro-
vocado, mediante o seguinte .. . processo: - gestante, previamente entorpecida, 
deita-se no chão, permitindo que a Sonhadora pise sobre o seu ventre resupino, 
calcando os pés... (e) o fruto infeliz dos seus amores conjugais, logo (será) ex
pelido ao dia seguinte ... (e) ... tal operação, realizada sempre debaixo de grande 
'segredo, era geralmente bem suportada pelas pacientes ... 

Não constatei abortos provocados nos dois Postos, os ocorridos foram mo
tivados por quedas, carregamento excessivo de peso e outras causas. Inves
tiguei a possibilidade de usarem métodos artificiais para evitar filhos e pro
vocar aborto. Mas foi inútil, .pois se limitaram a dizer que os desconheciam e 
apenas uma mulher em lcatu comentou a existência de um chá feito do pó do 

• 
interior do ·caroço de uma fruta, mas não soube dizer o nome da planta em 
Kaingáng ou em fok. Baldus (1937:65) comenta que os Kaingáng de Palmas, 
Paraná, " ... têm um remédio anticoncepcional que, segundo dizem, provêm 
de uma planta". Conforme já disse, atualmente a causa que mais contribui 
para o baixo nível das taxas de natalidade, é o uso da pílula onovulatória e a 
"operação" (união das trompas), sendo esta bastante difundida no P.I. Va
nuíre. Este método é criticado pelas mulheres mais velhas que têm consciência 
da futura extinção do grupo. Dizem que vai acabar a raça dos indios porque 
há pouca mulher disponível para procriar. 

b) Socialização da criança 

Não poderia deixar de fazer um rápido comentário sobre alguns aspectos 
ligados a socialização da criança. No Posto Indígena lcatu as ·crianças são bem 
tratadas, cuidadas pelos pais e familiares, apresentando-se normalmente lim
pas e bem trajadas. Raramente os adultos repreendem os filhos e estes ficam 
ao redor da mãe, que não permite que se afastem do pátio da casa para irem 
brincar. Horta Barboza (in Morais Filho, 1951 :61) confirma esta observação 
quando se refere aos Kaingáng paulistas: "os pais são muito amorosos e 
pacientes para com os filhos ... ". A única pessoa que vi falar rispidamente 
com as crianças, foi uma velha viúva que reside com a filha e cuida dos netos 
quando esta sai para trabalhar. 

No Posto Indígena Vanuíre os pais de descendência Kaingáng são deli
cados no trato dos filhos. A exceção é uma Kaingáng que não tem paciência 
com as crianças, gritando, descompondo-os e ameaçando espancá-las pores
tarem sujando a roupa. As crianças passam o dia todo chorando e em estado 
de pânico. Nunca observei pais ou avós baterem nas crianças, mas há infor
mações de que uma avó paterna surrou a neta, com vara, porque tinha lhe 
"desconhecido". Candire contou que atualmente o pai bate nas crianças e a 
mãe mais ainda, mas que antigamente os pais não espancavam o filho, 
apenas jogavam água ou mel na sua cabeça quando era malcriado e chorão. 
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Neves (1958:73) faz comentários semelhantes quando se refere aos Kaingáng 
de São Paulo: 

nunca os pais cast igavam os filhos e .tinha por estes fanática adoração. A paciên
cia com que tratavam os rebentos era sem limites. Afligiam-se com os sofrimentos 
que faziam padecer os filhos . 

Atualmente o marido auxiiia " um pouquinho" a esposa a cuidar dos filhos, 
mas quando estavam "no mato", os maridos a ajudavam mais, dando mel de 
jatai e carne de passarinho. Há diferença na maneira de tratar os filhos de 
maes índias e de fok. As primeiras falam delicadamente com as crianças, 
preocupam-se com sua ausência, apresentam-nas relativamente asseadas e 
com roupas remendadas. As mães "civilizadas" gritam com os filhos, xingam, 
batem ou repreendem seguidamente. Muitas vezes o marido (Kaingáng) inter
ced~ em favor do filho, pedindo para não ralhar, porque a criança ainda não 
tem capacidade de discernimento. A velha Candire é totalmente contrária às 
atitudes rudes para com as crianças, recomendando à filha que não brigue 
com o neto na sua ausência . 

• 

A menina desde pequena é educada para ser dona de casa e mãe de 
família , sendo-lhe ensinados os "segredos" domésticos. Ouvi um comentário. 
da kaingáng Ana, que caracteriz<l a maneira de pensar das mulheres, quando: 
deixou a filha de quatro anos sair com o pai: "o lugar da mulher é em casa, 
remendando e não andando por ai. E depois, o homem não cuida da criança 
como a mãe". Os meninos desempenham menos atividades que as meninas, 
servindo de " moleques de recado", carregando lenha ou água, enfim, exe
cutando pequenos serviços que competem aos homens. 

Em lcatu não há atrito vicinal entre as mulheres. Estas brincam na casa 
próxima, sem que haja choques. Em Vanuire, as mães e avós não gostam que 
os filhos brinquem na vizinhança, pois os brinquedos voltam estragados. 
Brigas entre crianças levam a atritos com os vizinhos. Para evitá-los, a mãe 
quase não permite que o filho visite ou brinque com as crianças da casa ao 
lado. Os filhos participam ativamente de todos os acontecimentos que se 
desenrolam na sua casa e sabem perfeitamente o que está ocorrendo na 
próxima casa. As mulheres geralmente são bastante desconfiadas, rixentas, 
" fofoqueiras" e qualquer fato toma certa proporção que ocasiona sérias 
desavenças na vizinhança. 

Portanto, existem dois padrões de educação de filhos correntes nos Pos
tos: o adotado pela mãe Kaingáng e o segundo pela mãe fok. A maneida de 
tratar a criança pelas mães Kaingáng está sofrendo alterações em prejuízo da 
criança , pois estão passando da afetividade e passividade para a agressivi
dade. 
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c) Morte: 

1 . 0 ) Cemitérios - sepultan & 1to 

Durante minha permanência nos Postos não houve falecimento e nenhum 
Kaingáng ficou seriamente adoentado. Por conseguinte, não tenho infor
mações sobre os cuidados dispensados a um doente e as etapas que sucedem 
à agonia e à morte. 

O Posto Indígena Araribá possui dois cemitérios; no do lado norte, que 
pertence aos Terêna (100), está sepultada a mãe do kaingáng Canlbê (pro
venientes do Paraná). Sua sepultura se acha separada dos túmulos dos de
mais índios Terêna. 

No Posto Vanuíre existem cinco cemitérios porque "antigamente morria 
muita g~nte e um só não dava conta" ( 101), mas destes apenas um é utili
zado. Muitos índios não sabem exatamente onde estão localizados estes 
cemitérios e alguns afirmam que no Posto não há todos eles. Observar no 
croquis a localização dos cemitérios: 

C2 
N Ouincas 

C1 C3 C4 

Q/ L 

Posto 
S C5 

O cemitério n. 0 1 , encontra-se fora do perímetro indígena e está parcial
mente danificado porque alguns anos atrás passou uma estrada no meio dele. 
A outra metade do monte foi descoberta quando o proprietário passou com o 
arado por cima dele, revelando os esqueletos. Atualmente se resume a uma 
pequena elevação de terra, coberta de farta vegetação, ao lado de uma plan
tação de milho. O ce111itério n. º 2, fica aproximadamente atrás da casa do 
kaingáng Ou incas. O ce111itério n. 0 3, encontra-se perto da roça do "Plano 
Agrícola" e da casa do Quincas. O cemitério n. 0 4, acha-se na fazenda do Dr. 
Edmundo, portanto, fora da área indígena. Este foi o penúltimo cemitério a ser 
construido, havendo um quinto, que é o atual. O cenitério n. 0 5, fica mais 
ou menos a um km da Sede do Posto e próximo à casa do mestiço Luis Bis-

(100) Veja o mapa deste Posto. 
( 101 l Provavelmente estes cemitérios foram construidos na época em que ocor

reram as várias epidemais que dizimaram os Kaingáng . Veja nota de rodap& 
n. 0 30 que trata das epidemias. 
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po. O terreno é pequeno, estando a estrada do cemitério perto de uma plan
tação de amendoim. Uma grande cruz de madeira encontra-se no centro, em 
local plano. Há várias cruzes de diferentes tamanhos nos pequenos cômoros, 
que formam filas. Normalmente o cemitério está coberto de ervas daninhas, 
sendo limpo anualmente, na época de Finados. Em Finados colocam nas 
pequenas cruzes de madeira coroas coloridas de papel crepom e às vezes tam
bém põem na ponta vertical da cruz a caixa de vela vazia, enterrando as velas 
no cômoro. r...ias cruzes não há nenhuma indicação (apenas em uma) e nor
malmente esquecem onde ficam as sepulturas dos parentes, por isso colocam 
as coroas e velas em outros túmuios ou no Cruzeiro. Pe. Rambo (in Laytano, 
1956:213) encontrou entre os Kaingáng do Rio Grande do Sul o costume de 
colocarem uma cruz sobre o túmulo. Também vi no cemitério dos Kaingáng, 
em Missões (P.I. Guarita, RS) , pequenas cruzes de madeira em cima dos 
montes ( 102). 

O cemitério do lcatu se encontra perto da Sede do Posto, num local de 
terras não cultivadas e cercado por arame farpado. É maior que o cemitério de 
Vanuíre, havendo es~aço desocupado nas laterais. A mestiça Lídia é a única 
que vai mensalmente limpar as sepulturas do pai, do irmão e do sobrinho, pois 
"não gosta" de ver ervas daninhas nascerem sobre as mesmas. Os outros ín
dios limitam-se a pôr vela e flor de primavera nos montículos, no dia de Fi
nados. Com o passar dos anos, foram perdendo o hábito de irem ao cemitério 
e conservá-lo limpo, pois até 1916 (Jornal Bem Público, Mogy-Guassú) vi
sitavam " ... periodicamente os túmulos". 

A disposição interna do cemitério é diferente de Vanuire. O Cruzeiro está 
quase no fim do cemitério, numa elevação de terra de tamanho regular. Este 
monte foi construido por volta de 1911 (ou 1914), por ocasião de uma epi
demia que vitimou grande número de Kaingáng. O "capitão" Antonio, de 
Vanuire, explicou a distribuição dos mortos no moi1te, segundo os subgrupos 
e como este foi construido. No centro do monte há uma estiva (estaca) e a 
primeira pessoa que morreu; os demais eram co:ocados ao redor do monte e a 
medida que os Kaingáng morriam, o monte. aumentava de tamanho. Quando 
estava grande, começavam outro. Possivelmente era costume enterrarem os 
mortos no mesmo monte quando morriam várias pessoas na mesma ocasião. 
Mabilde (in laytano, 1955:166-7) ao fazer escavações em um monte, de um 
cemitério no Mato Castellano, Rio Grande do Sul, que pertencia aos Kaingáng, 
notou que os corpos estavam a distâncias regulares uns dos outros. Estes 
J<aingáng foram atacados pelos Botocudos. Ao lado deste monte grande havia 
outros ~equenos e individuais, ali se encontrando pessoas vitimadas por morte 
natural. Também os Kaingáng de Palmas, Paraná, (Baldus, 1937:48) enter-

(102) Relatório do " survey" realizado em julho de 1970. 
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ravam " ... os ·mortos um em cima do outro .. . ". No lado leste do cemitério de 
lcatu há um pequeno monte, sem cruzes, onde estão sepultadas três crianças 
(enfeitadas com coroa de papel crepom rosa) e um adulto (coroa roxa) do sub
grupo Votoro. As coroas estávam depositadas no chão. Neste monte estão os 
Kaingáng que faleceram de gripe espanhola em aproximadamente 1934 (103), 
após uma " festa de kiki". Em frente ao monte do Cruzeiro há duas filas de 
sepulturas, atuais, que dizem pertencer ao Grupo A. Mas no último sepul
tamento ocorrido, o morto foi enterrado na primeira fila, no lado leste e era 
afiliado ao Grupo B. 

Em novembro de 1970 encontrava-me em Vanuíre no dia de Finados e 
pude presenciar o comportamento dos índios no cemitério: Entre 9 e 10 horas 
se encontraram no cemitério. Alguns puseram velas e coroas de papel crepom 
nas sepulturas e outras ficaram além do limite delas, conversando animada
mente. Depois de algum tempo, em que deixaram ornamentados e iluminados 
os montículos, saírai;n do cemitério e se dirigiram para suas casas, pois haviam 
planejado, como fazem anualmente, ir a lcatu "cortar vela" aos parentes lá 
enterrados. Arrecadaram dinheiro entre eles para pagar a gasolina do cami
nhão do Posto e foram para lcatu. Lá, os KainÇJáng se dirigiram para as 
moradias de seus parentes consangüineos ou afins e, a uma determinada 
hora, todos se encontraram na frente do cemitério e entraram. De repente, 
ouvi choros e lamentações que vinham da primeira fila de sepulturas, mais 
para o lado leste. Era o choro ritual da mestiça Chica e de sua nora fok que 
procurava imitá-la, pois o marido há poucos meses havia falecido. Ambas es
tavam de cócoras ao lado do cômoro e ora batiam com a mão na coxa direita, 
ora protegiam o rosto com o braço esquerdo. As lamentações e os choros 
eram gritados e monótonos (104). A única diferença de-· comportamento que 
existia entre as duas mulheres, era que a "civilizada" falava alto e fazia recor
dações sobre o passado do morto. Enquanto se desencadeavam estas cenas,, 
alguns Kaingáng estavam ocupados em arrumar os montículos, outros conver
savam e riam despreocupadamente um pouco afastados dos montes e in-. 
clusive havia alguns no lado de fora do cemitério, encostados à cerca. De-
corrido algum tempo, alguém mandou as duas mulheres pararem de se lamen
tar e iniciaram o terço e a ladainha "tirados" por uma mulher; estavam as 
pessoas alguns metros afastadas das covas. Após o terço, o pessoal de 
lcatu retornou às suas casas e os de Vanuire para o Posto. 

(1031 O informante citou 1918, mas pelos registros do Posto, ele havia se equi
vocado. 

(1041 Cenas semelhantes assisti no Posto Indígena Guarita, na parte das Missões, 
no Rio Grande do Sul, por ocasião do " survey" de julho de 1970. 
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Antigamente o cemitério ficava mais ou menos perto da aldeia e os Kain
gáng saíam de manhã cedo para limpá-lo. Esta limpeza que faziam seguida
mente nos cemitérios era motivo de satisfação aos antigos Kaingáng, pois era 
"uma alegria lembrar os mortos" . Os homens dos diferentes subgrupos par
ticipavam da limpeza, na qual cantavam e choravam, estando pintados com 
suas respectivas pinturas corporais. Nesta ocasião as mulheres e crianças não 
iam ao cemitério porque era "pecado". Depois de o limparem, jogavam mais 
terra sobre os cômoros ·para que não ficassem muito baixos, porque após as 
chuvas estes diminuíam de altura e havia a possibilidade: de aparecer a "cama 
do morto". 

Antigamente o morto era envolvido em kurukutxã novo e grande. O defun
to era carregado pelas pernas e cabeça, e revesavam-se no transporte primos, 
cunhado e tio materno. Sepultavam o morto de olhos abertos e punham uma 
espécie de algodão sobre eles. O morto era enterrado a dois metros de 
profundidade, pelo pai, mas se este tivesse falecido, o tio materno o subs
tituía . Os Kaingáng de Palmas, Paraná (Fernandes - 1941:203) e os Coroados 
(Krug, 1924:326) de São Pedro do Turvo, São Paulo (Kaingáng provenientes 
de Jataí, PR) enterravam seus mortos numa cova superficial. Os Kaingáng de 
lcatu e Vanuire forravam o interior do buraco com paus de palmeira, colo
cados em posição horizontal e faziam uma tarimba (jirau) onde punham o 
defunto. Também os Coroados de São Pedro do Turvo, de São Paulo (Krug, 
1924:326) e os Kaingáng de Guarapuava, Paraná (Leão, 1910:228), forravam a 
cova " ... com palmas e com a casca de árvore que servia de leito ao defun
to". Os Kaingáng de lcatu e Vanuíre colocavam embaixo da tarimba, os per
tences do morto: roupa, instrumentos de ferro, arco, flechas, presentes de 
parentes e amigos. Os animais de criação eram mortos. Colocavam os objetos 
de uso pessoal do morto na cova, para que seu espírito não aparecesse aos 
vivos (105). Horta Barboza (Jornal O Estado de São Paulo, 23/2/1914) numa 
conferência sobre os Kaingáng paulistas referiu-se à colocação dos objetos do 
morto na sepultura. Segundo Neves, (1958:78), na cova 

... eram colocados os presentes dados pelos parentes e amigos. As demais coisas, 
que pertenciam exclusivamente ao morto, eram destruldas e queimadas, inclusive 
os animais por ele domesticados. 

Os Kaingáng de Vanuire disseram que não se usa mais este costume. Mas ai· 
guns anos atrás enterraram uma sanfona junto ao proprietário morto e agora, 
em 1971, colocaram as roupas da criança falecida no caixão. 

Para colocar o cadáver na cova, amarravam-no em duas embiras que pas
savam logo abaixo das nádegas e dos ombros, para que o tio materno e o 

(105) O kaingâng Chiquinho, de lcatu, disse que enterravam os objetos junto ao 
morto porque os parentes ao vê-los, em casa, desmaiavam e ficavam tristes. 
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cunhado do morto que estavam no interior da cova, pudessem pegá-lo e 
colocá-lo na tarimba. As mulheres não permaneciam junto ao morto no 
momento em que era colocado na cova, ficavam em casa chorando. Cobriam 
o morto com folhas de coqueiro, colocando-as em posição vertical e jogavam 
terra no buraco, até formar um monte alto. Os Kaingáng de Palmas, Paraná, 
(Fernandes, 1941 :203) fazem este monte de forma cônica e com uma altura de 
dez a doze palmos. 

Colhi três versões diferentes entre os Kaingáng de lcatu e Vanuire da 
razão do isolamento do morto do contato da terra: se a terra atingisse o mor
to, os familiares ficavam sentidos, pois o morto pensaria que não faziam o 
servico direito, por má vontade; o isolamento do cadáver era a fim de que o 

tatupeba não o devorasse; se a terra tocasse o morto, quem sentiria o 
"baque" era o parente vivo (consangüíneo). A terra lançada em cima do mor
to, era jogada pelos irmãos, primos e cunhados de ambos os lados do casal. 
Atualmente, antes de fecharem a cova, as pessoas que acompanham o morto 
jogam um punhado de terra sobre o caixão. Antigamente, após o término do 
sepultamento, colocavam um porongo com água em cima do monte, can
tavam e depois iam tomar banho no córrego. Os Guayanã (ancestrais dos 

• 
Kaingáng) do Rio Grande do Sul (Teschauer, 1929:344), diziam que a água era 
" ... para matar a sede do defunto ... ". A maneira de transportar e enterrar o 
morto que relataram os Kaingáng de São Paulo, possivelmente foi usada pelos 
"antigos" e os que passarei a citar foram utilizados depois de estarem nos 
Postos. O cadáver era levado em rede ao cemitério. Segundo um fok da 
região, este costume foi adotado depois da década de 1940, pois antes 
usavam outro sistema que teve oportunidade de presenciar. Descrev~u-o: a 
pessoa morta era colocada num canto da sala, com os joelhos flexionados e 
a~ mãos segurando os joelhos. Amarravam o corpo com fibras de guoivira, 
envolvendo os joelhos e costas. Dois individuos o levavam ao cemitério: um 
carregava o morto pelas costas, através das fibras, de modo que o carregador 
e o defunto ficavam de costas um para o outro. Este mesmo carregador abria 
uma cova profunda, arredondada e enterrava o defunto sentado; e o com
panheiro ia para rezar. 

