
 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

No capítulo anterior retomamos os dados apresentados ao longo de nosso trabalho. Nossa 

intenção foi a de produzir uma história contínua que perpassa as terminologias: tradição Taquara 

para a arqueologia e índio Kaingang para a etnografia. 

Na área demarcada para nosso trabalho temos o registro de dois grupos humanos que à 

primeira vista são distintos. A não ser pela localização geográfica e distribuição territorial similar, 

não possuem outros elementos que possam servir como suporte para estabelecermos uma 

continuidade entre a tradição Taquara e o índio Kaingang, pelo menos não de maneira explícita.  

Algumas vezes o registro etnográfico é falho, como constatamos durante a execução desta 

empreitada. Estas falhas, sobretudo, nas descrições realizadas pelos primeiros cronistas e viajantes 

se devem a falta de formação específica por parte destes observadores. Na maioria dos casos, eram 

homens contratados para descrever o diferente, o exótico, encontrado no Novo Mundo, que aos 

poucos era ocupado por pessoas com hábitos e cultura que diferiam daquela registrada entre os 

vários grupos indígenas das diferentes tribos aqui residentes. 

Um exemplo disto são os relatos do engenheiro belga Alphonse Mabilde, por nós utilizado 

como fonte primária de informação e para a posterior comparação entre os dados arqueológicos e os 

registros etnográficos. Recém formado em engenharia, Mabilde deixou a Bélgica por questões 

políticas no ano de 1833. Ao chegar no Brasil trabalhou em vários estabelecimentos exercendo 
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várias funções até começar a trabalhar como engenheiro contratado pelo governo da Província de 

São Pedro do Rio Grande do Sul.  

A curiosidade pelos habitantes dessa província e por seus hábitos, em especial a dos grupos 

indígenas, faz com que o engenheiro belga comece a observar e registrar, sempre que possível, os 

seus hábitos, especificamente os membros das tribos Kaingang, na época chamados de Coroados. 

Esses hábitos são registrados sob a forma de um diário pessoal e de correspondências que foram 

enviadas a membros do governo, a quem tinha que prestar conta de seus serviços. Posteriormente 

foram compilados e publicados por suas netas, no ano de 1983.  

Mabilde registrou aquilo que chamou mais a sua atenção e com o que ele estava mais 

familiarizado. No primeiro caso, sua atenção recaiu sobre o modo de vida dos Kaingang, que diferia 

e muito dos seus. No segundo, sua formação de engenheiro fez com que descrevesse com exatidão 

as dimensões das habitações feitas pelos membros dessas tribos. Essas descrições concentram-se 

nas medidas e na maneira de fazê-las. Contudo, alguns itens ou não foram percebidos ou talvez 

Mabilde não tenha realizado uma observação tão completa assim. Temos um relato feito por um 

estrangeiro sem formação no campo da etnografia e carregado dos preconceitos da época para com 

os grupos humanos nativos deste continente, que eram tidos como primitivos, devido a sua cultura 

material, e selvagens, por causa de sua organização social.  

As informações registradas no seu trabalho e em pesquisas posteriores produziram muitas 

informações sobre as culturas indígenas. Os primeiros trabalhos descreviam os contrastes entre 

brancos e índios.  

Com o passar do tempo, os estudos etnográficos começaram a apresentar bem mais do que 

simples descrições sobre os hábitos indígenas. Com o avanço dos estudos antropológicos e do 

desenvolver das pesquisas etnográficas, novas contribuições a respeito da cultura indígena foram 

feitas. Até mesmo a falsa atribuição de que os índios seriam um único grupo hoje não é mais aceita. 
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O que temos, não é um único grupo, mas sim, muitas culturas que representam os diversos povos 

indígenas ainda existentes.  

Em nosso estudo, trabalhamos de maneira sistemática os dados produzidos pela arqueologia 

e os itens referentes aos registros etnográficos. Primeiramente em capítulos separados e 

posteriormente procuramos relacionar os elementos comuns a ambos campos, bem como apontar as 

divergências encontradas. 