Primeiramente, se a pessoa morria de manhã, à tarde era enterrada. Os 
Coroados de São Pedro do Turvo, SP, (Krug, 1924:326) enterravam bem mais 
imediatamente a pessoa morta, " ... mesmo estando ainda quente ... ". Hoje os 
Kaingáng de lcatu e Vanuire seguem as normas dos regionais, velam um dia 
inteiro, o corpo fica no Clube e os parentes ·consangüineos chamam uma 
mulher fok para "tirar" o terço .. O caminhão do Posto transporta o caixão 
mortuário, o pessoal indígena e fok que vem para o velório, até o cemitério. O 
caixão é carregado pelos mais velhos, geralmente parentes consangüineos. A 
kain9áng Clarice, de Vanuíre, comentou que são enterrados em caixão porque 
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são "batizados". Pe. Rambo (in laytano, 1956:213) descreve que os Kaingáng 
do Rio Grande do Sul, hoje em dia, fazem enterro em caixão, à maneira dos 
"civilizados". Acho que atualmente é padrão geral o uso de caixão mortuário 
entre os Kaingáng, porque também observei a sua utilização em Missões ( P .1. · 
Guarita, RS). No P .1. lcatu, o kaingáng Chiquinho ê o encarregado oficial de 
confeccionar o caixão mortuário, sendo auxiliado por qualquer índio que no 
momento esteja desocupado. Em Vanuíre, o caixão é comprado e o coveiro é 
o kaingáng Canuto (51 anos) porque " sabe mais que os outros, é mais velho e 
nem o 'capitão' o manda". Possivelmente Canuto e Chiquinho sejam membros 
do grupo Pénie porque os Kaingáng de lvaí, PR, (Baldus, 1947:80) que fazem 
parte deste grupo, estão encarregados de lidar com os mortos e são imunes 
aos efeitos nocivos do véincuprin. Ambos são primos paralelos e pertencentes 
ao subgrupo Kanherú e Grupo A, fazendo parte do grupo de pessoas de mais 
idade dos Postos. 

Antigamente a mulher era enterrada ao lado do marido. Os Kaingáng do 
Rio Grande do Sul (Mabilde; in laytano, 1956:167) enterravam as mulheres 
" ... junto a seus homens". Em lcatu e Vanuíre parentes consangüíneos eram 
sepultados próximos uns dos outros para que os véincuprin ficassem juntos e 
andassem em grupos, pois tentam os filhos e a viúva do morto. Protegiam,se 
deles, tomando três banhos diários: de manhã, à tarde (uma hora) e a tar
dinha (seis horas) . Ainda hoje procuram manter o costume de sepultar os 
parentes perto, pois a última criança que faleceu neste Posto, foi sepultada 
próxima a avó paterna. 

Antigamente as crianças portadoras de defeitos físicos não eram enter
radas no cemitério comum, mas sepultadas em local diferente e as sepulturas 
recebiam os mesmos cuidados. Este local era um pouco distante da aldeia, 
mais ou menos perto da casa da mãe da criança e do córrego, ou seja, um 
lugar úmido. O recém-nascido aleijado era enterrado pela parteira ou por qual
quer outra mulher. Iam sozinhas porque não tinham medo do véincuprin, pois 
este "não fazia nada e não tentava" (não provocava doença e nem tentava 
levá-las consigo). Provavelmente estas pessoas gozavam de imunidade porque 
pertenciam ao grupo dos Pénie ou porque o véincuprin de crianças anormais 
não causava malefícios aos vivos. As duas mulheres abriam uma cova de um 
metro de profundidade. Forravam a sepultura com pedaços de madeira na 
parte superior e inferior, depois jogavam terra em cima até fazer um montí
culo, sobre o qual plantavam uma samambaia. Estes mesmos elementos 
aparecem no enterramento do prãt: umidade e preitl. Pode-se aventar a hi
pótese que sendo a água um símbolo vivificador (Aweikoma de SC - Henry, 
1964: 183), o Kaingáng desejava que a criança crescesse, para depois morrer 
definitivamente (fenômeno da metempsicose - Baldus, 1937:49) ou que vol
tasse a renascer no útero materno. 
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Antigamente, quando os Kaingáng mudavam de aldeia, os ossos per
maneciam no antigo local e periodicamente os parentes visitavam as sepul
turas a fim de constatar se o tatupeba havia mexido no cômoro ou se estas 
precisavam ser refeitas. Os Kaingáng mortos durante os ataques de fok, antes 
da pacificação, eram trazidos nas costas para serem enterrados na aldeia, mas 
se no caminho de retorno estes deterioravam, enterravam os mortos e após 
cinco ou seis anos traziam os seus ossos para a aldeia. Marcavam o local do 
sepultamento com um pau grosso, perto do cômoro. Horta Barboza 
( 1931 :29 - 30; in Laytano, 1956:215) complementa este dado: 

em épocas primitivas, se uma pessoa morresse longe de sua aldeia, seus com
panheiros enterravam o corpo no lugar, mas guardavam a cabeça do mesmo 
num vaso. Ao retornarem à casa, celebravam uma cerimónia fúnebre e en
terravam a cabeça no cem_itério da comunidade. 

Os Kaingáng de lcatu e Vanuire nunca mexem no lugar onde enterraram o 
morto. • 

2. 0 ) "Festa de kiki" 
I 

Um ano depois do enterro, os Kaingáng realizavam a "festa do lôlci", para 
a qual as pessoas se pintavam com desenhos de seus respectivos subgrupos. 
A festa era organizada pelos primos e cunhados do morto. As informações 
acerca da finalidade da festa foram contraditórias: uns diziam que dançavam 
para o vefncuprin ficar contente, para que não se assustasse e viesse buscar 
as pessoas, pois, quando escurecia, andava pelas estradas; outros comen
taram que era para o véincuprin ir embora; para que a pessoa morta voltasse a 
viver; e, por fim, que a " festa de kiki" não era uma festa em memória dos 
mortos; a festa dos mortos era veintere e nela ficavam tristes ( 106). 

A " festa de kiki" era realizada na época de fartura de caça, milho verde e 
mel silvestre: janeiro e setembro. Segundo outros i11formantes, a época da 
festa era novembro, maio ou fevereiro. Provavelmente o dado de janeiro e 
setembro se referisse ao tempo em que ainda estavam " no mato" . Segundo 
os Diários de movimento dos P.I. Vanuire e lcatu, de janeiro de 1915 a janeiro 
de 1931 , as " festas de kiki" foram realizadas em cinco meses diferentes, sen
do os meses preferidos: janeiro (três festas), junho (duas festas) e fevereiro 
(duas festas). Em 1930 houve duas festas em junho. A duração das "festas de 
kiki" variava de dois a cinco ou oito dias. A "festa de kiki" foi realizada até 

(106) Os informantes não souberam explicar ou identificar no que consistia real
mente uma " festa de kiki" ou a do veintere. Por isso, no decorrer do trabalho 
não descrevo a cerimônia veintere, que provavelmente seja semelhante ao 
ritual do culto dos mortos (veingréinyã), mencionado por Baldus (1937 - Kain
gáng do PR). 
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1934, quando o chefe do Posto, Érico Sampaio, a proibiu terminantemente, 
pois havia epidemia de gripe e, com a realização da festa, faleceram sete pes
soas. Encontrei anotações deste chefe num livro de Registros de Nascimentos 
e Óbitos do Posto lcatu, à página 51, no qual ficam patentes seus esforços no 
sentido de proibir as festas: 

. 
. . . por mais que aconselhasse não foi possivel evitar, porque já em 1933 consegui 
pelo mesmo motivo (gripe) a não realização da festa que queriam fazer pela alma 
do Caingáng Oetó (Venkrig), fallecido em 1932. Este anno (1934), não consegui 
demovei-os de tal intento assim iniciaram a festa e não conseguiram terminar por
que já haviam caido todos doentes; sómente ficando em pé a velha Cuia (esposa 
do "capitão" Kenkrá) e as crianças ( 107). 

Indagando aos mais velhos porque não realizam mais a "festa de kiki", as res
postas variam: porque os velhos que mais gostavam de festa morreram todos; 
porque não há mato para retirar mel; e porque os moços de hoje não querem 
festa. Notei que os Kaingáng mais velhos normalmente culpam a geração mais 
nova pela falta de interesse na conservação da cultur~ tribal. 

Descreverei o desenrolar de uma " festa de kiki", que provavelmente é a 
própria veintere, pois as informações coletadas deixam entrever a existência de 
apenas um tipo de "festa de kiki" . Nas festas, os Kaingáng de Vanuire con
vidavam com antecedência os de lcatu ou vice-versa ( 108). Não entrava pes
soa que não compreendesse sua língua, para evitar brigas. Fazial'Tl a festa num 
pátio grande e havia uma imensa fogueira, ao redor da qual homens adultos 
P. mulheres dançavam em circulo e bebiam kiki até ficarem bêbados. Dançavam 
aos pares, normalmente casais. Os homens dançavam com instrumentos de· 
ferro (foice, machado) na mão, que batiam no solo enquanto cantavam. As 
mulheres dançavam com bastão de ritmo na mão, uma taquara de um a dois 
metros de comprimento. Há uma informação segundo a qual os homens 
levavam na mão direita um chocalho pintado de preto (txio'txiu) e na esquerda 

.um bambu de dois metros. Este dado talvez se refira ao tempo em que os 
Kaingáng estavam "no mato", porque um fok vizinho disse que nas festas 
não havia instrumentos musicais. Os homens ficavam bêbados e espancavam
se mutuamente porque se "estranhavam". Quebravam os copos de cerâmica 

_Que levavam nas mãos durante a dança, jogando-os ao solo, apesar dos 
cuidados que as mulheres dispensavam a um dos três copos utilizados nesta 
ocasião - o kukro'tini'venkrini - pois poucas sabiam confeccioná-lo. As 
mulheres separavam os homens tontos, pedindo para não baterem em seus 

( 107) Coloquei alguns dados entre parênteses para esclarecer melhor a informação. 

(108) No Diário de movimento do Posto Vanuire está registrado que o " índio Licri 
(Lakri) chegou para convidar os Kaingáng (de lcatu) para o kilci" . (Alves, 
1927:97 · 6 de dezembro). 
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parente.s. Pegavam o embriagado pela mão e o levavam para casa . No outro 
dia, a situação estava normalizada e todos calmos. As mulheres também fi
cavam tontas, por isso suas pernas eram amarradas com cipó, por cima do 
kurukutxâ longo. Amarravam as pernas para que as mulheres não as abrissem 
e seus irmãos e maridos sentissem vergonha delas. As pernas destas pessoas 
eram amarradas por mulheres que não bebiam e não participavam da festa 
porque estavam de luto. Entre os Kaingáng de Palmas ( Baldus, 1937:59), tam
bém nem todas as pessoas participavam da festa, pois "a gente que não dan
ça esta fora dos círculos, de pé ou sentada, e silenciosa". A festa terminava 
quando acabava a lenha para a fogueira e o kiki (dois ou três dias), e todos 
iam tomar banho. Depois .:omiam iaml e carne de caça pesada (anta, paca ... ) 
que era cozida em grandes panelas de cerâmica. Cada família cozinhava e 
trazia uma espécie de carne. Finalmente se dirigiam as suas casas e os vi
sitantes no outro dia retornavam ao Posto. 

O grande cocho de jaraguatxâ para colocar o kiki era feito no mato pelos 
homens; depois estes e as mulheres o arrastavam para a aldeia, preso a um 
cipó. O cocho era colocado a dez metros da fogueira, com sua parte mais 
grossa voltada para o nascente, e com ela delimitavam o circulo das danças. 
A disposição do cocho era indicada pelo capitão Kenkrã e seu irmão Recafire 
(ambos do subgrupo Kanherú e Grupo A) . A lenha para a fogueira era trazida 
por todos os homens. Uns dias antes da festa, homens e mulheres saíam para 
coletar mel. O kiki era preparado por uma velha e, quando se encontrava 
doente, era substituída por outra. Pessoas velhas faziam o kiki, porque os 
jovens não tinham aprendido. Em lcatu as mulheres mais velhas que faziam a 
bebida eram Pentfe, KDia (ou Nevanküia, esposa do capitão Kankrá) e Lenglí 
(esposa do " capitão" Kénkrã e todas do Grupo A). Kenkrã e Recafire (ambos 
do Grupo A) orientavam as mulheres na elaboração do kiki. As mulheres bus
cavam a bebida em copos de cerâmica, no cocho, sendo servidas pelas ve
lhas. O primeiro que bebia era o "capitão" . O kiki era feito com flor de co
queiro doce, vinte litros de mel de abelha e vinte litros de água. Deixavam fer
ver o líquido numa vasilha de cerâmica ao lado do fogo e provavam até ficar 
no ponto. Fermentava de dez a quinze dias, dando um total de vinte panelas 
de kiki. 

Por ocasião da " festa de kiki", o kaingáng Dod (subgrupo W6krôn e 
Grupo A), de Vanuíre, "tomava a cabeça nas danças e dançava na frente de 
todos" . A pessoa que comandava as festas era chamada iiereten e pertencia 
ao Grupo A, e também as festas de iniciação eram lideradas por uma pessoa 
do Grupo A. Mas um Kaingáng comentou que não havia uma pessoa que os 
liderava nas festas. Encontrei divergências de opinião sobre a participação de 
crianças na "festa de kiki" : estas dançavam depois dos 12 ou 15 anos de 
idade (após ~ iniciação); só os casados iam à festa; as crianças observavam a 
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festa de longe, pois desde pequenas aprendiam a dançar, sendo ensinadas por 
qualquer homem velho (109); as crianças ficavam presas numa casa e, se 
olhassem, seriam enforcadas . 

• 

(109) Possivelmente esta informação corresponda à época em que já se encon- · 
travam nos Postos, pois a Candire explicou que os meninos eram ensinados a. 
cantar e dançar pelo rezador: tukê'ket. mas depois disse que era pelo "ca
µitão": ióg'mâg (pai grande) . 
• 
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Capitulo VI 

O sobrenatural 

A crença no sobrenatural talvez seja uma das poucas esferas da cultura 
Kaingáng que não sofreu grandes alterações com a adoção do cristianismo, 
apesar das manifestações de sincretismo. As antigas crenças e~tão mais 
presentes no dia a dia do que o catolicismo. Isto se verifica principalmente em 
casos de doenças, pois o aparecimento de entes sobrenaturais e o lançamento· 
de " feitiços" em uma pessoa é que provocam as doenças ou morte, sendo 
excluída qualquer explicação de ordem natural. Para curar algumas destas 
doenças, os Kaingáng recorrem à benzedura, que faz parte da crença ser
taneja e tem efeito psicológico. 

a) Crença no sobrenatural 

As informações indígenas deixam entrever duas espécies de espíritos: o 
Ningó'mâg que vive somente na terra e os Véincuprin, que vivem num mundo 
provavelmente subterrâneo (que identificam como " céu" ), mas vagueiam pela 
terra . As informações divergem quanto ao aparecimento de " espíritos" entre 
os Kaingáng dos Postos. Uns dizem que não aparecem em Vanuíre ou lcatu, e 
outros comentam que apenas aparecem em lcatu. Na realidade continuam 
aparecendo em ambos os Postos, não com a mesma intensidade de antiga
mente, mas regularmente, em especial durante enfermidades prolongadas e 
por ocasião de um falecimento. 

Ningó'mâg (tradução literal : ningó - baixinho; mâg - gordo) é um ser 
de aspecto grotesco, apesar dos Kaingáng dizerem que é invisível e que en
xerga as pessoas. O ningó'mâg (" capeta") é baixinho, gordo, tem seios caídos 
e é bravo . Já os Kaingáng do Posto Indígena Duque de Caxias, em Santa 
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Catarina, (Mussolini, 1946:27), caracterizam os seres sobrenaturais com for
mas desmesuradas: os monstros sobrenaturais são vistos como criaturas fan
tásticas, de proporções desmedidas, bocas enormes e sempre sangrentas. O 
ningó'mâg habita a cachoeira de Vanuíre e as barrancas de um córrego na 

4 

mata fechada . Para os Kaingãng do Posto Indígena Duque de Caxias, Santa 
Catarina, (Mussolini, 1946:27), os espíritos do mundo natural residem em 
todos os lugares: rochas, água, subsolo, e animam os ventos e as tempes· 
tades. Os Kaingáng paulistas temem ir ao córrego ou cachoeira sem com
panhia, pois ningó'mág aparece somente as pessoas isoladas. Se esta se dis
trair, ele lhe bate no pescoço, matando-a. Se o " capeta" vir alguém conver
sando ou rindo alto nestes locais, vinga-se, deixando a pessoa doente ( 110). 
Dizem que a pessoa que se afoga na cachoeira ou no córrego é morta pelo 
"capeta". Este, quando caminha, espalha sangue pelo chão para as pessoas 
pisarem e morrerem. Ele mesmo é imortal. Devido ao medo que possui de 
ningó'mâg, a kaingáng Candire vai ao córrego apenas no mês de julho, época 
em ele se encontra seco e o "capeta" não aparece. 

O Véincuprin ("assombração" ou alma do morto) possui o mesmo aspec
to da pessoa que morreu. Também os Kaingãng de Palmas, Paraná (Baldus, 
1937:49) e os Kaingáng do P .1. Duque de Caxias, Santa Catarina (Mussolini, 
1946:27), afirmam que o espírito do morto tem a mesma aparência do in
dividuo quando vivo. O vêincuprin aparece porque a mãe e os parentes do 
morto choram muito por sentirem sua falta. Por isso, o vêincuprin não tem 
sossego e fica "penando". Divergem as opiniões a respeito dos motivos do 
seu aparecimento : por ter sede, ou porque já há algum tempo não acendem 
vela ou não rezam por ele ( 111) . Como atualmente os Kaingáng são católicos 
e batizados, o véincuprin quase não aparece, mas os "antigos" não eram 
católicos e os véincuprin "andavam tanto por aí, que não se podia andar 
sozinha." Em lcatu fizeram uma "trilha" , maior que as atuais picadas. Esta 
localizava-se perto da casa da mestiça (K + Bo) Chica . Protegiam-se dos véin
cuprin, fechando ao anoitecer as picadas perto da casa com ramos de árvores. 
O "capitão" Antonio disse que o véincuprin tenta levar as pessoas pagãs. 
Aparece aos parentes consangüineos, a fim de buscá-los para ter companhia, 
pois é ruim estar sózinho no "céu"; após um período de um a três anos, a 
pessoa escolhida falece . O véincuprin do Kaingáng também aparece ao seu 

( 110 ) Os Kaingáng do P .1. Duque de Caxias, Santa Catarina, acreditam que 
"qualquer ser sobrenatural pode causar moléstia e morte" (Mussolini, 
1946:25). 