A maior dificuldade por nós enfretada foi a de aproximar as informações produzidas pela 

arqueologia das descrições feitas pela etnografia, causando em algumas ocasiões dúvidas a respeito 

dos dados por nós utilizados e sobre os métodos adotados para realizar tal tarefa. É perceptível que 

existem dois registros distintos para um suposto mesmo grupo, tratado com óticas e interpretações 

diferentes por linhas de pesquisa que trilharam caminhos diferentes no decorrer dos anos. 

  As comparações feitas visam unir essas duas áreas, pois, como vimos, encontramos 

elementos similares nas duas linhas de pesquias. Mas como explicar as diferenças? 

Essas diferenças são poucas, mas marcantes. Entre elas, temos a forma de construir as 

habitações que conforme os registros arqueológicos eram estruturas escavadas no solo com formato 

circular de vários tamanhos e profundidades, com uma cobertura aérea. Recentemente esse tipo de 

vestígio arqueológico voltou a ser objeto de discussão entre os pesquisadores que se dedicam a essa 

temática. Já os registros etnográficos descrevem que as habitações seriam feitas sobre o solo e 

possuíam um formato retangular. Somente Gabriel Soares de Souza, no Século XVI, aponta que 

existiam estruturas escavadas no solo feitas pelos Kaingang, que neste período eram chamados de 

Guaianeses. 

 O tamanho das aldeias dos respectivos grupos Taquara e Kaingang, também apresenta 

algumas diferenças. Os primeiros construíam duas ‘’casas subterrâneas’’ a cada ocupação. 

Posteriormente, alguma dessas estruturas era reocupada e novas eram erguidas próximo das que 
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eram abandonadas. Os segundos construíam quatro ou cinco habitações destinadas a todos os 

membros da tribo. Com o passar do tempo a morada antiga era abandonada e outra nova era feita. 

Outra diferença está na forma de enterrar os mortos. A tradição Taquara depositava seus 

mortos em abrigos sob rocha. Mais recentemente começou a ser constatado que em áreas onde estes 

abrigos são poucos ou não existem, as sepulturas resumem-se a aterros circulares com evidências de 

que os corpos eram cremados. O índio Kaingang realiza somente o segundo tipo de enterro, sendo 

que não se vale da cremação. 

Estes três exemplos servem para demonstrar a dificuldade em estabelecer um vínculo 

comum entre estes grupos. Devemos nos lembrar de que com o passar dos anos, os padrões 

culturais não só dos habitantes das terras altas da região sul, mas na história da humanidade como 

um todo, sofreram alterações. Isto se deve à soma de variados fatores. Alguns são inerentes à 

própria cultura que, com o passar do tempo, se auto-recicla, mudando padrões arraigados já desde 

gerações; outros devido a influências externas oriundas de outros grupos humanos. 

Acreditamos que entre a tradição Taquara e o índio Kaingang apenas temos uma diferença 

na nomeação por parte de arqueólogos e etnógrafos, pois estamos tratando com o mesmo grupo 

humano que teve sua difusão pelo Planalto Meridional, adaptando-se a ele e criando todo um 

sistema cultural que lhe serviu ao longo de sua expansão e fixação nas áreas pertencentes à região 

sul do atual Estado Nacional. 

Temos também que considerar que pelo fato de começar a entrar em contato, ainda que de 

forma esporádica com o homem branco, que estaria iniciando a ocupação do território indígena, 

algumas expressões de sua cultura começam a mudar.  