( 111 ) O véincuprin não entende a reza do "civilizado", por isso os Kaingáng se 
reunem e rezam em sua lingua, numa voz cantada, perguntando-lhe o que 

1 deseja. 
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cônjuge "civilizado", mas este vem a falecer apenas de seis a oito anos de
pois. O véincuprin sai do cemitério ao entardecer para "passear" e os Kain
gáng receiam fazer visitas nesta ocasião. O pai da mestiça Maria Rita (Lãngui), 
de lcatu , ensinou-lhes como agir, quando o véincuprin aparecesse no trajeto 
dP. 11mn caminhada: falar com ele só no "idioma" (língua Kaingáng); se o 
veincuprin convida a pessoa para acompanhá-lo até sua casa, esta deve con
cordar, mas diz que primeiro vai a casa buscar roupa e já volta; a pessoa 
corre e não olha para trás, porque o véincuprin aparece em sua frente; se res
ponder que não o acompanha, ou fala em fok, o véincuprin corta-lhe com o 
facão três ou quatro dedos da mão esquerda. Os Kaingáng do Posto Indígena 
Duque de Caxias, Santa Catarina (Mussulini, 1946:30), mantém um diálogo 
mais decisivo com o véincuprin, não tão "sentimental" como o Kaingáng 
paulista . Quando o espírito de um morto tenta seduzi-lo, ordena-lhe: "vá-se 
embora!, ou "deixe-me e vá-se embora!". Os véincuprin aparecem muitas 
vezes em lcatu, batendo, a noite, na porta de seus filhos ou de outras pes
soas, pedindo para ql!e o acompanhem. Para acalmar a "assombração" man
da-se rezar · um terço pela alma da pessoa que apareceu. O kaingáng Vakri, 
de lcatu, narrou o aparecimento do véincuprin de sua mãe (112), quando veio 
buscá-lo: a noite bateu na porta de sua casa, sentou na escada e' chorou. Es
tava vestida de preto . Vakri também chorou e mandou que o véincuprin fosse 
na frente que depois o alcançaria. No outro dia Vakri levou uma vela ao 
cemitério . Algum tempo depois, o véincuprin de sua mãe apareceu novamen
te, bateu na porta e sentou na varanda. Vakri lhe fez as mesmas recomen
dações anteriores; novamente "queimou" vela no cemitério e o véincuprin não 
lhe apareceu mais. 

Como se observa, em todas essas crencas há intrusão de elementos • 
católicos, devido a influência religiosa dos "civilizados" da região. O véin-
cuprin de pessoa pagã não vai para o "céu", fica perambulando, batendo em 
porta e assobiando. O véincuprin que está sossegado no "céu" não volta à 
terra. O véincuprin de kaingáng morto por "civilizado", ao chegar ao "céu", é 
mando de volta, pois não precisam dele, é para ficar na terra. Não sendo 
chamado para ir ao "céu", o véincuprin fica assobiando por ai: Quando o 
"dono do céu" precisa do véincuprin do Kaingáng, abre a porta e o "chama" 
para morrer. Quando a pe5soa morre, há somente um caminho a seguir e 
todos se dirigem a ele. A pessoa que come alimento temperado com sal, não 
vai para o "céu", fica na terra em forma de formiga e surge seu "capeta". 

Colhi vários dados em campo sob.re pessoas que foram visitadas por um 
véincuprin e convidados a acompanhá-los através de um buraco que ter· 

( 112 l Ningubí faleceu em 30 de outubro de 1969, de insuficiência cardíaca, aos 99 
anos (Registro de óbitos do Posto). 
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minava num determinado local, identificado como "céu" (113) . A mestiça 
Maria Rita contou que apareceu à sua avó materna um véincuprin seu paren
te, pedindo que o acompanhasse; e ela o seguiu, porque queria conhecer o 
lugar de onde viera. Foram para a baixada, ao lado da casa da mestiça Chica, 
e entraram debaixo de um toco de três metros de comprimento, subiram e 
depois tornaram a descer. Finalmente chegaram à "casa dos véincuprin 
("céu") e encontrou seus parentes. O local era igual à terra, tinha pau, mato. 
Era um bom sertão (114). Os véincuprin se encostaram na sua avó materna e 
ficaram falando o "idioma" ( Kaingáng). Obrigaram-na a comer sua comida : 
iami, minhoca cozida numa grande panela de barro e a beber água. Se ela não 
comesse, a matariam. Ficou conversando um pouco com os véincuprin e 
depois retornou à casa, acompanhada pelo mesmo véincuprin. Os Kaingáng 
do rio Tibagy, Paraná, (Borba, 1908:7-8), consideram o "lugar dos mortos" 
de maneira diferente: acreditam numa espécie de paraíso, onde as almas dos 
valentes irão morar depois da morte, e onde as antas gordas se lhes virão 
oferecer às suas flechas; as almas dos covardes, porém, 

ficam morando na terra, alimentam-se com minhocas e arrebatam as almas das 
creanças para viverem com ellas na terra; estas almas - vaecopri, &ã0 muito te-
midas pelas mães dos recém-nascidos. 

O véincuprin leva a pessoa aparentada (mãe, filhos, esposa) apenas uma vez a 
"'terra dele", mas quando esta retorna, morre dentro de um ano, pois o véin-
cuprin só veio "chamá-la" (115). Mussolini (1946) fornece dados aos Kaingáng 
do Posto Indígena Duque de Caxias, Santa Catarina, que explicam melhor o 
"passeio" da pessoa viva à "casa dos véincuprin". Comenta que: quando o 
espírito leva a alma da pessoa ao "mundo dos mortos" é com a intenção de 
seduzir os mortais com uma terra de fartura, mas a alma fica detida (p. 33). O 
"kuplêng (alma) deseja o individuo para companhia no mundo dos mortos. 
Furta-lhe a alma ... por amor, nostalgia do mundo dos vivos ... Este kuplêng é 
considerado pertencer ao grupo de amigos: pai, esposo, etc" (idem, p. 24). 

( 113) lhering(1895:116) comenta que os Coroados paulistas acreditam " ... que as 
almas dos seus mortos vão viver em outras regiões da terra. " 

( 114 ) Os Kaingáng do P .1. Duque de Caxias, Santa Catarina, concebem que os 
espíritos dos mortos vivem num mundo diverso do terreno; portanto, o opos
to do concebido pelos Kaingáng paulistas (Mussolini. 1956:26). 

( 115 ) O espírito do morto entre os Awekoma, de Santa Catarina, convida o índio 
a visitar sua morada, mas como este tem medo do que lhe pode acontecer, 
afasta-se para longe (Henry, 1964:72). 
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Atualmente o véincuprin está se manifestando com uma nova faceta, a 
de conselheiro . Em lcatu, em 1970, o véincuprin do mestiço (K + Bo) Her
mínio, oito meses depois de sua morte, apareceu três vezes à esposa e ao 
filho mais velho, quando estavam na "mina". Falava-lhes em Kaingáng, so
licitando sua companhia , que devolvessem um saco de arroz de alguém que 
lhe emprestara, que a esposa não espancasse a filha mais nova, porque da 
próxima vez levaria a menina, e por fim, que não deixasse os filhos passarem 
fome . O kaingáng Ouincas, de Vanuíre, comentou que "o véincuprin aparece 
para recomendar alguma coisa, para não repartir a família". 

b) O sobrenatural relacionado com doença e morte 

Para os Kaingáng a doença sempre é provocada por pessoas estranhas e 
pelo véincuprin, com um objetivo específico . Quanto à sua transmissão ela 
pode ser classificada em: 

1) doença provocada por magia; 
2) doença provocada por parentes mortos (véincuprin); 
3) doença anunciada por animais alados; 
4) doença provocada por causas naturais. 

1 ) Doença provocada por magia • 

Em Vanuíre a doença se origina nas ações malévolas de índios de outros 
grupos étnicos contra os Kaingáng . Assim, os Guarani colocam chumaços de 
pêlos de animais, ossos e pequenos animais mortos embaixo da casa ou os 
enterram no canto da casa de determinado Kaingáng, para que morra "ma
gro". Os Krenák e Terêna são considerados "feiticeiros", pois colocam cobra 
viva embaixo da cama da pessoa com que não simpatizam. Alguns Kaingáng, 
principalmente os mais idosos, não gostam de ser fotografados. A foto pode 
ser publicada num jornal e se este for queimado, a pessoa adoecerá, sentirá 
febre e a " cabeça ruim" (debilidade mental). A queima do retrato pode ser 
utilizada como vingança passional (briga de namorados), para produzir doença 
e morte; seus efeitos são neutralizados com benzeduras. 

2) Doença provocada por parentes mortos 

As doencas oriundas de feiticaria normalmente são curáveis. As doencas . ; . 
·causadas por parentes mortos, entretanto, são fatais . Os Kaingáng as temem, 
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mas ao mesmo tempo se conformam com o fato. Os véincuprin dos parentes 
de Candire a "chamam", por isso está sempre doente e acha que seu fim se 
aproxima ( 116). O filho da k'aingáng Rosa está tuberculoso, porque o véin
cuprin lhe aparece muito, chamando-o, mas, como ele não vai, o véincuprin 
fica bravo e o deixa doente. A recusa de acompanhar o véincuprin a sua casa 
também acarreta doença e morte entre os Kaingáng do Posto Indígena Duque 
de Caxias, em Santa Catarina (Mussolini, 1946:34), mas de um modo um 
pouco diferente: os espíritos enclausuram as almas; se estas se recusarem a 
permanecer em reclusão, acarretam a ira dos espíritos e isso traz, como con
seqüência, vingança por parte deles (doença e morte). Os Kaingáng paulistas 
dizem que o véincuprin é o mensageiro que anuncia a morte próxima ou que 
leva a pessoa escolhida, ocorrendo então a morte imediata. 

Quincas argumentou que o véincuprin de hoje não causa malefício, por 
serem os Kaingáng batizados, mas alguns ainda o temem. A mestiça Maria 
Rita, de lcatu, não deixa o filho pequeno dormir em quarto escuro, porque o 
véincuprin passa a mão em cima e o menino adoece. Deixará a vela acesa no 
quarto até o menino atingir de seis él oito anos, porque depois o véincuprin 
não o importunará. Antigamente a pessoa morta tinha o poder de transmitir 
doença através do véincuprin; utilizavam-se, e·ntão, artimanhas para enganá
lo ( 117) . A criança era pintada de preto para a "assombração" não chegar 
perto . Wiesemann ( 1970: 106) também encontrou o mesmo artificio da pintura 
entre os Kaingáng do Posto Indígena Interventor Manoel Ribas, no Paraná: o 
carvão é usado para tornar a pessoa invisível ao espírito. Para definir os sen-. 
timentos do Kaingang paulista em relação ao véincuprin, recorro a Gioconda 
Mussulini ( 1946:31) que caracterizou estas emoções nos Kaingáng do Posto 
lndíçiena Duque de Caxias, em Santa Catarina, da seguinte forma: 

diante dos perigos provenientes dos espíritos dos mortos, podem observar-se duas 
emoções bem definidas, mas inseparáveis - medo e ódio - seguidas de duas 
atitudes - luta aberta e fuga . 

{ 116 ) Para os Kaingáng do Rio Grande do Sul, " as suas desgraças attribuem a es
píritos dizendo vaicupri cu a alma de fulano me fez este mal. .. " (Teschauer, 
1929:301 ). 

{ 117 J Possivelrnente os Kaingáng pj;ju,;stas pensam da mesma maneira que os 
Kaingáng do P.I. Duque de r:oxias, Santa Catarina, a respeito do corpo do 
morto, pois estes " ... não acreciitam que o morto, seja impuro ou contagian
te, mas temem-no porque o kuplêng persegue os vestígios de sua vida ter
rena, com peri!~O para os sobreviventes." (Mussolini, 1946:51 ). 
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3) Doença anunciada por animais alados 

A terceira forma de manifestação da doença ou morte está personificada 
no gavião branco. Seu canto anuncia que o dono da casa ou a pessoa que o 
visita ficará doente ou morrerá dentro de um ano. O gavião branco é des
prezado pelos Kaingáng e não o comem. As borboletas transmitem noticias -
boas ou ruins, dependendo de sua coloração. Quando uma borboleta grande 
entra em casa e pousa nas paredes, é sinal de doença próxima. Borboleta 
preta significa recebimento de más noticias ou morte de alguém. Borboleta 
amarela entrando em casa é portadora de boas noticias. Talvez a atribuição da 
faculdade de anunciar doenças a certos animais alados faça parte das crenças 
sertanejas que os Kaingáng adotaram no contato com o regional. 

4) Doença provocada por causas naturais 

As doenças como catapora, gripe, sarampo, etc. não são provocadas por 
agentes estranhos e, para curá-las, raramente recorrem a benzedura. São 
doenças originadas por distúrbios fisiológicos, portanto, de causa natural. Os 
Kaingáng não sabem explicar seu aparecimento e atribuem-nas a certos 
elementos introduzidos pelo branco. Comentam que com a introdução do sal 
nos alimentos, as doenças aumentaram sensivelmente. Primeiramente criavam 
a criança sadia, agora lhe dão chá de erva-mate para curar a dor de barriga, 
porque a mãe ingere comida de sal e "corta" o sangue. 

c) Tratamento das doenças: 

1 ) Remêdios de origem indfgena e sertaneja 

O método mais utilizado pelos "antigos" para aliviar as dores, era a san
gria por meio de pequenas incisões. Pessoas idosas faziam as incisões, em 
fileiras verticais, quase invisíveis, nas partes do corpo doloridas. Sobre as in
cisões esfregavam uma folha de erva medicinal e no dia seguinte a dor de
saparecia. A dor de dente era aliviada através de incisões nas bochechas. 
Para curar dor de cabeça, faziam pequenos orifícios na testa com cacos de 
garrafa que recolhiam nas casas de fok abandonadas. Paula Souza (1918:751) 
encontrou entre os Kaingáng paulistas o mesmo material e forma de utilizar a 
sangria : esta era feita com pedrinhas pontiagudas, hoje com cacos de vidro; 
as sangrias são feitas, em forma de séries de perfurações, não fazendo largas 
incisões. Também os Kaingáng de Palmas, Paraná (Baldus, 1937:66) usavam 
a sangria para curar a dor de cabeça, para isso " ... lasr.ava-se uma pedra 
branca e usava-se um pedacinho apontado dela para arranhar-se na testa, 
sangrando dessa maneira ... ". Atualmente os Kaingáng paulistas, para aliviar a 
dor de cabeça, antes de dormir, colocam folhas de "saia branca" com Vic-
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Vaporub, nas fontes, amarrando um pano sobre elas. O método atual de 
curar dor de cabeça não se modificou muito com o correr dos anos, pois 
Paula Souza (1918:751) comenia que os Kaingáng de São Paulo usavam certas 
folhas aquecidas, que amarravam à testa. Contaram-me, que para tratar da 
dor de barriga, passavam uma pomada de erva medicinal na região afetada. 
Os Kaingáng de Palmas, Paraná, (Baldus, 1937:66), empregavam massagens. 
Os Kaingáng paulistas, para tirarem o inc~aço e a dor no pé, dão diariamente 
um banho de erva-santa-maria (cavéia kot'tâ) durante dois a três dias. Tam
bém para o mesmo fim, passam gordura de tatu no pé. 

Antigamente para curar reumatismo, amarravam um zig-zag de cipó nas 
pernas ou nos braços. Contra reumatismo nas pernas e no corpo, febre e 
outras doenças, aplicavam nas incisões, um pó feito com folhas de uma plan
.ta da beira do córrego, chamada krag'mé. As folhas eram trituradas num 
pilãozinho especial, destinado somente para socar ervas. Menina ou pessoa 
adulta picava a testa (118) e aplicava o krag'mé. A mãe preparava um banho 
morno com krag'mé, lavava a parte dolorida e no outro dia a pessoa estava 
boa. Entretanto, Paula Souza ( 1918:750) diz que os Kaingáng " ... tratam as 
febres com banhos frios" . Atualmente só uma Kaingáng (de Vanuire) queixou
se de reumatismo, apesar de todas lavarem roupa no córrego ou na mina, 

com os pés na água. Quando ocorre reum::1tismo nos dedos das mãos, utili
zam-se de dois processos de cura: gordura derretida de tatu, ou fermentam 
uma pata de tatu, deixando-a curtir alguns dias no vinho e depois passam nos 
dedos. Para baixar a febre, ingerem chá de erva doce. Mas alguns anos 
através usavam outro medicamento: torravam separadamente a semente de 
melancia e abóbora, pilando-as juntas e depois colocavam o pó na água quen
te, coando o liquido. lngiriam-no vagarosamente, para não cortar bruscamente 
a febre evitando assim que a pessoa ficasse louca e que viesse a falecer. Mas 
se ingerisse chá em demasia, tomavam um suador com erva gregamina (ken
kü) ( 119) que " tirava a fortidão das sementes" (a transpiração desintoxicava o 
organismo). O suador era feito do seguinte modo: abria-se um buraco raso, 
quase do mesmo comprimento e largura do individuo, colocando nele brasas e 
folhas de gregamina. O doente deitava de barriga para cima sobre o buraco e 
o cobriam com cobertor; levantava e se agasalhava. 

Contra caxumba, esquentavam a folha de cabaça (lúnia) no fogo, até 
ficar meia murcha, esfregando-a depois entre as mãos para esfriá-la um 
pouco. Passava levemente debaixo para cima na parte dolorida, repetindo três 

( 118) Neves (1958:76) comenta que " os doentes eram tratados com sangria na 
testa e nas fontes pelos próprios parentes" 

( 119 ) A gregamina dá no mato e se o gado leiteiro comer suas folhas, o leite 
ficará impregnado pelo cheiro, sendo quase impossível de tomá-lo. 
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vezes este movimento. Se este movimento for realizado ao contrário, a ca
xumba " desce" (recolhe) e o doente fica "rendido". Antigamente os Kaingáng 
plantavam cabaças para aproveitar as folhas como medicamento e o fruto 
para carregar água. Trituravam as folhas ou o fruto, adicionando no pó óleo 
retirado da barriga de um peixe (atualmente utilizam óleo de cozinha), fazendo 
uma pasta que era colocada na região afetada fJela caxumba. Qualquer pessoa 
passava a pomada no doente. Os "antigos" curavam a gripe, tomando chá 
de cavêia. Atualmente tratam a gripe de duas maneiras: passam gordura de 
qalinha ( kot'kot'ten) no nariz e testa, formando cruz; ou bebem chá de fa
vacão (igualmente chamada de alfavaca) bem adocicado. Também para curar 
gripe e sarampo, tomam chá de casca de gabriúva (goio'lah). Limpam exter
namente a casca e põem alguns pedaços a ferver, tomando o chã morno cin
co vezes ao dia. Antigamente, antes de darem o goio'lah ao indivíduo doente, 
davam-lhe um banho, estando sempre presente o "capitão". Havia outra 
modalidade de tratar o sarampo: cozinhavam, esmigalhavam a massa de pal
mito e depois passavam o sumo no corpo, durante três ou quatro dias. Contra 
catapora, colocavam esterco de boi, recente e quente, em cima das pústulas e 
continuavam estas aplicações até começarem a secar. Curam desinteria, 
tomando chá de broto da folha de goiaba, uma vez por dia, na parte da 
manhã. Ingerem este chá porque os remédios farmacêuticos não dão resul
tados satisfatórios: os "antigos" ficavam com os "olhos pequenos" (quase 
morriam). As feridas antigamente eram tratadas de modos diferentes: assavam 
e pilavam a banana brava, depois colocavam o pó na ferida, pois esta a 
" matava" (cicatrizava); usavam também pó da planta gambá (120); ou 
queimavam a ferida com pedras aquecidas nas brasas e aplicando depois uma 
pomada vegetal. 

Conclui-se que depois que os Kaingãng se fixaram nos Postos, somente 
os mais velhos sabiam dizer quais eram as plantas medicinais para cada 
doença e transmitiam tais conhecimentos aos mais novos. Hoje os Kaingáng 
sabem qual a planta medicinal indicada para cada doença, mas não a usam 
em profusão. Ape:38r das várias informações contraditórias, tudo leva a crer 
que os mais velhos tinham conhecimento dos " remédios do mato", mas que 
apenas uma pessoas (homem ou mulher) (121) estava capacitada a transmitir 
aos outros tais ensinamentos (122). Com o transcurso dos anos passou a ser 

( 120 ) Os Kaingáng de São Paulo tratavam as feridas bo·rrificando com um pó de 
cascas queimadas de jaborandi. (Paula Souza, G.H. de - 1918:751 ). 

( 121 ) Baldus (1937:66) observou em Palmas, PR, que " certas velhas conhecem 
as hervas medicinais". 

( 122 ) Entre os Kaingáng de Toldo de Lontras, no PR, " há, em várias famllias, 
homens hábeis conhecedores dos 'remédios do mato' , das virtudes tera-· 
pêuticas de certos processos os quais lhes foram revelados pelos antepas
sados. Mas não contam, não mostram para todos, transmitem apenas à 
descendência". (Fernandes·, 1941 :201 ) . 
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qe conhecimento geral o uso das plantas medicinais. Por fim, abandonaram o 
uso das ervas, adotando a farmacopéia dos regionais e os produtos farma
cêuticos adquiridos nos Postos. 

2) Funções da benzedeira 

O benzimento, oriundo das crenças sertanejas, é bastante valorizado e 
utilizado pelos Kaingáng. Estes não creem na eficácia dos produtos químicos 
farmacêuticos e não têm confiança no médico. Em caso de doença, recorrem 
primeiro à benzedei~a (ou curandeira) "civilizada" ou mestiça, depois aos 
medicamentos nos Postos e, finalmente, aô médico. Dizem que somente a 
benzedeira sabe descobrir a doença. "Derrame na cabeça" (derrame cerebral) 
e "pontada" (dor no coraç.ão) são devidos aos raios de sol, e, portanto, o 
doente não pode tomar injeção, mas somente benzedura. A dor no coração 
pode ser provocada pelo "mau olhado na frente ~ nas costas" . O ataque 
epiléptico "acesso ou ataque" é originado pelo desejo da criança de comer 0 

que está enxergando e lhe é negado. Há uma "simpatia" para curar o ataque 
epiléptico: rasgar uma peça de roupa da pessoa adoentada, queimá-la e depois 
jogar as cinzas no córrego. A benzedeira mestiça (C + F) Josefa, residente no 
Posto é considerada "melhor que doutor, pois tira as pragas. Ela benze e 
depois explica o que a pessoa tem." 

Há dois tipos de doença sobre as quais a benzedeira produz maior ou 
menor efeito: 

1. 0 
- Doença de causa natural - aquela que se manifesta externamente, 

1como gripe, caxumba, sarampo. Nestas doenças, como a ação da benzedeira 
não é muito eficiente, ela arranja desculpas para justificar sua ineficácia. O 
neto da kaingáng Candire teve caxumba e Kayuã (Guarani) não quiz benzê-lo, 
porque se encontrava doente. Comentam que a benzedeira doente, não benze 
o paciente para não prejudicá-lo e a ela própria, pois o seu sangue está fraco, 
sem força. A doença da pessoa recairia sobre a benzedeira, deixando-a mais 
doente ainda. 

2. 0 
- Doença de origem mêgica - provocada por outras pessoas por meio 

da inveja, "praga" , ciúme e mau olhado ("mal de corpo" ). As doenças mais 
comuns são: "espinhela caída", "quebrante", " bruço virado" (a criança cai e 
fica com desinteria), cabreiro de sapo e aranha, dor de cabeça ("ar de sol" ) e 
vômitos (quebrante) (123). A benzedura é muito eficaz nestes casos. 

( 123 ) Colhi dados minuciosos com quatro benzedeiras , em Vanulre, sobre o 
processo adotado para curar doenças. A exemplo de ilustração, descreverei 
apenas uma técnica de cura utilizada por elas. Para benzer " espinhela caída", 
o doente traz, uma faixa de pano, menos vermelho porque esta cor não é 
boa . A benzedeira pega o braço do paciente, e com a faixa mede da ponta do 
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Existe uma certa especialização entre as benzedeiras regionais, e, confor
me a doença, é indicada a benzedeira ideal para curá-la. Em lcatu não há ben
zedeira no Posto, recorrendo os indios às benzedeiras ou benzedor dos re
gionais. Em Vanuíre atualmente há apenas uma benzedeira em exercicio, a 
mestiça Josefa, mas os índios não deixam de frequentar as benzedeiras das 
cidades vizinhas, havendo casos em que vão a duas benzedeiras simulta
neamente. Josefa atende também aos "civilizados" da vizinhança, não co
brando por seu~ serviços, pois "a palavra de Deus não se vende", mas sem
pre recebe "agrados" em alimento, de seus clientes. Primeiramente havia a 
benzedeira ldalina (mestiça C + Kr), que não mais exerce seu mister por estar 
velha e doente; a kaingáng Candire deixou de atuar porque não tinha tempo 
para trabalhar na roça e o Kayuã (Guarani) está internado no Hospital por 
tuberculose. 

A. benzedura incluiu uma técnica de cura, de fundo psicológico. A pessoa 
adoentada procura a, benzedeira durante três dias seguidos e neste periodo 
ambas conversam sobre o desenrolar da doença e os acontecimentos dos 
Postos. Assim a benzedura é um calmante, um "relaz" para a paciente ou a 
mãe da criança. A benzedeira do Posto não receita medicamentos ou ervas 
medicinais ao doente e muito raramente recomenda às crianças ·um chá de 
poejo ou de hortelã. Coletei informações de que também homens ·recorriam às 

• 
benzedeiras, mas nunca vi isto acontecer. Existe uma norma ·a ser observada 

• 
para que a benzedura tenha pleno êxito: quando a pessoa está se restabe-
lecendo e perguntam como está passando, o enfermo responde afirmativa
mente, "senão ele (véincuprin7), que está por perto, volta novamente". 

A benzedeira é procurada com mais duas finalidades: receitar "amuletos" 
para diminuir a . intensidade da dor e prevenir contra moléstias( e localizar 
peças de vestuários ou objetos extraviados e roubados. Dizem que "no tempo 
dos antigos" existia uma velha que adivinhava onde se encontrava o objeto 
perdido. Possivelmente estariam se referindo à "Sonhadora", pois Horta Bar
boza (in Morais Filho, 1951 :61) comenta que: 

polegar até o cotovelo e faz uma marca na faixa . Depois mede o outro 
braço da mesma maneira e compara as marcas, se elas não coincidem, a pes
soa está de "espinhela caída" . Se coincidirem, a pessoa está boa. A ben
zedeira vai encostando a faixa do ombro ao estômago de deste ao outro om
bro, em linha cruzada, no doente . Enquanto faz esta benzedura, reza baixi
nho: " Santa Maria Eterna andou no mundo três dias e três noites com sua 
barca ao mar, sem afundar e sem virar assim a espinhela ... (do fulano) tor
nará ao seu lugar" . Repete esta oração três vezes, ao mesmo tempo que vai 
cruzando três vezes o pano no torax do individuo. Depois reza uma Ave 
Maria, oferecendo a Santa Maria Eterna. A espinhela estando levamente 
r.aida. uma benzida é suficiente, mas se estiver muito caída, será necessário 
henzé-la durante três dias seguidos. 
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. . . certas superstições, de que são ministradas algumas mulheres, denomi
nadas sonhadoras, que buscam suas inspirações nos sonhos provocados pela 
bebida do suco de certas hervas entorpecentes. 

Circulam nos Postos vários "amuletos" de origem vegetal e animal que foram 
introduzidos por pessoas não-Kaingáng: 
- gargantilha de cordão vermelho, com um pendente de semente de ta
manho médio, usada para abrandar a desinteria por ocasião do nascimento 
dos dentes. A gargantilha fica no pescoço da criança até o final do surgimen
to da primeira dentição; 

- gargantilha com nove sementes de cabacinha, pendentes, usada antes de 
nascer os dentes da criança, para evitar a desinteria; 

- cordão branco de uma volta, amarrado na garganta para curar a gripe; 

- duas voltas de barbante branco no pescoço serve para curar coqueluche. 
Quando rebentar ou cair o barbante a criança melhora; 

- um cordão vermelho no tornozelo direito da criança para que comece a 
caminhar rápido; 

- um barbante branco com três nós centrais, feitos pela benzedeira, colocado 
no tornozelo dolorido. Quando estiver curado, cai o barbante, mas a pessoa 
não pode apanhá-lo e nem olhar para trás. Há uma variante deste tratamento: 
a " costura do pé". A pessoa vai na benzedeira, numa sexta-feira e esta benze 
só uma vez o tornozelo dolorido. 

Os "amuletos'' de origem anima! possuem mais ou menos as mesmas 
finalidades terapêuticas que as de origem vegetal : 

- gargantilha contendo uma garra de caranguejo, envolto em pano vermelho, 
introduzida em Vanuire por uma mulher Krenák; 

- gargantilha contendo um dente de jacaré: originário de Mato Grosso. 

Encontrei tais "amuletos" apenas em quatro famílias elementares, não sendo, 
portanto, muito difundido nos Postos. As pessoas utilizam os "amuletos" por
que os receberam da benzedeira ou de parentes próximos. 

A benzedeira também atua sobre outras doenças de diversas origens. A 
criança adoece quando é jogada para o ar ou rolada pelo chão, ficando com 
" vento caído" (vomita e depois falece) , sendo necessário benzê-la. A pessoa 
com "ar de sol" (insolação) não pode tomar remédio, senão morre, deve ben
zer-se para "refrescar" a cabeça. Ao nascerem os primeiros dentes da criança, 
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os Kaingáng tomam as seguintes precauções: não dar alimento quente; ben~er 
para refrescar o "juízo", porque, ao nascer o dente, esquenta; dar um banho 
morno ao meio-dia e fazer o sinal da cruz. Antigamente a criança não adoecia 
na época da dentição, mas agora isso é comum, porque, segundo os infor
mantes, ingerem comida com sal e a batizam. Gavile, do Posto Araribá, 
comentou que, "no tempo dos antigos" havia mulher que benzia os dentes e 
retirava os "bichinhos" (introdução de corpo estranho por agente sobrena
tural) . Só ela sabia benzer e, se tivesse filha, a ensinava. Chiquinho, de lcatu, 
disse que o kaingáng Dobrãi, quando estava "no mato" , era o curador. 
Curava com água, passava a mão mágica na perna, nas costas, testa e no 
outro dia o doente estava bom. Candire, de Vanuire, afirmou, e negou ao 
mesmo tempo, que antigamente houvesse curandeiro entre os Kaingáng. Al
guns autores afirmam que os Kaingãng de São Paulo não possuíam pajé, 
feiticeiro ou curandeiro (124) Candire disse que o Kaingáng antigo benzia e 
adivinhava quando a pessoa doente morreria porque o véincuprin avisava 
(125). Somente as mulheres benziam com ramo de erva-mate (ko'goi) e re
ceitavam um chá de pó de erva-mate ao doente, que deveria bebê-lo na parte 
da manhã. Neves ( 1958:76) e Horta Barboza (in Morais Filho, 1951 :61) con
firmam a participação de mulheres Kaingáng paulistas no processo de cura: 

entre elles, havia mulheres que adivinhavam o futuro pelo sonho provocado pela 
'sonhadora' , em pó finíssimo obtido de folhas piladas de certo vegetal. Mas os 

índios pouca importância davam a esses videntes. 

Antigamente não praticavam feitiçaria contra as pessoas e menos agora . 
Segundo os Kaingáng, o regional lhes ensinou o feitiço . Comentam que o 
filho da mestica Chica, de lcatu, morreu (1970) devido a feitiço de malandro 
fok, pois encontraram em sua barriga: grãos de feijão, pimentão vermelho e 
gomo de laranja ( 126). Parece que neste feitiço houve a participação de entes 
sobrenaturais, pois a doença foi provocada pela introdução de diferentes 
elementos de origem vegetal. Nos Kaingãng do P .1. Duque de Caxias, Santa 
Catarina (Mussolini, 1946:24), também ataques de monstros sobrenaturais 
provocam moléstia, porque "Yunggi ou Pairí introduzem sob a forma de 
projéteis (thêyês), no corpo da vítima, objetos vermiformes, pedras, etc". Os 
T erêna e os Krenãk dos Postos praticam feitiço apenas contra sua própria 
parenteie;. 

( 124 ) Henry; in Laytano, 1956:218; Piza, 1938:208 e Neves, 1958:76 . 

( 125 ) Este relacionamento com entidades sobrenaturais é encontrado entre os 
Kaingáng do Paraná (Sebastião Paraná, 1899:334) em que alguns velhos afir
mam que têm "corrrespondência com Tupen, por meio de sonhos, e predizem 
os tempos bons ou maus e as ocasiões proprias às boas caçadas" . Também 
o xamã Aweikoma, de Santa Catarina, conhece ervas medicinais cujas vir
tudes lhes foram reveladas por algum espírito (Henry, 1964:76). 

( 126 J O mestiço Hermínio morreu de obstrução intestinal. 
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Capitulo VII 

Aspectos da participação dos Kaingãng na Sociedade Regional 

Em todo o desenrolar deste trabalho, procurei mostrar como os índios 
Kaingáng, dos Postos Vanuíre e lcatu, colocados numa situação de íntima e 
permanente conexão com a sociedade brasileira, tentam orientar a sua vida, 
apoiando-se em seus quadros organizatórios originais, ou no que resta dele 
após o progressivo processo de assimilação a que foram submetidos. Indisfar
çavelmente, minha análise orientou-se no sentido de ver o que ainda sobre
vivia da tradição tribal, numa tentativa de recompor, através de várias téc
nicas, o universo organizatório do grupo em questão. Essa tentativa de 
apanhar "sobrevivências" culturais, leva naturalmente o pesquisador a dar 
atenção a alguns elementos culturais que se perdem e as fórmulas organi
zatórias adotadas pelo grupo, ou a ele impostas, capazes de fornecer o neces
sário mecanismo social a fim de que os índios continuem a existir como ex
pressão grupal. Desta forma, em capítulos anteriores, dei atenção a alguns 
elementos culturais (economia, política, casamento) introduzidos na vida do 
grupo, sob a influência dos "civilizados". Agora, detalharei aqueles aspectos 
das esferas sócio-culturais da sociedade regional de que os Kaingãng parti
cipam, que apenas havia mencionado no decorrer do trabalho. 

1) - ESCOLA 

No tempo de Érico Sampaio (1930/ 44) , chefe do Posto lcatu, a escola 
funcionava até o 3. º ano primário; hoje ( 1971), a antiga escola é a casa re
sidencial de uma mestiça Kaingáng. A professora era uma fok vizinha da área 
indígena, sendo paga pelo governo (SPI). Não recebiam auxílio material do 
município de Braúna. Havia 15 ou 16 crianças índias e seis "civilizadas". 
Examinando os livros de freqüência escolar do Posto, notei que havia dados 
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apenas de 1966/69. Em 1966 havia 37 alunos indígenas (Kaingáng e mestiços: 
T + K e K + GK) e a idade variava de quatro a vinte anos. O ano letivo iniciou 
com doze crianças e no final havia aumentado de 25 alunos; entretanto, o 
maior número era de meninos. Em 1967 iniciou o ano escolar com quinze e 
acabou com onze, sendo as crianças filhas de mestiços (T + K; Kr + K e 
K + GK) e de Kaingáng . A idade dos alunos indígenas regulava de cinco a 
dezenove anos. As auxiliares de ensino de 1966/ 67 foram contratadas pela 
FUNAI. Em 1968 havia onze alunos e as suas idades variavam de 5 a 24 anos, 
sendo que três rapazes e uma moça estudavam a noite. Em 1969 havia dez 
crianças indígenas matriculadas com idade de 5 a 14 anos. Nestes dois últimos 
anos, o número de crianças (masculino e feminino) era mais ou menos igual, e 
também no que se refere a composição multi-étnica dos escolares: mestiços 
(T + K e Kr + K) e Kaingáng . Nos períodos escolares de 1968/ 69, a auxiliar de 
ensino era a esposa do atual chefe de Posto, e o chefe da Ajudãncia de São 
Paulo enviava uniforme e material escolar aos alunos. A escola do Posto foi 
fechada por falta de professores, pois a esposa do chefe encontrava-se doen
te, não podendo dar a devida assistência aos alunos. Mas a título· precário, es
ta auxiliar de ensino dava em 1970 "aula particular" a cinco meninos do 
primeiro ano primário, tendo a intenção de arrumar internato para eles em 
Penápolis. Em 1970/ 71 , a esposa do chefe de Posto conseguiu colocar çinco 
meninas internas, gratuitamente, em Penápolis (quatro meninas estão no 
primeiro ano e um, no terceiro ano) e dois meninos em Lins, mas as crianças 
menores, não obteve colocação. Parece que as crianças maiores, além de es
tudarem, são obrigadas a executarem determinados serviços no internato. As 
crianças internas ern Colégios religiosos, recebem vestuário e calçado de seus 
respectivos pais. A kaingáng Mariana não aprova muito a idéia das crianças 
sairem do Posto, pois comentou que estas deveriam ser instruídas em lc1=1tu . 

Em Vanuíre a situação do estudante é diferente, tendo a vantagem que 
este não precisa se locomover para as cidades próximas, sendo instruído no 
próprio Posto ou na escola perto da sede. A escola é uma casa relativamente 
pequena, de madeira caiada, com bancos duplos (carteiras) , dois quadros
negros e um armário para guardar os cadernos dos alunos. A escola encontra
se na sede do Posto, próxima a " Enfermaria ~' . A escola de Ponte Alta é de 
madeira, sendo que a caiação das paredes está desaparecendo. AD carteiras 
são bancos duplos, havendo um grande quadro-negro e um armário. A escola 
localiza-se no centro do bairro e embaixo de cinamonos. Antigamente a es
cola do Posto era atendida por professoras nomeadas pela FUNAI, mas a par
tir de 1970, passa ser assistida por professores de emergência da 53. ª DR. de 
Ensino de Tupã. O inspetor desta Delegacia visita mensalmente as Escolas. Na 
escola do Posto funciona até o segundo ano primário e os alunos concluem o 
curso na escola municipal do Bairro Ponte Alta . As crianças após o término 
do quarto ano, não continuam a estudar porque os pais não querem que estes 
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saiam de perto deles, apesar de sentirem orgulho em mostrar o certificado de 
conclusão do curso primário dos filhos. O chefe de Posto e da Ajudância de 
São Paulo estimulam aos pais a mandarem os filhos homens continuar os es
tudos na cidade, mas estes acham que os meninos devem é trabalhar na roça. 

O método de ensino e os livros adotados pelas professoras estaduais e 
alunos seguem o mesmo esquema usado pela Secretaria de Educação de 
Tupã. Os livros utilizados em classe são atualizados, de 1968/ 71 . A escola do 
Posto recebe a merenda escolar do Estado de São Paulo, e, da FUNAI, lápis, 
borracha, caderno, uniforme e livros. Mas em 1971 n5o haviam recebido os 
livros escolares, apesar do chefe de Posto mandar três ofícios à Ajudância de 
São Paulo, solicitando a sua remessa. O material escolar enviado pela FUNAI, 
é destinado apenas às crianças indígenas, mas quando a professora às vezes 
recebe da Inspetoria de Tupã, distribui indistintamente aos alunos "civilizados" 
e índios. Na escola do Posto hâ cinco crianças índias do primeiro ano que não 
possuem o livro de .leitura que custa CrS 2,90 e no segundo ano primário, 
apenas três alunos "portugueses" o adquiriram, cujo preço é de CrS 2,00 a 
3,00. 