No decorrer da pesquisa, percebemos que os traços culturais dessas populações ainda se 

mantém, mas sob outras formas. Se os Kaingang não mais constróem estruturas subterrâneas é 

porque aprenderam a fazer suas habitações de outras maneiras e com outros formatos, utilizando 

igualmente outras ferramentas.  
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Os motivos para que isto tenha acontecido, podem estar ligados a vários fatores como: a 

diminuição do território devido à penetração nas áreas nativas pelo homem branco, com a 

implantação de novos núcleos populacionais e exploração do antigo território indígena através da 

derrubada da mata, para a abertura de estradas, o plantio em larga escala e pastoreio, fazendo com 

que aos poucos os remanescentes nativos sejam levados a outras áreas e lá adotem os costumes do 

homem branco, entre eles a construção de casas de madeira com formato retangular, o uso de roupa 

e muitos outros aspectos verificados nos estudos etnográficos já produzidos e que alteraram os 

elementos de cultura. 

As ‘’casas subterrâneas’’, utilizadas pelos membros da tradição Taquara, apresentam 

indícios de possuírem um formato circular para algumas; para outras a depressão circular verificada 

corresponde a área do fogão, destinado ao preparo dos alimentos e para servir como fonte de calor 

para o aquecimento da estrutura.  

Nossa interpretação para tal variabilidade repousa no fato de que existiam duas formas de 

serem construídas as habitações. A forma circular seria destinada para as estruturas de maiores 

diâmetros e profundidades, resultado da remoção de terra do interior destas. Algumas vezes temos o 

nivelamento de uma das bordas destas estruturas com a terra que foi retirada durante a sua 

construção, formando assim a circunferência registrada nas pesquisas arqueológicas. Com relação a 

cobertura aérea, ou telhado destas ‘’casas’’, ainda não se encontrou consenso entre os especialistas. 

Já as depressões menores deviam possuir uma cobertura condizente com as paredes de tais 

estruturas. Estas poderiam ser similares às habitações descritas pela etnografia. Fazemos tal relação 

pois no entorno destas depressões é verificado um aplanamento do terreno que possibilitava uma 

ocupação mais cômoda por parte de seus construtores, sendo a circunferência registrada o espaço 

destinado ao fogão no qual eram cozidos os alimentos e também destinado ao aquecimento interno 

da estrutura.  
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Podemos ainda pensar que ao formato de tais estruturas, estaria ligada a permanência do 

grupo em um local durante um período de tempo que poderia ser variado. Nos casos em que 

houvesse uma permanência mais duradoura, as ''casas subterrâneas'' seriam circulares e escavadas 

no solo. Ao passo que em períodos menos estáveis de ocupação, as ''casas'' poderiam ser 

correspondentes ao outro formato proposto, pois teriam uma duração mais efêmera que as 

primeiras, necessitando assim por parte de seus construtores menos esforço para fazê-las.  

Ainda podemos levantar a hipótese de que as depressões de maior tamanho escavadas no 

solo, desempenhassem a função de serem aldeias centrais, nas quais sempre haveria uma parte do 

grupo residindo permanentemente, e para as quais sempre retornariam os demais membros da tribo 

que devido à própria dinâmica interna destas populações estariam se deslocando pelo território 

pertencente a esta tribo, em diferentes épocas do ano em busca de alimentos e para a manutenção 

territorial dos seus domínios.  

No município de Vacaria, RS, temos datas que comprovam que ''casas subterrâneas'' foram 

reocupadas no decorrer do século XIX. Uma delas é escavada no solo e tem a forma circular, a 

outra apresenta uma pequena depressão utilizada como fogão e ao seu redor uma área aplanada na 

qual foram encontrados vestígios de atividades variadas. Ambas estão localizadas no mesmo sítio 

arqueológico e encontram-se separadas por pouca distância. O mesmo século XIX é demarcado 

como sendo o último em que encontramos grupos indígenas nativos ainda ocupando parte de suas 

áreas originais e é neste período que temos os registros de Malbide. Algumas vezes estes registros 

fazem menção ao referido município.  