Verificando o livro de matrícula da Escola de Emergência do Posto In
dígena, obtive os seguintes dados: 

Ano es- "Civilizado" Índios Total Eliminação 
colar 

1.v 2. o 1.º 2. o Imaturidade e mudança 

1970 11 3 12 4 30 
Até junho eliminou 5 alunos por 
imaturidade e falta de freqüên-

1971 6 3 17 8 34 eia 

Na Escola mista de Emergência do Bairro Ponte Alta, o livro de matrícula 
registra alunos a partir de 1964/71, assim discriminados: 

"CIVILIZADOS" iNDtOS 

Ano N.º de Ano es- N. 0 de Ano Escolar Total Geral 
alunos colar alunos 

1964 21 1. º e 2. 0 
9 1.º e 2. o .30 

1965 21 1. 0 e 3. º 7 1.º e 3. o 28 
1966 33 2. o 1 2. o 34 
1967 26 4. o 2 4. o 28 
1968 20 1. o 11 1. o 31 
1969 13 1. º e 2. º 8 1.º e 2. o 21 
1970 29 1. 0 e 3. 0 7 1.º e 3. o 36 
1971 20 3. º e 4. º 8 3. o e 4. o 28 
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Portanto, o número de escolares indígenas em Ponte Alta é insignificante 
perante a cifra de alunos "civilizados", apesar de registrar, em Vanuire, o 
maior índice populacional na classe etária infantil (5 a 14 anos). 

A professora de Ponte Alta leciona nesta escola há quatro anos, ao passo 
que a do Posto é essa a sua prrmeira experiência (em 1971) com classe mista 
de fok e índio. Sua inexperiência se reflete na maneira de conduzir a apren
dizagem dos alunos, no que difere da professora de Ponte Alta. A professora 
do Posto possui uma atitude anti-pedagógica na maneira de tratar as crianças 
na sala de aula, pois observei que, quando se distraiam, os repreendia do 
seguinte modo: "Fulano, você está dormindo? Sicrano, está com fome?" A 
mesma professora comentou que no início do ano letivo os alunos índios eram 
bem mais lentos na aprendizagem do que os alunos "civilizados" . Aqueles 
eram ·distraídos, irriquietos, um pouco indisciplinados, brincavam em aula, 
tendo muito trabalho para discipliná-los. A professora de Ponte Alta possui 
mais ou menos a mesma opinião, pois considera os alunos índios mais in
dolentes e mais morosos no raciocínio, principalmente em matemática. Co
mentou que há perfeito entrosamento entre os colegas índios/ "civilizados". 

As professoras comentaram também que os alunos índios faltam muito as 
aulas, às vezes um ou dois meses seguidos. A ausência na escola é motivada 
pela dor de cabeça, dor de dente, para cuidar dos irmãos, ajudar na roça e 
levar o almoço à lavoura. A professora do Posto chama os pais à escola e in
terroga a causa da falta de freqüência dos filhos, e estes respondem que as 
,crianças precisam trabalhar. Talvez pelo fato da escola de Ponte Alta ficar um 
pouco distante do Posto, as mães dos alunos não comparet::em à escola, 
quando chamadas. A professora, ao reclamar a um aluno o não compareci
mento de um de seus familiares convocados, recebeu como resposta o se
guinte: "índio não precisa aprender, por isso não é necessário vir à escola". 
Por conseguinte, o Inspetor de Ensino deu autorização às professoras para 
eliminarem os alunos de 1. º ano que não estão no mesmo nível de aprendi
zagem da turma, devido a falta de freqüência . O aluno que chegar atrasado na 
escola ou depois do recreio, não entra em classe, quando isso ocorre, a crian
ça não volta para casa porque tem medo de ser repreendida pelos pais e fica 
perambulando por aí. Esta atitude tomada pelas professoras, mais a elimi
nação da folha de freqüência do aluno com excesso de faltas e mais pelo 
pouco rendimento escolar, provoca comentários e descontentamento entre as 
mães das crianças. Muitas delas retiram os filhos da escola antes de terminar 
o ano escolar, pois acham que eles não estão aprendendo e que a professora 
não tem tempo para "recuperar" a criança, embora esta pudesse ir à escola 
como ouvinte. Algumas mães comentam que a professora do Posto não tem 
paciência com os alunos e aprova a atitude dos pais, quando retiram os 
alunos de rendimento insuficiente da escola. Esta professora, com a intenção 

136 



de dar maior orientação e esclarecimento aos pais dos alunos para que con
trolem a grande incidência de faltas a aula, convocou-os para uma reunião. 
Mas o pai de um aluno Kaingáng não aprovou sua idéia, dizendo que anterior
mente nunca tinham feito reunião para debaterem problemas escolares. A 
professora diante de sua resistência, não fez a reunião programada. 

2) Igreja 

Os Kaingáng do Araribá, Vanuíre e lcatu se dizem católicos, vão mensal
mente à missa, mas alguns preferem dizer que "não possuem religiãb" ou que 
nunca foram catequisados. O catolicismo popular tem grande aceitação entre 
os índios, não tanto suas crenças, mas sobretudo os tipos de relação social 
que dá oportunidade de estabelecerem. Não há " crentes" nos Postos, mas em 
Vanufre alguns freqüentam os cultos protestantes para se "divertirem" e gos
tam de assistir a "trabalho espírita". Uma mestiça ( K + C), apesar de ter per
tencido a Congregação de Filhas de Maria, freqüenta estes "trabalhos" com 
finalidade terapêutica, pois sofre de esgotamento nervoso e é desajustada. 
emocionalmente. Uma velha Kaingáng (avó materna da mestiça) era católica,. 
mas não sabia rezar. Converteu-se em "crente", porque estava doente, e 
começa a assistir às "macumbas" do Zê Rodrigues, " civilizado" residente per
to da área indfgena. A kaingáng Pirula, seus filhos casados, seus filhos sol
teiros e sua mãe que .assitem aos cultos e "trabalho de espírita", não são con
siderados "crentes" nem por si próprios, nem pelos demais índios. Apesar de 
achar a religiosidade dos índios apenas aparente, estes se sentem cristãos e 
agem como tal, defendendo a "religião dos católicos", se alguém a criticar. 
Alguns Kaingáng sentem-se ofendidos quando interpelados se são "crentes" 
!(protestantes). Em lcatu os índios não participam dos cultos e apenas uma 
Kaingáng e uma mestiça foram convidadas a assistir a um batizado de "cren-. . 
tes" . Algumas familias freqüentam a missa, em Braúna ou na Fazendinha. 
Vão ao ofício religioso em Braúna, quando os "civilizados" vem buscá-los, 
pois residem distante do centro urbano. 

A capela do Bairro Ponte Alta fica a vinte minutos da sede do Posto 
Vanuíre. Há missa no segundo domingo de cada mês, às onze horas. A 
paróquia pertence à diocese de Herculãndia e os padres normalmente são es
trangeiros, não falando corretamente o português. Estes quase não têm con
tato com os fiéis e oficiam rapidamente a missa, porque precisam de ir a outra· 
igreja. Há sete ou oito anos atrás alguns padres visitavam a sede do Posto e 
conversavam com os índios, procurando atraí-los. Durante a mis$a, os índios 
não participam das rezas e cantos; ficam calados ou rezam baixinho, pois sen
tem vergonha. A mestiça (K + C) Maura e a kaingáng Jacira são as únicas que 
•re~am no decorrer da missa .. indios e "civilizados" não se misturam no interior 
'da capela; alguns índios ficam nos cantos, outros permanecem no lado exter-
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no da capela em "bate-papo" animado, assim como alguns regionais e 
aproveitam para jogar bocha. Nestes domir:igos, aproveitam também a ocasião 
para batizarem as crianças. A grande maioria que freqüenta a missa são 
mulheres e crianças, principalmente a geração mais nova. Acho que regionais 
e índios vão à missa movidos mais pela concentração e pelo movimento de 
pessoas, do que por sentimentos religiosos. Parece não haver hostilidades en
tre os "nacionâ" e índios quando se encontram mensalmente no pâtio, em 
frente à capela. Qualquer mulher que chegue, índia ou regional, dirige-se a 
pessoas conhecidas, normalmente comadres, e, após alguns minutos de con
versacão, se afasta para seu "grupinho", ou seja, para seu círculo de amizade 
"civilizada" ou indígena. Por conseguinte, o ofício religioso propicia opor
tunidade institucional de colocar índios e nacionais numa mesma teía de re
lações sociais, em torno de interesses religiosos e profanos. 

A kaingâng Ana comentou que os índios vão à missa porque o padre dis
se: "as pessoas que não freqüentam são burras" . A mestiça Bo (Kr), ldalina, 
caracterizou muito bem este catolicismo aparente dos índios: "estes rezam 
porque vêm os outros ("civilizados") rezarem, apenas os acompanham 
(imitam)". Existe uma pequena minoria de Kaingâng que é mais resistente, não 
se deixando influenciar pelo meio ambiente: são aqueles que não frequentam 
a missa por não saberem rezar ou porque "tem vergonha". Essa intransigência 
religiosa não afeta o outro cônjuge e filhos, pois estes vão assiduamente à 
capela . Um dos fatores que levam os índios a frequentar o oficio religioso, 
pelos menos durante algum tempo, são os cursos de três meses, exigidos para 
receberem os certificados de batismo e casamento. A esposa do chefe do 
Posto ajuda os índios a decorarem as rezas necessãrias para estes cursinhos. 
Muitos homens se recusam a frequentá-los e a missa, e outros comparecem à 
igreja somente durante a época dos cursos. A kaingãng Candire, comentou 
que o padre dissera: "é burro quem não batiza os filhos, vai para o inferno". 
Em lcatu, a kaingáng Teresa comentou que as mulheres "civilizadas" t)edem 
para batizar as crianças a fim de não ficarem pagãs. Os índios deste Posto não 
souberam definir pagão, mas em Vanuire disseram: "não é batizado e quando 
morre vira lobisomem, anda toda a noite, incomodando as pessoas que en
contra e mexe nas casas. É 0 vêincuprin e este não vai para o céu. Batizando 
a criança o véincuprin não aparece para ninguém, fica no céu". Em lcatu, o 
padre de Braúna reza missa na sede do Posto, no dia do Índio, 19 de abril, e 
quando os índios pedem para celebrá-la pela alma de algum parente (pai ou 
marido). As missas são rezadas perante regionais e índios que desejam assisti
la . O padre permanece na sede do Posto e não visita as casas dos índios. Ao 
Araribá mensalmente vinha um padre de Avaí para batizar e rezar a missa na 
sede do Posto; mas, quando de minha permanência no Posto, fazia cinco 
meses que este não aparecia. Quase todos os índios comparecem ao oficio 
religioso . As crianças aprendem o catecismo na Escola do Posto. Em lcatu 
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aprendiam o catecismo na escola do Posto e na Fazendinha, fazendo, depois 
a Primeira Comunhão. Em Vanuíre, a catequista "civilizada" ensina o catecis
mo a índios e regionais, em Ponte Alta, sendo a Primeira Comunhão realizada 
na Páscoa. Após a primeira Comunhão, as crianças eram preparadas para 
serem Filhas de ·Maria, mas a Congregação dissolveu-se. 

Havendo oportunidade, os indígenas vão às Festas de Santos em que há 
missa, procissão ou quermesse. O que mais prende o índio ao catolicismo são 
as festas religiosas, não pelo seu sentido espiritual, mas pelo seu caráter 
recreativo e social. Em lcatu, para irem à procissão da Semana Santa, em 
Braúna, alugam caminhão de "civiiizado" ou vão a pé com toda a criançada. 
Os festejos vizinhos da área pedem autorização ao chefe do Posto para levar 
os índios às festas religiosas. Alugam um caminhão, mas cobram uma taxa de 
CrS 1,00 de cada índio, indo aquele que tem dinheiro. Na festa de que par
ticipei, as mulheres não se misturaram com o povo, formando dois "grupos" 
(um de índios e outro de "civilizados"), enquanto os homens estavam pelos 
bares e raramente a elas se juntavam. Nas "festas dos padres" alguns índios 
contribuem com dinheiro (CrS O, 10 J 1,00) ou frangos. Vários índios de Va
nuíre comparecem à procissão da Sexta-feira Santa ou às festas religiosas, 
em Tupã, levados pelo caminhão do Posto (pagam a gasolina) ou pela "jar
dineira". Quase não vão a q•Jermesse para não gastar dinheiro. Costumam 
freqüentar as festas religiosas de Ponte Alta. Em algumas destas festas os 
citadinos pedem galinha, leitão e dinheiro aos índios com mais recursos, ou 
seja, aos mestiços e " civilizados" casados com Kaingáng. A participação dos 
índios nessas festividades, se comparada a dos nacionais, é nula. Eles se li
mitam a ser expectadores de tudo o que ocorre. Não se misturam inteiramente· 
com os nacionais, pois permanecem reunidos, como grupo étnico à parte. Há 
três anos atrás houve Missões, em Ponte Alta, pregadas por missionário de 
Lins, que duraram quinze dias. As pregações noturnas foram as mais freqüen
tadas pelos indígenas. 

O catolicismo muitas vezes é usado como tét:nica mágica, como por 
exemplo, para curar doenças ou solucionar problemas internos de adminis
tração. Os regionais aconselharam Candire a fazer uma promessa para que a 
filha sarasse, adquirindo um quadro de Nossa Senhora de Fátima. Há índios 
que possuem estampas e estatuetas de Santos e não sabem seus nomes, sen
do comum, ao se entrar numa casa indígena, encontrá-los nas paredes ou 
numa mesinha ( 127). Acho que realmente acreditam na eficácia milagrosa dos 

( 127 ) Os " donos do terço" normalmente são mulheres e também são de sua 
propriedade os santos que circulam nos Postos. Em Vanufre hã: Nossa Se
nhora Apz~ecida, Santo Antonio, Jesus Crucificado, Santa Luzia, Nossa 
Senhora de Fâtima, São Sebastião, Jesus Cristo, Nossa Senhora e Padre 
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seus santos. Notei uma certa convicção, quando interpelava os informantes, 
pois deixavam transparecer sua fé no que estavam comentando. A crença no 
poder milagroso dos santos e o benzimento compõem para os índios o mesmo 
universo mágico ao qual recorrem quando enfrentam problemas relacionados a 
doenças. A mestiça ( K + C) Assunta prometeu ir de joelhos de sua casa até a 
capela de Ponte Alta, se em 1971 não houvesse mais arrendatários na área in
dígena. 

No Posto Vanuíre algumas famílias de mestiços Krenák, Pankararú, 
Aticum e Fulnió fazem fogueira no dia de São João, Santo Antonio e São 
Pedro, porque são "santos de seus nomes". Da fogueira participam seus 
familiares e algumas crianças da vizinhança, sendo distribuídos "comes e 
bebes" . Alguns Kaingáng de lcatu valorizam a realização da fogueira da qual 
participam regionais vizinhos, parentes consangüíneos e afins: irmãos, so
brinhos, sogro e cunhado. Quando os regionais fazem fogueira e convidam os 
Kaingáng, estes não acendem fogueiras em suas casas. Os Kaingáng acendem 
fogueira, porque a "assinatura" de alguém da casa é a mesma do santo fes
tejado . Distribuem café, batata doce e fogos de artifício aos presentes. 

O terço é rezado à noite, normalmente de dois em dois meses, em lcatu, 
com várias finalidade: para a alma de parentes afins e consangüineos, curar 
·doenças, festejar os aniversários (promessas para a criança não sentir doença 
nos olhos ou sarar dela) , auxiliar na ocasião do parto, pagar promessas que 
alcançaram por intermédio dos santos e para as crianças terem saúde. Rezam 
0 terço , porque os regionais lhes aconselham a assim proceder. Em Vanuire o 
terço também é rezado e não diferem muito os objetivos da reza. Em lcatu só 
a mestiça Lidia sabe rezar o terço; "lê no livrinho de reza" e os outros respon
dem. Não cantam durante o terço. É auxiliada nesta tarefa por sua irmã ca
sada e três sobrinhas solteiras ( 128). Mulheres e crianças rezam o terço dentro 

Cícero (nas casas de índios de procedência nordestina) . Em lcatu há mais ou 
menos estes santos, com algumas variantes, mas em 111enor escala que em 
Vanuire: Nossa Senhora do Bom Parto, Santa Rita, Anjo da Guarda, Sagrado 
Coração de Jesus e Nossa Senhora com Menino Jesus. Não consegui es
tabelecer, devido a insuficiência de dados, quais destes santos citados, são os 
preferidos pelos indios, mas percebe-se que em lcatu algumas famílias de
dicam o terço a Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora Aparecida e 
Santa Luzia. Em Vanuire também o terço é dedicado a Santa Luzia (mais a 
esta), Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. Por falta de 
oportunidade, não tive chance de assistir aos terços, pois o único que teve 
quando me encontrava em lcatu, foi no dia de minha chegada e era a pri
meira visita que fazia a este Posto. 

( 128 ) No Araribá o terço é "tirado" pela professora " civilizada" que reside no 
Posto. É rezado por homens e crianças, a noite, mas alguns adolescentes e 
adultos ficam do lado de fora da casa, conversando e rindo ruidosamente. 
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de casa, mas os homens ficam no lado externo conversando, porque quase 
não sabem "responder" . Mensalmente os "portugueses" vão às suas casas 
convidá-los para participar de seus terços. Em Vanuíre, primeiramente o terço 
era rezado por moça "civilizada" ou por um mestiço Aticum, mas atualmente 
as que rezam melhor são a mestiça Maura e a kaingáng Jacira e às vezes se 
utilizam do livro de reza. Quando os regionais vizinhos "tiram" o terço, de dia 
ou de noite, certos Kaingáng comparecem à reza. Alguns fndios, além de 
rezar o terço mensalmente, a sexta-feira, acendem duas velas para seus san
tos preferidos. Após a reza, recebem café e pão da "dona do terço". Em 
novembro de 1970 fizeram uma novena para chover e muitos índios com
pareceram. Os terços foram dedicados a Nossa Senhora Aparecida e rezados 
nas casas de Kaingáng (quase todos parentes consangüfneos) e mestiços. 
Regionais compare~eram à novena e todos cantavam. No último dia, Geracina 
(casada com o mestiço Pankararú) promoveu uma campanha para arrecadar 
ingrediente para o bolo e café, e soltaram rojões. O terço é "tirado" numa 
sala, onde há um altar decorado pela "dona do terço" e por outro mulher es
colhida por ela, normalmente parente consangüinea . No altar há de duas a 
seis imagens, quadros e estatuetas de santos, de diferentes procedências, pois 
nestas ocasiões são emprestados por suas proprietárias. O altar é enfeitado 
com flores, duas folhas de coqueiro curvadas, um lençol branco na mesa e 
outro na parede, e de quatro a seis velas. 

Como vimos, o terço é rezado com certa freqüência nos Ppstos, tendo, 
• 

ao lado dos objetivos explícitos de caráter terapêutico e "espirirual", uma fun-
ção associativa. O terço agrupa determinado número de pessoas de deter
minada casa, numa reunião onde são distribuídos alimentos. Para a realização 
do terço é formado um grupo relativamente estruturado, onde cada indivíduo 
tem um papel a cumprir, a fim de realizar a cerimônia, como por exemplo: a 
de convidado (índio e regional), a de promotora do terço (fndia), a da (s) pres
tadora (s) de serviço (s) (mais índios do que "civilizadas"), a das fornecedoras 
de santos (índias) e a da (s) que "tiram" o terço (primeiramente era fok agora 
é índia). Nesta teia de reciprocidade social, em torno de interesses e objetivos 
socialmente definidos, é muito grande a participação da população indígena. 
Deduz-se que a "aparência externa" do catolicismo praticado pelos índios ser
ve apenas para satisfazer aos regionais e tornar os índios semelhantes a eles, 
oferecendo-lhes ainda a oportunidade de conviver institucionalmente com os 
nacionais. A mesma situação o professor Baldus (1937:303) encontrou entre 
os Kaingáng de Palmas, PR: " o cristianismo dos Kaingáng limita-se às formas 
externas, porque eles só querem tornar-se iguais aos vizinhos brasileiros" . 

3) Esferas s6ci~cutturais ligadas ao lazer: 

a) Jogos 
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Até 1970 os índios de lcatu costumavam jogar bocha, agora não o fazem 
porque não possuem bolas. Os homens jogavam aos sábados e domingos à 
tarde, havendo a participação de fok. O jogo era feito a dinheiro. Enquanto os 
homens jogavam, as mulheres visitavam os parentes. Em Vanuíre, a pista de 
bocha possui uma cobertura de telhas e fica na sede. Os homens jogam no 
sábado à tarde e no domingo de manhã, ou antes do início do jogo de fu
tebol. Quando vão à missa em Ponte Alta, aproveitam para jogar bocha na 
cancha ao lado da Capela, mas, para isso, faltam ao ofício religioso. 

O futebol é o divertimento por excelência nos Postos. A ele dão grande 
importância e relevância, sendo o time treinado, selecionado e estruturado 
dentro dos padrões regionais. Muitas vezes os chefes de Postos participam 
dos jogos de futebol ou assistem a eles. Em lcatu os homens passam o do
mingo no campo de futebol ou somente a parte da tarde, quando não vem o 
time de fora para jogar com eles. Quando se defrontam índios e "civilizados" 
vizinhos, no Posto, as mulheres não assistem ao jogo; preferem ficar em casa 
lavando e remendando, ou visitam as irmãs e mãe. Jogando time de outras 
localidades no Posto, as mulheres assistem à partidd e os fok levam suas 
famílias. O time indígena é convidado e "pago" para jogar em Perobal (cinco 
.Km do Posto), Perobalzinho (seis Km), ltaporanga (oito Km), São Martim . 
(quatro km), Babaçu (oito km), Floresta (dez km) , Companhia (cinco km) etc, 
mas vem buscá-los um caminhão destes lugares, cobrando uma taxa de 

CrS 0,50 por pessoa. O convite para jogarem em outro lugar é feito ao capitão 
da equipe e este transmite ao chefe de Posto. O dinheiro (CrS 15,00) que 
recebe o time, chamado "garantia", é entregue ao capitão da equipe, ou seja, 
ao kaingáng Toinzinho (o anterior fora o kaingáng Chiquinho). Depois o time 
dos "civil izados" vem jogar no Posto e, se não comparecer por algum motivo 
("quebra de palavra"), não recebe de volta o dinheiro da "garantia". Este fica 
depositado em caixa para garantir o próximo jogo ou para comprar uniformes. 
A chuteira é adquirida pelo jogador. 

. . . 
Parece que em época de luto, não é permitido este divertimento por al-

gum tempo, pois contaram que a mestiça Chica não deixou que jogassem 
futebol após a morte de seu filho (1970) . Por isso, o time não jogou durante 
três ou quatro meses. A fim de que lhe obedecessem, "ela rogou praga e 
jogou terra para trás", para que morressem os desobedientes. 

O jogo de futebol algumas vezes provoca atritos entre os jogadores, os 
espectadores, homens e mulheres, principalmente após a sua realização em 
localidades próximas ao Posto. Relataram que uma vez, quando jogaram em 
ltaporanga, o capitão e o diretor da equipe não quiseram pagar a taxa do 
caminhão que levara os jogadores. Por esta razão e mais a má vontade do 
capitão da equipe de que as mulheres os acompanhassem ao jogo, houve uma 
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briga violenta quando retornaram ao Posto, sendo que as mulheres estavam 
munidas de porretes. 

O time de futebol de Vanuíre é de composição mista, índios e "civiliza
dos", sendo fundado em 1966. A equipe de jogadores escolhe seus dirigentes. 
Elegeram duas vezes presidente o kaingáng Nilo, e o kaingáng Biriba foi es
colhido como vice-presidente. O time costuma jogar em lugares perto do Pos
to: Pilar (vinte Km), São Martinho (5,5 Km), Arco lris (quatro Km), Fazenda 
União (22 km), Universo (22 Km), Parnazo (dez Km) e D. Quixote (vinte Km). 
Além desses lugares joga nas competições esportiva~ de Tupã, recebendo 
convites de convocações para jogos juvenis e de adultos. A "garantia" é de 
CrS 30,00 a 50,00 conforme a distância que se destinam. Anualmente há cam
peonato municipal e o prefeito fornece o uniforme dos jogadores e o prêmio 
de CrS 100,00 ao time vencedor. A "garantia" em campeonato é de CrS 
200,00 e a multa é de CrS 70,00, se não comparecer alguém da equipe. Às 
vezes a equipe de futebol promove " brincadeiras" no Clube ou nas casas par
ticulares, lideradas pelo kaingáng Nilo, cuja renda é para adquirir meias, bola 
e para pagar a "garantia" do time. 

Assistem ao jogo de futebol , no Posto, "civilizado" e índias mais jovens, 
mas ficam separadas dos homens. Quando o time do Posto joga em outra 
localidade, vão prestigiá-los os demais índios e "nacioná", entretanto, todos 
pagam de CrS 1,00 a 1,50 ao dono do caminhão que os transportou. O auxiliar 
do Posto não gosta que as índias assistam ao jogo quando o time joga em 
outro lugar para que estas não briguem e xinguem os jogadores, pois quando 
mulheres de fora assistem ao jogo no Posto, estas são rixentas e impulsivas. 
Parece que mulheres "civilizadas" e índias não se misturam no campo de 
futebol, pois a kaingáng Clarice é criticada pelas índias por ficar junto delas 
apenas até a chegada de suas amigas "civilizadas". Mas, na partida que 
presenciei, não havia uma rígida separação étnica entre as mulheres, embora 
nunca uma mulher índia ou "branca" estivesse sózinha em um grupo étnico 
diferente do seu. Tanto índio como fok fazem apostas de CrS 1,00 no time 
que acham que ganhará. O nome dos homens apostadores são colhidos por 
um rapaz "civilizado" e nunca um índio ganhou dinheiro nestas apostas. Fui' 
convidada pelo presidente do time misto de Vanuíre para bater fotos dos 
jogadores das duas equipes. Nesta ocasião observei o bom entrosamento en
tre índio e fo~ e o comportamento deles durante o jogo. Os índios do Posto 
estavam nervosos porque o time dos "civilizados" não estava se comportando 
direito no jogo. Também estavam revoltados com o "capitão" Antonio porque 
não estava apitando corretamente. Parece que os juízes não são benquistos 
pelo torcedores, pois quando o kaingáng Nilo é o juiz, os 'índios comentam 
que sempre torce ou marca pontos para os adversários. Â torcida das mu
lheres foi na base de gritos e xingação; os homens estavam mais calmos e 
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poucos deles se manifestavam ostensivamente. O kaingáng Nilo procurava 
acalmar os jogadores e a assistência. 

O futebol , mais do que um esporte, desempenha naquele contexto de 
convivência interétnica, dupla e complementar função: em primeiro lugar, 
pode ser visto como mecanismo socializador de populações mais jovens de ín
dios, incultando-lhes certos padrões de relacionamento social que presidem as 
relações em certos ambientes do mundo dos brancos. Em segundo lugar, per
mite aos índios participarem de um sistema de relações, relativamente bem es
truturado, onde o "civilizado" também está presente, quer como jogador, 
quer como expectador, quer como vizinho, quer como "gente de fora", isto é, 
de cidades mais distantes. A esposa do auxiliar do Posto de Vanuíre se deu 
conta desse particular, pois comentou que o futebol é o que mais une índio e 
fok. assim como a Escola e o "snooker", porque são freqüentados por "ci
vilizados" e arrendatários da área indígena. O futebol é um esporte que en
tusiasma homens e mulheres, servindo como tema central de conversação 
pelo menos durante três dias. 

Atualmente alguns índios estão se dedicando a outro tipo de jogo, que 
possivelmente abale a receita doméstica: a · loteria esportiva. Jogam semanal
mente de CrS 2,00 a CrS 16,00. 

Outro esporte que está tomando impulso no Posto é o " snooker". Este 
foi sugerido pelo kaingang Nilo, (129) em maio de 1971 e também é ele que 
toma conta do jogo. As três mesas de "snooker" estão no Clube (130), sendo 
que estas vieram de Bauru. É permitido a índios e fok jogarem na quinta-feira 
e sábado das 19 h. às 21 h, e aos domingos de manhã prolongando-se até às 

• 
dezoito horas. Pagam CrS 0,20 por jogada, sendo os lucros divididos entre o 
dono das mesas e o clube. O dinheiro destinado ao clube fica depositado em 
caixa para comprar gás para o lampião ou qualquer outra coisa que esteja 
precisando no clube. Primeiramente as mulheres assistiam às partidas de 
"snooker", mas agora não as freqüentam mais, porque "não têm coragem de 
estarem no meio dos homens". Talvez o verdadeiro motivo esteja na infor
mação que o kaingáng Nilo forneceu: o chefe de Posto não gosta que as 
mulheres assistam ao jogo. 

( 129 ) ~ interessante observar que os Káingáng que estão envolvidos na parte 
esportiva, pertencem ao Grupo A, mas a subgrupos diferentes. Ainda 
prevalece a hipótese, que anteriormente já foi comentada, que antigamente o 
Grupo A estaria com o cargo de liderança. 

( 130 ) Chamam de Clube, em Vanurre, uma casa de madeira que faz parte do 
grupo de casas da sede dos Postos. No clube se reunem [ndios e regionais 
para dançarem, assistirem "show" ou para jogarem. 
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b) "Brincadeiras" 

Os índios do Posto Araribá fazem baile quase que semanalmente, haven
do participação de "nacionã". Mais tarde, estes retribuem o convite, sendo as . 
pessoas convidadas nominalmente. 

Desde 1967 / 68 o Clube do Posto lcatu se encontra fechado. Antigamente 
havia bailes, mas agora não fazem mais porque não há muita gente e moça 
disponível para dançarem. Quinzenalmente havia "brincadeiras", da qual tam
bém participavam fok, mas apenas eles pagavam Cr$ 1,00 pelo ingresso. O 
dinheiro destina-se a pagar a quota de Cr$ 15,00 a Cr$ 18,00 aos tocadores 
(havia sanfona, violão e pandeiro) regionais. O "dono da festa" convidava um 
homem e uma mulher para ajudarem a decorar o clube com flores de papel 
crepon e bandeirinhas. Num canto da sala, deixavam uma mesa com bules de 
café e xícaras, emprestadas por duas mulheres. O "dono da festa" convidava 
os "civilizados" e índi0s em suas casas. Durante a "brincadeira" este distri
buia café e pão, e, apesar de sua vigilância, às vezes ocorriam brigas de faca. 
Havia muita briga porque dois ou três homens convidavam a mesma "dama" 
para dançar, e esta, com medo de ser esbofeteada, não levantava. Os "ci
vilizados" eram os que mais provocavam rixas, pois não davam oportunidade 
aos índios para dançarem; ao começar a música, se dirigiam rapidamente à 
moça. Os índios ficavam irados, reuniam a família e iam embora, acabando o 
baile. Uma informante comentou que as filhas de um fok vizinho, quando iam 
aos bailes do clube, não dançavam com índio porque era "sujo, fedorento e 
tinham nojo", por isso lhes davam "tábua" (negavam-se a dançar). No baile, 
as crianças ficavam no colo das mães ou eram colocadas embaixo dos bancos 
que ficavam ao lado das paredes. Colhi duas informações divergentes quanto 
ao início e término das "brincadeiras". Uma, que o baile começava às 18,30 
horas e acabava às 24 horas; a outra, que iniciava às 21 horas e terminava às 
quatro horas da madrugada. 

Para irem aos bailes dos "civilizados", quando convidados pessoalmente, 
pediam licença ao chefe de Posto. Estas "brincadeiras" se realizavam aos 
sábados e não compareciam pessoas velhas. Raramente nestes bailes os ín
dios dançavam com mulher "portuguesa", pois os fok se antecipavam a eles. 

Em Vanuíre a kaingáng Clarice comentou que no clube não haverá bailes, 
somente jogo de "snooker". O "civilizado" no baile do clube pagava CrS 1,00 
pela entrada. Além de bailes nos clubes, fazem "brincadeiras" nas casas par
ticulares e os "donos da festa" se responsabilizam pelas brigas e outras con
fusões que ocorrerem em seu desenrolar. Os bailes são realizados mensalmen
te, aos sábados, para comemorar a vitória do time esportivo do Posto ou para 
arrecadar dinheiro para esta associação. As despesas do baile, da alimentação 
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dos tocadores e cantores são pagos com dinheiro resultante da venda de bolo, 
galinha, pão etc., que as pessoas levam para este fim. Mas às vezes a festa 
não dá lucro, como aconteceu no baile do kaingáng Nilo, que rendeu apenas 
CrS 3,00. Os bailes começam mais ou menos às 21 horas e terminam às três 
ou quatro horas da manhã. 

Algumas vezes a "brincadeira" é realizada no lado externo da casa. Para 
não ficarern ao ar livre, fazem uma cobertura de lona, como se fosse uma 
barraca. Para a sua montagem, o "dono da festa" pede a colaboração dos 
jogadores, de Kaingáng ou "nacioná". O "dono da festa" (índio) não convida 
toda a população indígena, mas somente determinadas pessoas com as quais 
no momento está bem relacionado. Esta exclusão provoca descontentamento 
nos indivíduos que não foram convidados a participarem da "brincadeira". 
Quando interroguei qual era o motivo desta exclusão, as respostas divergiam: 
porque o "dono da festa" é chato; que este uma vez mandou o namorado 
fok de sua filha retirar-se do local, porque estavam namorando e não dan
çavam; não iam à festa para evitar comentários e "fofocas" no dia seguinte; 
,porque estavam de "relações cortadas" com o "dono da festa"; e porque não 
foram bem recebidos pela anfitriã no baile anterior. Os "civilizados" são con
vidados com bastante antecedência para os bailes e aniversários. As moças 
"civilizadas" dançam com índios e os índios casados dançam com as mulheres 
casadas de seus companheiros. 

Coletei em pesquisa de campo, em agosto de 1971, somente um dado em 
que um Kaingáng e um Krenák participaram de um baile nos "civilizados" 
(Bela Vista). O kaingáng Gesuino, gaiteiro (sanfoneiro) oficial do Posto, vai às 
vezes ajudar os amigos fok. A esposa do auxiliar de Posto acha que a "brin
cadeira" não une tanto os índios fok porque não há moça nos Postos para 
eles dançarem. 

Esporadicamente organizam "show" musical com a finalidade de juntar 
fundos para o clube esportivo. Tive ocasião de presenciar um desses 'shows', 
em fevereiro de 1971, num sábado à noite, do qual participavam apresen
tadores de Tupã. Compareceu bastante gente, estando presentes quase todos 
os índios adultos e as criancas. O "dono da festa" era o kaingáng Biriba, que . . 

solicitou a al uda de alguns Kaingáng e de outros índios. Estes fizeram um cer-
cado de lonêl entre o clube e a garagem, sendo iluminado com lampiões a gás 
pedidos por empréstimo ao kaingãng Nilo e a mim. Os visitantes fok pagaram 
CrS 1,50 e os índios CrS 1,00, mas estes fizeram greve silenciosa e não pa
garam o ingresso. Aguardaram algum tempo na parte de trás da "barraca" até 
que começasse o "show" e depois entraram gratuitamente. Na entrada qa 
"barraca" achava-se o kaingáng Nilo e um "civilizado", recolhendo os ingres
sos; na parte de trás, onde os índios estavam concentrados, estava o "dono 
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da festa" e a esposa "civilizada". No outro dia, o Nilo foi informado da con
fusão que se dera com os índios na cobrança da taxa e disse que, se soubesse 
do ocorrido, teria mandado os índios entrarem logo no início do "show" e que 
não pagariam ingresso. O "show" começou às 21,30 horas, porque as pes
.soas não entravam na "barraca". Iniciou com o kaing_áng Gesuíno e Zé Gordo 
e mais dois fok tocando gaita (sanfona), triângulo, ao mesmo tempo que 
cantavam música popular e sertaneja. A seguir, apresentaram um número de 
mágica e assim por diante. O "show" terminou às 11,30 horas, rendendo CrS 
115,00, sendo CrS 60,00 para os tocadores e apresentadores de Tupã e o res
tante para o time de futebol. 

Sintetizando, os bailes são realizados para comemorar certos aconteci
mentos (vitória de futebol), obter fundos para determinadas iniciativas do 
grupo ou como parte de festa de aniversário e casamento. 

c) Aniversãrio • 

O chefe do Posto de lcatu comentou que os índios levam muito a sério os 
aniversários, fazendo grandes festas. Este comentário provavelmente foi 
motivado pela seguinte razão: quando alguém faz aniversário, pelo menos 
uma pessoa de cada casa (família nuclear) comparece à festinha e como o 
Posto é pequeno, dá a impressão que houve uma "grande festa". O aniver
sariante, se pequeno, vai acompanhado por alguém às casas das pessoas, a 
fim de convidá-las para o jantar. Baseado em apenas uma informação, deduzo 
que seja costume cdnvidar o compadre "civilizado" ao aniversário do afilhado. 
Mas, em dois realizados em julho de 1971, não compareceram fok. A esposa 
do chefe de Posto dificilmente vai aos aniversários, mas participa indire
tamente, emprestando objetos domésticos e presenteando com salada mista 
ou bolo. Quando há aniversário, toda a população indígena do Posto sabe e 
comenta sobre ele. 

O aniversário geralmente é comemorado na residência do aniversariante. 
Nos dois aniversários festejados no período em que me encontrava no Posto, 
não fui convidada, mas participei no do filho do kaingáng Toinzinho 
(17 /7 /1971 ), porque a esposa do chefe insistiu que a acompanhasse. Fiquei 
numa situação delicada, mas como tinha vontade de observar a comemoração 
de um aniversário, me animei e fui. Chegamos ao Toinzinho quase às 21 
horas. As mulheres e crianças estavam dentro de casa e no alpendre, e os 
homens, ao redor de uma fogueira, em frente da casa, jogando cartas. A 
noite estava fria e o pessoal mal agasalhado. Próxima a fogueirinha colo-

" caram uma mesa provisória, de tábuas, com dois bancos laterais. Na ponta 
dessa mesa rústica havia outra mesa menor, com cadeiras, que tomaram de 

.- empréstimo aos familiares do chefe de Posto, que no fim acabaram não com
parecendo ao jantar festivo. Às 21 horas, a kaingáng Teresa, mãe do aniver-
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sariante, nos convidou a sentar à mesa e o jantar decorreu em silêncio. Ser
viram macarrão, galinha, salada mista, arroz e feijão. Algumas velhas e crian
ças já haviam jantado antes de chegarmos ao aniversário. Os homens sen
taram de um lado da mesa improvisada, as mulheres do outro, e nós, os 
"civilizados" ficamos na mesinha. Após o rápido jantar em um ambiente 
reservado, foi servido o bolo (às vezes é substituído por doce caseiro). Pre
cisei sair às onze horas e a turma continuou reunida. Não investiguei se era de 
praxe comemorar os aniversários da maneira como descrevi ou se este foi al
terado em função da nossa presença, pois, como disse anteriormente, raras 
vezes os chefes de Posto participam de aniversários. Uma coisa é certa: quan
do os aniversários são festejados, é com jantares, sendo o menu: macarrão e 
carne de galinha ou leitão. 