Para nós através destes exemplos que se repetem em outros sítios arqueológicos, fica claro 

que os membros da tradição Taquara possuíam duas formas de fazerem suas habitações. Um 

primeiro tipo seriam as ‘’casas subterrâneas’’ circulares escavadas no solo, com grandes dimensões, 

habitadas mais permanentemente. O segundo tipo seria representado pelas pequenas depressões 

com  uma área de ocupação maior no seu entorno, com duração temporária. 
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As informações etnográficas registram, como dissemos anteriormente, somente um modelo 

similar ao segundo tipo mencionado acima de habitação superficial com pequena depressão central 

conforme o registro feito por Simiema (2000), este, com dimensões variadas para comportar os 

membros do grupo. Esta transformação ou adaptação pode estar ligada à redução do espaço 

territorial original, que antes era dominado por poucas famílias divididas em pequenos grupos, 

permitindo uma circulação interna mais livre e que agora passa a ser dividido com membros de 

outros grupos e com o homem branco. A pressão resultante desta dinâmica acarreta conflitos intra e 

inter-tribais bem como confrontos com os colonos que começam a se instalar em seus territórios. 

A diferença no tamanho das aldeias dos dois grupos pode estar relacionada com o número de 

membros residentes nelas e com sua circulação no território. Observando a disposição nos sítios 

arqueológicos das ‘’casas subterrâneas’’ e como apontado acima de que a ocupação se dava por 

períodos, sendo uns mais estáveis que outros, podemos compreender esta diferença. As datações 

obtidas pela arqueologia ainda são poucas e elas fornecem apenas alguns exemplos que atestam que 

houve uma reocupação em alguns dos sítios pesquisados, como os citados neste trabalho. Mais 

pesquisas ainda devem ser feitas e com elas mais datações poderão ser obtidas. Com isto, talvez a 

idéia proposta no presente momento tenha que ser reformulada aproximando de maneira mais 

concreta as lacunas registradas neste item. Os dados de que dispomos apontam que os membros da 

tradição Taquara circulariam sazonalmente pelo seu território, os vários sítios arqueológicos 

registrados seriam o testemunho desta sazonalidade.  

Este tipo de atividade também é registrada na etnografia. Os Kaingang possuíam uma aldeia 

central permanentemente ocupada por algumas famílias. Para estas, o restante dos membros daquele 

grupo sempre retornava em épocas específicas. A sazonalidade é descrita nos relatos a respeito dos 

Kaingang como sendo um de seus principais marcadores culturais. Era uma estratégia de 

manutenção do território e estava diretamente ligada ao sistema cultural desta etnia.     
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Com relação aos sepultamentos, aqui também encontramos algumas diferenças na forma de 

proceder para com os mortos. A pesquisa arqueológica registra que os mortos eram depositados em 

grutas. Recentemente, foram encontrados indícios de que também seriam feitas sepulturas sob a 

forma de aterro em áreas onde não são encontradas as referidas grutas, ou estas são pouco 

numerosas. No município de Caxias do Sul, RS, palco das primeiras pesquisas, foram registrados 

junto das ''casas subterrâneas'' muitos aterros circulares ou de formato elíptico chamados de 

montículos. A interpretação dos responsáveis por esta pesquisa devido ao indícios encontrados, foi 

a de se tratar de túmulos, apesar de o relevo desta região proporcionar a formação de grutas. Como 

vemos, são registradas duas formas de procedimento dispensado para os mortos do grupo. 

Os relatos etnográficos registram que entre os Kaingang o habitual era sepultar os corpos de 

seus mortos em covas rasas e sobre estas era colocado um grande volume de terra, formando um 

montículo, semelhante ao registrado pelas pesquisas arqueológicas. O Pe. Montoya registra, 

conforme vimos anteriormente, que entre os Gualachos, outra sinonímia para os Kaingang, o hábito 

era o de cremar os ossos do falecido depois de secos e, sepultá-los construindo um aterro em cima  

após um elaborado ritual. 

Após o aldeamento dos Kaingang, os mesmos passam a sepultar seus mortos a maneira que 

fazem os brancos. Mais uma vez a cultura é adaptada conforme o ambiente no qual seus portadores 

estão inseridos. 