Parece que algumas vezes finalizam os aniversários com um terço, pois a 
mestiça Lidia contou que quando seu marido fez aniversário, após o jantar, 
mais ou menos às 21 horas, os fok rezaram o terço. Tive a impressão de que 
comemoram mais os aniversários de crianças do que de adultos. 

Possivelmente é costume dos índios de lcatu e Vanuíre se visitarem por 
ocasiões de festas natalícias em que há baile. Nos últimos dias do mês de 
julho de 1971 havia uma euforia geral em lcatu, porque o kaingáng Chico 
Paraná, de Vanuíre, faria um jantar-dançante pelo aniversário de seu filho 
Pedro (35 anos), solteiro. O caminhão, de Vanuíre, viria buscá-los e levá-los 
de volta, sendo que as despesas correriam por conta do "dono da festa". Mas 
chegou o dia do aniversário e o caminhão do Posto não veio buscá-los, por
que o "dono da festa" estava sem dinheiro. A tristeza foi geral, pois foram al
terados seus projetos de passeio e visita aos parentes. 

Em Vanuíre a comemoração do aniversário não é muito diferente de 
lcatu. Os aniversários normalmente são festejados com jantares e bailes quan
do o aniversariante é adulto; quando é criança, à tarde, há bolo e refrigeran
tes, mas às vezes fazem jantar. O bolo é oferecido pela esposa do chefe de 
Posto ou os ingredientes são dados pela mãe da criança para alguém o con
feccionar, não sendo esta pessoa necessariamente parente. Os jantares são 
mais fartos que em lcatu: arroz, leitoa ou frango, feijão, bebida e doce caseiro 
- mamão e abóbora. Os tocadores, que usam a gaita (sanfona) e o pandeiro, 
são pagos (CrS 15,00 a CrS 20,CX)) pelo "dono da festa". 

Parece que, diferentemente do que ocorre em lcatu, neste Posto normal
mente são comemorados os aniversários de adultos. Estas pessoas não pos
suem boa saúde ou quando pequenas eram doentes e a mãe fez a promessa· 
de festejar sempre seus aniversários, embora o dinheiro fosse escasso. Os 
aniversários infantis usualmente são festejados no seu primeiro e segundo ano 
e, quando se trata do caçula, também nos anos seguintes. Estes aniversários 
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1 . 
contam esporadicamente com a presença dos padrinhos "civilizados". As 
mães explicaram que quase não festejam os aniversários, porque não possuem 
recursos e precisam criar com antecedência galinhas e leitões suficientes para 
o jantar. Raramente comemoram o aniversário de adolescentes; registrei 
apenas dois casos: quando a filha do kaingáng Zé Gordo fez treze anos e 
quando o filho do mestiço Aticum, Constantino, completou dezoito anos. 

Nem todas as pessoas são convidadas a participarem do aniversário, 
havendo muitas vezes exclusão de parentes afins, consangüíneos e vizinhos. 
Esporadicamente os convidados presenteiam o aniversariante com objetos de 
uso pessoal. A krenák Jovelina disse que nos aniversários quase não dão 
agrados, porque são todos pobres, se reúnem somente para brincarem. A 
kaingáng Rosa contou que alguilS fok comentam que os índios não deviam 
gastar dinheiro com aniversários, mas comprar coisas úteis para a casa. 
Apesar de fazerem estas críticas, os "civilizados", quando convidados .aos 
aniversários-dançantes, se divertem à vontade e são os últimos a se retirarem 
da festinha. A festa de aniversário inicia às 18 ou 19 horas e termina mais ou 
menos às cinco horas. 

d) Batismo e Crisma (compadrio) 

Com exceção de duas ou quatro pessoas da geração mais velha, os 
demais índios dos Postos foram todos batizados e crismados. O compadrio é 

~ 

m~is um recurso que os Kaingáng e os demais índios utilizam como forma de 
se ligarem socialmente ao regional. No Posto Indígena Araribá há nítida 

' preferência por padrinhos de batismo e crisma fok. Vinte "civilizados" foram 
convidados para batizar crianças e apenas um Kaingáng, e, para crismar, 
foram convidados dez "civilizados" e um Kaingáng. A mestiça Gavile contou 
que antigamente não era costume compadre ser parente consangüíneo no 
"batismo" da criança (nominação?) e que adotaram o costume do regional. 
Registrei quatro casos em que os padrinhos são parentes consangüíneos: Há 
divergências de opinião quanto à preferência da escolha dos padrinhos: uns 
acham os "civilizados" melhores porque são bons, dão atenção e presente 
(roupa) ao afilhado e se preocupam com sua saúde. Outros acham ·que pa
drinhos índios também são bons, não oferecem presentes por não estarem em 
condições financeiras e estimam a criança; e ainda outros dizem que padri
nhos índios é que não "reconhecem" o compadrf;. Falecendo os pais da 
criança, os padrinhos não ficam com o afilhado, este vai para a casa dos ir-

• mãos casados ou dos tios paterno ou materno. No Araribá o compadrio é uma 
figura decorativa, procurada pelos índios ou imposta pelos regionais. O fator 
econômico, através de "agrados", não predomina tortemente na escolha do 
padrinho, mas a parte afetiva é bastante considerada. Em lcatu também há 
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preferência por compadres regionais, principalmente na crisma (22 casos), na 
qual não há presença de padrinhos índios. No batismo há 46 padrinhos re
gionais, cinco Kaingáng, sendo dois deles parentes consangüíneos do afi
lhado. Muitas vezes a mesma pessoa fora convidada a ser padrinho mais de 
uma vez na mesma família nuclear. As índias sentiam dificuldade de lembrar 
os nomes dos compadres "civilizados". 

A escolha do nome fok da criança, em lcatu, pode ser feita por várias 
pessoas entre as quais se salientam: o pai (19 casos), os padrinhos (nove 
casos), a tia paterna (3 casos) e a irmã (apenas um caso). Quando um 
"civilizado" está interessado em batizar ou crismar uma criança índia, fala com 
o pai desta, ao encontrá-lo na cidade ou na estrada . . Os índios nunca vão às 
casas dos "civilizados" para solicitar que batizem ou crismem os filhos. Os ín
dios do Posto não são padrinhos de crianças "portuguesas". Os paê:Jrinhos 
"civilizados" não visitam os afilhados, porque não é permitido a presença de 
pessoas estranhas na área, sem permissão do chefe de Posto. Por conseguin
te, normalmente são os índios que visitam os compadres. Estas visitas são 
mais ou menos mensais, esporaqicamente aos sábados ou domingos. Nesta 
oportunidade os afilhados ganham guloseimas, roupas, dinheiro ou algum 
animal doméstico (leitão). Os padrinhos que estão em condição financeira 
satisfatória oferecem o "enxoval" ao afilhado no dia do batizado e crisma. Os 
compadres não se obsequiam entre si e o padrinho "civilizado" não ajuda 
n1onetariamente o compadre índio. A bondade, generosidade e mesquinhez 
dos padrinhos são motivos de críticas ou atritos entre irmãos, pois comparam 
os presentes recebidos e as qualidades morais de seus respectivos padrinhos. 
As formas de tratamento entre os índios dos três Postos e padrinhos dos 
filhos é a usual na região: compadre e comadre, padrinho e madrinha, e 
afilhado (a). Os padrinhos das crianças de lcatu desempenham o mesmo papel 
que em nossa sociedade, principalmente no interior dos Estados: o padrinho é 
uma pessoa a quem pedimos a benção e que tem a "obrigação" de presentear 
o afilhado por ocasião de suas visitas e datas significativas de cunho religioso 
ou profano. O sentido religioso do batismo e crisma não ~xiste, apenas 
seguem normas que os regionais lhes apresentam, dando relativa importância 
aos bens materiais que o filho recebe. 

No Posto Indígena Vanµíre, a freqüência de padrinhos "civilizados" é a 
mesma encontrada nos outiOS Postos. Registrei para padrinhos de batismo:68 
"civilizados", 35 parentes consangüineos (maternos e paternos), três Kaingáng 
e um Krenák. Foram escolhidos para padrinho de crisma: 36 "civilizados", 19 
pa rentes consangüíneos, sete Kaingáng, um Terêna, um Krenák e dois mes
tiços Pankararú e Kaingáng. Há repetição de padrinhos na mesma família, 
principalmente quando o marido é "civilizado". Nos úitimos dias de perma
nência em Vanuíre, descobri que as crianças também podiam ter padrintios de 
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consagração e de representação. Mas poucas possuem estes padrinhos por
que o costume caiu em desuso na região (cinco a oito anos atrás), devido à 
proibição do Bispo de Marília, São Paulo. A madrinha de representação tem 
"mais valor", é mais importante que a de batismo porque era a primeira que 
pegava a criança nos braços até o momento que o padre fazia o sinal da cruz 
e colocava sal na boca da criança; aí a outra madrinha a pegava no colo e a 
criança era batizada. A criança podia ser consagrada antes ou depois da cris
ma. Para consagrar, o padre rezava algumas orações, fazia o sinal da cruz 
sobre a cabeça da criança e a madrinha ou o padrinho estava a seu lado. 
Anotei quatro "civilizados" escolhidos como padrinhos de consagração e 
apenas um Kaingáng. Para padrinhos de representação foram convidados: três 
"civilizados", três parentes consangüíneos e um Kaingáng. Na escolha do 
nome do recém-nascido, o kaingáng Nilo, de Vanuíre, foi o único que o 
retirou do "Almanaque do Pensamento" e poucas vezes os demais índios 
puseram o nome de padrinhos fok ou dos filhos destes. O nome da criança foi 
escolhido pelo pai (38 casos), pela mãe (trinta casos), pelo chefe do Posto 
(quinze casos), pelos parentes consangüíneos (sete casos), pelos padrinhos 
(seis casos) e por "civilizados" (três casos). Normalmente é a mãe ou o casal 
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que escolhe os padrinhos de seus filhos e algumas vezes são os padrinhos que 
se oferecem para batizar ou crismar as crianças. As opiniões são as mais 
variadas a respeito da predileção por padrinho "civilizado" ou índio. Acham 
melhor padrinho fok porque este auxilia o afilhado quando precisa; os índios, 
um dia se interessam pela criança e no outro a ignoram; compadres aparen
tados (índios) se- ajudam, ao passo que o "civilizado" não auxilia o compadre; 
compadre índio dispensa pouca atenção à comadre. 

Tanto padrinho "civilizado" eomo índio quase não presenteiam as crian
ças, mas anualmente, nos aniversários, lhes dão algum presente em roupa ou 
sapato. Às vezes as crianças recebem o "enxoval" no dia do batizado e cris
ma, e presentes enquanto são pequenas. Os padrinhos dificilmente ajudam 
materialmente os compadres, por falta de recursos. Não há solidariedade entre 
compadres e comadres, pois não emprestam nada e também não pedem nada 
um para o outro. Em Vanuíre, a parte material é muito importante, pois usual
mente a criança recebe roupa e sapato para usar no dia das cerimônias. 
Preferem padrinhos "portugueses", porque são mais sociais e atenciosos com 
o afilhado e comadre, o que não ocorre com os padrinhos indígenas. Mas há 
tendência a adotarem como padrinho os parentes consangüíneos, pois no 
momento que precisam de auxílio material ou favores, recorrem a estes. Os 
afilhados pedem "benção" aos padrinhos, enquanto são crianças; ao ficarem 
adt1ltas não lhes dão atenção e, ao casarem, os convidam para o casamento 
na véspera . Os padrinhos que residem perto do afilhado podem repreendê-los 
e o afilhado deve obedecer. Mas a kaingáng Ana foi categórica ao afirmar que 
os padrinhos não interferem na atitude ou comportamento do afilhado. A 
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criança considera os padrinhos enquanto é pequena: talvez esta situação seja 
imposta pelos pais ou condicionados pelos possíveis presentes que poderá 
ganhar. Ao tornar-se adulta, o padrinho deixa de ter um significado especial e 
de ser admirado, passando a ser uma pessoa semelhante a ele, sem deveres 
ou obrigações reciprocas. Esporadicamente os índios visitam os compadres 
"civilizados", mas estes quase não os visitam nos Postos. 

Primeiramente faziam jantar (macarrão, feijão, arroz) ou "festinha" 
(guaraná e bolo) à tarde, após o batizado da criança, na casa do padrinho fok, 
na casa do batizando, ou no Restaurante, mas agora caiu em desuso este 
costume local. O padrinho índio quase não oferecia "festinha", porque tinha 
que pagar a despesa. Havia também variantes da "festa" de batizado: o 
padrinho índio comprava refrigerantes, reunia algumas pessoas e bebiam no 
clube; no dia do batizado, após o jantar com leitão, faziam baile, ao qual 
compareciam muitas pessoas. Quando os padrinhos eram solteiros, podiam 
dividir a despesa do jantar do batizado entre eles. Talvez seja o aspecto festivo 
que mais interesa ao índio, pois notei que havia uma certa mágoa ao recor
darem a perda desse hábito ou a sua não realização, quando os padrinhos não 
tinham uma condição econômica satisfatória. Os pais levam a criança à igreja, 
em Tupã, ou à capela de Ponte Alta, mas se os padrinhos residirem perto da 
casa do afilhado, todos vão juntos. No final da cerimônia, cada um se dirige 
às suas casas. Apesar de não ser uma constante o ·uso da "festinha com 
comestível" após a cerimônia do batizado, procuram fazer uma reunião infor
mal entre as famílias dos dois compadres para solidificar os novos laços de 
amizade, mas também termina aí esta solidariedade. É um rito sem maiores 
conseqüências ou obrigações em relação aos compadres, senão aquela do 
padrinho pagar as despesas da festa, a taxa do batizado ou crisma e as roupas 
para o afilhado. Em lcatu os padrinhos escolhem o domingo em que será 
realizado o batizado e ficam esperando em frente da igreja, em Braúna, os 
compadres e a criança, ou vão buscá-los de caminhão. O padrinho paga é 

taxa de batizado (CrS 3,00 a CrS 5,00), as despesas da "festinha" (pão com 
mortadela , e guaraná), à qual comparecem os pais da criança, os padrinhos e 
raramente alguma tia ou avó. Após a "festa" ou batizado, os padrinhos retor
nam para sua casa, deixando ou não os compadres no Posto. Os padrinhos 
sabendo, quando o Bispo crismará, avisam os compadres do local da crisma. 
Apenas o pai (às vezes a mãe) acompanha a criança à igreja e o padrinho os 
espera aí. Depois da cerimônia, a criança retorna à sua casa, não havendo 
"festinha". O padrinho paga a taxa de crisma (CrS 10,00 a CrS 12,00) e às 
vezes oferece guloseimas ou roupa à criança. Em Vanuíre os padrinhos não 
levam os pais e o afilhado à igreja e nem os trazem para casa após o término 
da cerimônia de crisma. Raramente há "festas"; registrei somente uma 'co
memoração na casa dos padrinhos "civilizados", sendo a criança filho de 
Kaingáng. No almoço (macarrão e carne) compareceram os pais da criança, 
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dois filhos e uma parenta afim (nora). O padrinho paga CrS 10,00 pela crisma. 
Esta é considerada em ambos os Postos como mera formalidade a ser cum
prida, porque os regionais querem torná-los "cristãos". 

e) Festa de casa111011to 

Dificilmente, em lcatu, o casamento religioso é celebrado no mesmo dié; 
em que o civil; talvez por isso se referem sempre à comemoração do casa
mento religioso. Este é festejado no clube do Posto, havendo colaboração na 
sua realizacão. A mestica Lídia contou que no jantar-dançante de seu ca-. . . 
sarnento, seu irmão (mais velho que ela) cooperou com quatro pacotes de 
macarrão, o pai de seu noivo deu arroz, um par de sapato e o vest,ido de 
noiva, e o chefe do Posto presenteou-a com dinheiro (mas às vezes dava 
leitoa) para ajudar a pagar a despesa da festa . Como houve baile, seu pr!mo 
paralelo patrilinear (Jaime), de Vanuíre, pagou o sanfoneiro fok. A maioria (l;;, 

população de lcatu esteve na festa, sendo que alguns parentes e amigos 
vieram de Vanuire. Alguns Kaingáng deste Posto também compareceram ao 
churrasco de casamento da kaingáng Mariana. A festa de casamento da mes
tiça Maria Rita foi na casa dos pais de seu noivo "civilizado" , porque o casal 
fugiu para casar. Houve jantar, acompanhado de bebidas, contando com a 
presença da irmã mais velha de Maria Rita e seu marido; e ainda o sobrinho 
(filho da irmã), a mãe e as irmãs do noivo. Parece ser raro festejar o casamen
to de casais "fugitivos", pois a kaingáng Mariona contou que ficou desgos
tosa com a fugã de seu filho Cuca, porque não pode festejar e tirar fotos de 
seu casamento, os quais mostram orgulhosamente ao visitante. Não inves
tiguei se ultimamente ainda festejam os casamentos, pois estes dados não são 
pertinentes aos poucos casamentos que ocorreram atualmente. Há possibi
lidade de que tenha caído em desuso. Em Vanuire registrei apenas um ca
samento que foi comemorado; era o de um mestiço Kaingáng com mulher 
fok. A festa foi na casa da noiva, mas o pai do rapaz ("português") pagou 
toda a despesa. Compareceram ao casamento os parentes consangüineos do 
noivo e mais alguns índios. Atualmente não festejam os casamentos, quer 
tenha se realizado na Igreja ou na sede do Posto. 

Conclusão 

Apresentei uma seleção dos aspectos da cultura Kaingáng, tradicional e 
atual, de que mais dados possuía, procuranuo caracterizá-la de uma maneira 
meramente descritiva, devido a inconsistência das informações recolhidas em 
pesquisa de campo. Alguns aspectos da cultura atual me passaram totalmente 
despercebidos em campo, porque minha preocupação e atenção estavam 
quase sempre voltadas para o passado, embora soubesse de antemão que era 
difícil reconstitui-lo. Assim sendo, também não explorei exaustivamente as 
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r~lações sociais existentes entre os diferentes grut,>os étnicos dos Postos, nas 
quais os Kaingáng estão envolvidos. Este relacionamento deve ser mais inves
tigado, pois nas diversas vezes que lhe fiz alusão no decorrer deste trabalho, 
tivemos uma idéia do comportamento adotado pelos diferentes grupos ét
nicos, perante indivíduos de •Jutros grupos em situação econômica privilegiada 
ou perante pretendentes de outros grupos a casamento. 

Os dados etnográficos dos capítulos anteriores deixam entrever lJm quase 
completo abandono dos costumes tradicionais entre os Kaingáng paulistas, 
devido às constantes pressões externas dos "civilizados" e também devido à 
própria coesão interna promovida pela geração mais nova, principalmente dos 
indivíduos mestiços. Além dessas causas, podemos acrescentar a tutela exer
cida pela FUNAI ou pelo antigv SPI, com o objetivo de integrar o índio na 
sociedade regional, não levando em consideração as diferenças culturais exis
tentes nos Postos. Somando todos estes fatores pelos quais os Kaingáng es
tão sendo diariamente pressionados, constataremos que alguns vão facilitar a 
sua assimilação e que outros dificultarão. Veremos na exposição dos fatores 
que alguns ao mesmo tempo produzem efeitos divergentes e convergentes 
( 131) no sentido de assimilação, atÚando ambiguamente. 

Fatores favoráveis à assimilação: 

1) Assistência médica-sanitária razoável a qual permite deixar o índio em bom 
estado de saúde, dando-lhe condições físicas para enfrentar o mercado 
regional de trabalho (em lcatu) e aumentar a venda dos produtos de sub
sistência. 

2) Abandono dos antigos métodos de cura e tratamento de doenças, através 
do emprego de plantas medicinais, pelo crescente uso da medicina rústica 
(farmacopéia, benzimento e crenças sertanejas) e dos remédios farma
cêuticos fornecidos pelos Postos. 

3) Adoção da pílula anticoncepcional e da união das trompas femininas que 
podem ser atdbuídas a dois objetivos: reduzir premeditadamente a po
pulação indígena, sendo que a atual já é bem pequena; ou dar à família in
dígena a oportunidade de criar melhor um menor número de filhos, pois o 
uso da pílula e da "operação", é comum entre as fok. 

4) Transformações em torno de certos cuidados e regras que a gestante Kain
gáng tinha que observar, sujeita a sanções de caráter fisiológico que atin
giam também a seu filho, devido aos nascimentos ocorridos nos Hospitais 
das cidades próximas e a assistência médica pré o pós-parto. 

( 131) A idéia de apresentar a conclusão fazendo um paralelo entre os fatores 
sócio-culturais convergentes e divergentes, originou-se da leitura do ensaio de 
Roberto Cardoso de Oliveira, "O processo de Assimilação dos Terêna", 
Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1960. 
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5) Abandono da imposição de nomes pessoais Kaingáng e afiliação a sub
grupo, em benefício da adoção de nomes, sobrenomes e sistema de paren
tesco do "civilizado". Este abandono vai provocando a quebra na estrutura 
social tradicional ·do grupo, importante para a continuidade da unidade 
tribal. 

6) Adoção do batizado e crisma gerando uma relação social, o compadrio, que 
liga os Kaingáng aos "civilizados". O compadrio não desempenha papel de 

• •A • 

destaque no grupo, mas economicamente traz pequenas conven1enc1as ao 
afilhado, apesar disto ocorrer apenas durante determinada época de sua 
vida. 

7) Adotação na íntegra do catolicismo popular, nas suas formas sociais: os 
Kaingáng freqüentam assiduamente a missa dominical, o terço, a quermes
se, batizam e crismam os filhos, fazem as crianças receberem a 1. ° Co
munhão e possuem estampas e estatuetas de santos em seus lares. A par
ticipação nestes ritos estabelece um laço associativo entre índios e ser
tanejos, pois tanto uns como outros visam ao mesmo objetivo, quer tenha 
caráter "espiritual" ou terapêutico, apesar do índio adotar o catolicismo 
apenas na sua "forma externa", para se identificar ao branco, mesmo em 
detrimento da cultura tribal. 

8) Ausência de pintura corporal, enfeite, artesanato, sepultamento segundo 
regras e ritos convencionais, iniciação e outros ritos ("festa de kiki" e vein
tere), provocando um afrouxamento na preservação da cultura Kaingáng, 
pois aos poucos vão perdendo traços que os identificam como grupo ét
nico e ao mesmo tempo, os vão substituindo por costumes '·portugueses". 
Os encarregados do antigo S PI proibiram não somente as "festas de kiki", 
como já vimos, mas há também informações de que ·quebravam os objetos 
de cerâmica, substituindo-os por recipientes de origem industrial. 

9) A não observância das antigas regras matrimoniais prescritas, ocasionando 
uma das rupturas mais violentas no sistema social tradicional; embora 
havendo resistência dos mais velhos, há casamentos com fok. mestiços ou 
qualquer outro grupo étnico residente nos Postos, com certa freqüência. 
Casamentos com "civilizados" são os preferidos, pois constituem uma 
chance para melhorar o padrão de vida e uma ascenção social. Há uma 
grande miscigenação do grupo e um número mínimo de Kaingáng de as
cendência "pura". 

10) Casamento na igreja e no cartório civil, de indivíduos Kaingáng e de outros 
grupos étnicos, inclusive com assimilação dos preconceitos contra aqueles 
que não "casam direito", ou seja, se "juntam", sendo necessário recorrer a 
fuga para poderem se unir. 
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11) Auxílio material às velhas viúvas dos Postos, desvinculando os parentes da 
obrigação de sustentá-las, pois é garantido, mensalmente, o recebimento 
de víveres e roupas, que as velhas, por sua vez distribuem entre seus 
familiares . 

12) Rompimento da regra de residência (e da afiliação a subgrupo) provocada 
pela interferência dos chefes de Postos ao indicar ao índio onde deve 
residir (casas esparsas na área) e o fornecimento do material de construção 
(quando não dão a casa pronta), restando atualmente apenas a proximi
dade espacial entre casas de parentes. 

13) Preocupação do indígena com o aspecto externo e interno (divisões e 
mobiliário) de sua casa semelhante à do sertanejo seu vizinho, sentindo-se 
envergonhado e pobre, quando está faltando algum produto manufaturado 
para atender ao visitante. 

14) Abandono quase definitivo da comida do Kaingáng "do mato" e adoção 
da alimentação do fok, fazendo iamt, esporadicamente, apenas umas 
quatro índias. A criação de animais domésticos faz parte do quadro pai
sagístico da casa indígena. 

15) Vestuário como maneira de igualar branco e índio, havendo uma preo
cupação excessiva das esposas dos chefes de Postos para que os índios, 
quando vão à cidade, andem limpos e bem vestidos, a fim de evitar co
mentários maldosos a respeito deles (chefes), dos índios e da FUNAI. 

16) .Lenta diminuição da solidariedade e da reciprocidade grupal cedendo lugar 
a uma preocupação meramente econômica, com fins lucrativos. O trabalho 
na roça individual é feito pela família elementar, auxiliada por outros índios, 
mediante o recebimento de dinheiro ou alimento, principalmente em Va-

• nu1re. 

17) Capacitação para o sistema e o ritmo de trabalho do "nacioná", mediante 
à oferta dP mão-de-obra indígena às roças de "civil izado", principalmente 
na épocéi de colheita , em lcatu. 

18) Liberdade dos próprios índios fazerem suas transaçõds comerciais nas 
cidades vizinhas, ou com algur·, fok da vizinhança do Posto, ou dentro da 
área indígena. O índio tem ir .Leira liberdade de empreender negociações e 
muito esporadicamente, os che1es dor" Postos as fiscalizam. 

19) Deslocamento de índias do Posto para a cidarç, a fim de se empregarem 
como domésticas em casas de família. 
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20) Progressiva socialização da criança indígena segundo os moldes regionais, 
devido à influência de mulheres fok, casadas com Kaingáng e dos "civi· 
lizados" vizinhos. O tratamento dispensado às crianças Kaingáng, est"tt se 
transformando de suave à ríspido. 

21) Socialização sistemática através da escola de composição mista (de alunos 
"civilizados" e índios), segundo os nossos padrões, fazendo com que a 
criança os assimile facilmente e vá abandonando ou pondo em choque os 
conhecimentos de origem tribal, que raramente são postos em prática pelo 
grupo. 

22) Internamento de alunos do. lcatu, em colégios religiosos, truncando a 
educacão familiar tradicional sobre a crianca. . . 

23) Bilingüismo facilita o meio de comunicação com os sertanejos e também o 
aproveitamento do índio no mercado de trabalho regional. 

24) Uso da língua portuguesa como meio de comunicação entre os Kaingáng 
e os demais grupos étnicos residentes nos Postos. 

25) Canalização do espírito de belicosidade e agressividade, peculiar aos Kain· 
gáng, para as intrigas domésticas e "bate-boca", devido ao término das 
hostilidades in~er e intragrupais. 

26) Imposição de "c~pitão" , indiretamente sugerido pelos chefes de Postos, 
não seguindo os padrões habituais, reduzido a porta-voz e fiscal do chefe 
de Posto. Portanto, um grupo sem liderança, é um grupo fadado a se 
desorganizar estruturalmente e assimilar o que o meio ambiente lhe ofe
recer. 

27) Participação na política regional, embora restrita ao voto indígena. 

28) Intenso relacionamento entre índios e brancos através do futebol , 
"snooker" e "brincadeiras", além de outras ocasiões menos freqüentes, 
como festa de casamento, aniversário, batizado e crisma. Essa convivência 
interétnica cria mecanismos socializadores nos Kaingáng e faz que auto
maticamente, substituam suas antigas instituições sociais por outras mais 
ao gosto do "civilizado". 

29) Visitas de cunho econômico e social que os índios fazem aos fok vizinhos 
ou aos compadres, às vezes com troca de "agrados", permitindo um maior 
entrelaçamento e assimilação de novos padrões culturais. 

30) A criação de laços de solidariedade entre pessoas que costumam beber, 
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como uma possível maneira do índio ser aceito no mundo dos brancos. A 
venda de bebida alcoólica aos índios é proibida por Lei. Os "botecos" são 
sabedores dessa ordem e punidos quando a transgridem, mas é difícil 
apanhá-los em flagrante e conseguir três testemunhas oculares. Nas " ven
das", índios e fok bebem juntos até se embriagarem e se oferecem mu
tuamente bebida. Andam às vezes quinze km a pé, para comprar bebida e. 
se por acaso, o negociante não lhe vender, pede para um " português" 
fazê-lo. Vi um "civilizado" entregar camufladamente uma garrafa de pinga 
a um Kaingáng de lcatu, dentro da área indíg.ena, sendo que ambos sa
biam que esta atitude é severamente proibida e controlada pelo chefe do 
Posto. 

Fatores que dificultam a assimilação: 

1) A im~osição de nomes próprios indígenas e, conseqüentemente a afiliação 
a um subgrupo, para satisfazer à vontade dos chefes de postos, apesar de 
realizados sem respeito às regras tradicionais. Existe um desleixo total por 
part~ das nominadoras e pais das crianças quanto à nominação, sendo que 
se culpam mutuamente pelo descaso. 

2) Resistência e critica de índias velhas a namoros e casamentos interétnicos e 
intertribais, principalmente em lcatu, sendo os candidatos sempre envol
vidos em estereó!]pos e servindo de motivo para "fuxicos", que circulam 
intensamente pelos Ppstos. Os casamentos com fok são os mais criticados, 
pois os velhos temem perder suas terras, já que os chefes dos Postos os 
aconselham a não se decidirem por este tipo de união que os prejudicará 
no futuro, devido a " mistura de raças". Além disso, foi ventilado nos Pos
tos que índia casada com "civilizado" sairá da área. Se esta medida for 
executada, irá contra a própria Política lndigenista de integração do índio 
na sociedade regional, pois é através dos casamentos interétnicos que o ín
dio consegue mais rapidamente penetrar no mundo dos brancos. 

3) Dificuldade de pleno engajamento e participação em atividades agrícolas de 
auto-subsistência no mercac;io regional e limitação da sua iniciativa de 
promoção individual, devido a participação do Kaingáng no " Plano 
Agrícola" ou "roça coletiva", pertencentes à FUNAI. 

4) Desestimulo ao aumento de rendimento das roças individuais pela impo
sição de limites por iniciativa do chefe do Posto, à quantidade de terra que 
cada indígena pode cultivar, ignorando o desejo em aumentá-la, pois dizem 
que não terão condição econômica para conduzi-la com êxito. 

5~ Proibição da mão-de-obra fok nas roças dos índios ou mestiços com mais 
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recursos pelos chefes dos Postos, dificultando a aceitação de grupo et
nicamente diferente, além de tirar a oportunidade da aprendizagem de 
novas técnicas agrícolas. Mas esta proibição tem outra faceta: favorece o 
aproveitamento da mão-de-obra indígena de outros grupos e o estreita
mento de laços sociais entre eles. 

6) Ausência de financiamento nos Bancos ao pequeno agricultor índio, o que 
diminui a possibilidade de produzir maior quantidade de excedente agrícola. 
O chefe do Posto de Vanuíre, estava com intenção de avalizar para um 
mestico Pankararú, de condição financeira satisfatória, para que pudesse 
conseguir financiamento. Por conseguinte, o índio ainda depende da boa 
vontade e compreensão dos "portugueses", para se projetar economi
camente na região, o que é bem difícil, devido aos estereótipos que lhe são 
atribuídos. 

7) Residência na reserva segregando o índio da sociedade envolvente. 

8) Despreparo profissional para exercer atividades fora da área. Os Kaingáng 
dos Postos não possuem especialização em profissão nenhuma e se saírem 
da área para a cidade, serão provavelmente aproveitados na camada social 
mais inferior da sociedade dominante. 

9) Ausência de documentos, discriminam o índio perante o fok, reforçando 
sua condição de tutelado. Qualquer índio ao ir à cidade, solicita aos chefes 
dos Postos, a guia de autorização, que serve de carteira de identidade, pois 
em caso de acidente sabem a quem recorrer. 

10) Proibição pelos chefes dos Postos às visitas de cunho social feitas por 
comadres ou vizinhas "civilizadas", à área indígena, sendo necessário sua 
permissão. Esta atitude não permite um estreito relacionamento entre am
bas (índia/ foi<), pois as visitas permanecem sempre em plano unilateral não 
havendo aquela trama de relações sociais tão característica de pessoas que 
vivem em zonas rurais. 

11) Assimetria nas relações sociais e recreativas entre branco e índios, pois os 
" nacioná" instintivamente ou conscientemente, barram a entrada do índio 
na sociedade envolvente. Como por exemplo: Kaingáng ou outros índios 
nunca são padrinhos de "civilizados" que casam (civil ou religioso) , se 
batizam ou crismam; nunca foram convidados a participar na organização 
de festas religiosas ou comícios políticos; nunca foram convidados a assis
tirem aniversários de fok; e raríssimas vezes participam e dançam nos 
bailes de regionais e quando isso acontece, vão como sanfoneiros. Tam
bém se percebe que há mais casamento de mulher Kaingáng com "civi
lizado", do que o contrário. 
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12) Freqüência aos ritos católicos apenas como ocasião de estabelecer e 
solidificar laços sociais, mas não por motivo de crença. Foram adotados 
pela necessidade de " integração" ou de identificação ao meio humano que 
os erwolve, pois ainda persistem algumas crenças tradicionais no sobre
natural, como o aparecimento de espíritos que provocam doença e morte. 

13) Falta de freqüência das crianças às aulas, porque são afastadas tem
porariamente ou retiradas da escola, a fim de executarem tarefas agrícolas 
ou domésticas. 

14) Conservação da língua nativa como possivelmente o único elemento que 
mantém o grupo coeso, como unidade tribal, pois é raro criança mestiça 
que não "corte a linguagem" e pessoa "civilizada" (casada com Kaingáng) 
que não acabe entendendo ou falando fluentemente o Kaingáng. 
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Tanto nos fatores divergentes e convergentes a ação dos funcionários da 
FUNAI se faz presente, com um caráter ambíguo. E esta situação é 
agravada pela falta de normas e diretrizes que orientem adequadamente os 
chefes de Postos no processo 'de assimilação. A diversificação dos mé
todos administrativos limita toda a iniciativa empreendida pelos. índios, no 
sentido de assumir sua própria responsabilidade de sobrevivência. 
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Apêndice 

Discriminação dos mapas dos Postos lndfgenas 

Posto lndfgena Vanufre: 

Localização das casas dos tndios ( 132) 
1a - Constantino (mestiço Aticum) 
1b - Kurió (mestiço Aticum) 
2a - João Índio (Krenák) 
2b - Antonio Jorge ( Krenák) 
3a - Nilo (Kaingáng) 
3b - Afonso ("civilizado") 
4 - Virgílio ("civilizado") 
5a - Ouincas e Gesuíno (Kaingáng) 
5b - Jaime ( Kaingáng) 
6 - Araci ("civilizado") 
7a - "capitão" Antonio (Kaingáng) 
7b - José Anato ( Krenák) 
7c - Augusto (Kaingáng) 
7dl - Txelé (Kaingáng) 
7e - Ludovinio ("civilizado") 
7f - Aparecido ("civilizado") 
7g - Zézinho (mestiço de Kaingáng) 
7h - Vara (" civilizado" ) 
7d2 - José Cecília (mestiço de Krenák) 
7d3 - ldalina (mestica de Krenák) 

• 

8a - Canuto ( Kaingáng) 
9a - Chico Paraná (Kaingáng) 
9b - Alcides (Kaingáng) 
10 - Candire (Kaingáng) 
11a - Biriba (Kaingáng) 
11 b - Zé Gordo ( Kaingáng) 
12a - Pedro Bispo (mestiço Pankararú) 
12b - Luiz Bispo (mestiço Pankararú) 

Localização das roças 
la 

lla 
llb 
Ilia 
lllb . 
IV 
Va 

VI 

Vllc 

VII e 
Vllf 
Vllg 
Vllh 

VIII a 
IXa 
IXb 
X 
Xla 
-
XII a 
Xllb 

(132) As casas foram agrupadas mediante uma numeração que está relacionada 
com o parentesco consangüíneo de um de seus moradores. 
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Os círculos representam os onze arrer1datários da área indígena e um 
deles arrenda em dois lugares diferentes. 

Posto lndigena lcatu: 

Localização das casas dos índios 
• 

15a - Chiquinho (Kaingáng) 
15b - João ( Kaingáng) 

15c - Romão (Kaingáng) 

16a - Chica (mestiça Kaingáng) 
16b - Sebastião ("civilizado") 
16c1 - Florentino (Terêna) 
16c2 - Rodrigues (T erêna) 
Sb - Toinzinho (Kaingáng) 
Sb - Vakri (Kaingáng) 
17a - Cuca ( Kaingáng) 
17b - Didi (Kaingáng) 

Posto lndigena Araribã: 

Localizacão das casas indigenas • 
13a - Cambé ( Kaingáng) 
13b - Faustino (Terêna) 
13c - Protásio (Terêna) 
14 - Luisão (mestiço de Kaingáng) 

localizacão das rocas 
XVa 
XVb 
XVc 
XVI a 
XVlb 
XVlc1 
XVI c2 

XVII a 
XVllb 

Localizacão das rocas . . 
XIII a 
Xlllb 

Os índios que não possuem roças, são funcionários dos Postos, ou per
tencem ao "Plano Agrícola" e "roça coletiva". Os que saíram destes projetos 
a poucos meses, ainda não tinham feito suas roças particulares. 
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-
Casa 

de um 
Kaingáng 

(PI Vanufre) 

• 

.. ____ . 

Vista 
parcial 
de uma das 
"colônias" 
do PI lcatu . 

Interior 
de uma 
cozinha 
Kaingáng 
(PI Vanuire) 
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Ou intal de uma casa . Kain
gáng (PI VANUIRE) 

Kaingáng 
cerâmica para fins 
Vanuire) 
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confeccionando . 
' 

comerciais (PI 

Lavadouro de uma Kaingáng 
casada com "civilizado" (PI 
Vanuíre) 

Mestiça (K + Bo) casada com' 
"civilizado", derretendo banha no 
quintal (PI lcatu) 



; 

! 
1 

Mestiça (K + Kr) ordenhando 
uma cabra, em frente da casa (PI 
Vanuire) 

Kaingáng amamentando o 
filho (PI Vanuíre) 

Kaingáng desfazendo um 
feixe de lenha, nos fundos da casa 
(PI Vanuire) 

Kaingàng brincando com o 
• 

neto mestiço (K + Kr) - PI Vanuíre 
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Filho (K + T+K+C) do 
"capitão" do PI Vanuire 

Menino mestiço ( K + C) brin
cando com filhote de tatu (PI 
Vanuíre) 
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Menino mestiço (K + T) com 
pilão de socar sal (PI Vanuíre) 

Menina mestiça (K + C + OX) 
do PI Araribá 
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