Percebemos com certa dificuldade, através destes exemplos, que as similaridades entre a 

tradição Taquara e o índio Kaingang existem. A forma das habitações, organização das aldeias e a 

deposição dos mortos com o passar do tempo sofreram alterações, que as tornaram à primeira vista 

diferentes. São elementos pertencentes a tempos e circunstâncias diferentes, mas que em essência 

continuam representando culturalmente o mesmo grupo, respondendo às necessidades de seus 

membros. 
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Baseados nestas informações, percebemos que ao longo do tempo, antes do contato com o 

branco, os grupos indígenas que habitavam o Planalto Meridional possuíam todo um sistema 

cultural próprio que não seria nem uniforme, nem imutável, que foi sofrendo modificações pela 

dinâmica interna e pelos intercâmbios com outros grupos, mais marcadamente com a sociedade 

nacional, através de sua incorporação, nos moldes do Estado brasileiro. Assim poderíamos 

relacionar os outros elementos culturais destas populações, que sempre tiveram uma cultura própria 

e que como podemos verificar, é dinâmica até os dias atuais, como se percebe entre seus 

remanescentes.        

Os índios Kaingang hoje aldeados não produzem mais potes de cerâmica, pois adotaram as 

panelas de alumínio do homem branco, obtidas em diversas ocasiões. Contudo, em certos elementos 

ligados à pintura corporal e na decoração do seu artesanato, ainda podemos identificar as mesmas 

marcas encontradas em vestígios de cerâmica pertencentes a tradição Taquara, ou nos grafismos 

rupestres registrados nos abrigos sob rocha supostamente ligados a estes grupos. Estes indícios 

denotam que, apesar de não produzir mais a cerâmica característica do passado, os traços estéticos 

ainda permanecem, utilizados agora, em outros elementos de sua cultura.  

A mudança dos instrumentos feitos em pedra, osso e madeira, que ao longo de séculos eram 

as únicas matérias-primas disponíveis no seu ambiente, por objetos feitos em ferro trazidos pelo 

homem branco, também é outro elemento que teria sofrido alteração. 

Antes não usavam roupas, exceto algumas peças feitas com fibras vegetais; a registrada com 

mais freqüência era da urtiga brava. Durante o período de contato e no pós-contato, estes grupos 

adotaram os modelos das roupas trazidas pelos colonizadores. 

Ainda é necessário um maior volume de pesquisas, para que as hipóteses levantadas até o 

momento tenham um maior embasamento, ou para que se verifique se as mesmas se equivocaram 

durante a realização das analogias feitas. É igualmente necessária uma maior aproximação entre os 

processos investigativos utilizados pela arqueologia com as técnicas de pesquisas referentes aos 
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estudos etnográficos. Os novos estudos etnoarqueológicos caminham nesta direção. Talvez as novas 

pesquisas apresentem uma forma mais consistente de unificar estes dois campos. 

O presente trabalho talvez não tenha avançado muito na resolução dos problemas 

encontrados, mas a compilação dos dados aqui apresentados pode contribuir com outras pesquisas 

que venham a ser desenvolvidas. Nossa intenção como foi apontado anteriormente, era a de 

produzir uma história contínua, mas como podemos constatar, as informações registradas pelas 

pesquisas arqueológicas e os dados dos relatos etnográficos em certos tópicos ainda necessitam de 

mais reflexão e de subsídios mais pontuais que possibilitem uma maior aproximação entre estas 

duas abordagens.  

As soluções aqui apontadas para explicar as diferenças encontradas entre os registros da 

tradição Taquara e os dados referentes ao índio Kaingang, podem ser tomadas como proposta para 

outras pesquisas que venham a completar ou suplantar o presente trabalho.      

Voltamos a expor aqui que estas afirmações são fáceis de fazer, mas como são difíceis de 

provar! 
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