
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 A RELAÇÃO ENTRE A TRADIÇÃO TAQUARA E O ÍNDIO KAINGANG 

 

 

 

No presente capítulo, relacionamos os itens identificados em Arqueologia e 

Etnografia. Apresentamos os elementos que são comuns, e que possibilitem uma aproximação 

entre ambos. E também verificamos os pontos divergentes,  tentando explicar estas diferenças. 

Com isto, podemos colocar as bases para construir uma história contínua, uma ligação entre o 

presente e o passado da ocupação do Planalto Meridional. 

Anteriormente, apresentamos um painel contendo elementos que caracterizam a 

tradição Taquara, bem como os principais aspectos ligados ao índio Kaingang. Um produzido 

com as informações retiradas da pesquisa arqueológica, o outro através de relatos 

etnográficos, retirados das obras de vários pesquisadores, mais especialmente aos do 

engenheiro belga Alphonse Mabilde, que registrou muitos aspectos da vida cotidiana dos 

índios Kaingang durante o século XIX, em dois momentos distintos. Num primeiro momento 

estes indígenas ainda habitavam de forma independente o interior das matas e suas 

adjacências, tanto na encosta quanto no topo do planalto. O outro momento refere-se ao 

período no qual estes grupos começam a sofrer mais intensamente a pressão externa, devido à 

expansão do Estado Nacional, tendo que abandonar velhos hábitos e incorporar outros 

decorrentes deste contato, modificando muitos aspectos de sua cultura.    
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As pesquisas arqueológicas atestam a presença de grupos humanos nas terras altas do 

Estado a partir do século V da era cristã1, atingindo facilmente o século XVI e, conforme 

datações mais recentes, o século XIX. 

Os registros etnográficos mais correntemente utilizados são aqueles produzidos por 

Malbide (1983) ao longo do século XIX. Registros posteriores, numa fase que poderíamos 

chamar de transitória para os grupos indígenas autóctones, bem como descrições de cronistas 

e viajantes e outros estudiosos também fornecem subsídios para nossas discussões. Os índios 

começavam a ter um contato mais permanente com o homem branco2, diferente daquele que 

ocorrera nos séculos XVI, XVII e XVIII, extremamente efêmeros e sem maiores 

conseqüências para ambos.   

Encontramos certa dificuldade em unificar as informações das duas origens devido às 

nomenclaturas utilizadas para denominar os grupos que habitaram a área da pesquisa. No 

meio dos arqueólogos estes grupos são conhecidos como tradição Taquara, na etnografia são 

chamados de Kaingang. Em uma primeira análise os dados fornecidos por estas pesquisas 

apresentam mais contradições do que semelhanças, que apontem para uma evolução linear 

destas populações.  

A tentativa de se estabelecer uma linha de comparação entre as pesquisas 

arqueológicas e os estudos etnográficos ainda precisa ser aprimorada.  

Com a utilização da Etnoarqueologia, bons resultados podem ser esperados pois seu 

desenvolvimento visa fornecer elementos mais sistemáticos, com a formulação de analogias 

etnográficas que ajudem na interpretação dos dados registrados através da pesquisa 

arqueológica (DAVID & KRAMER, 2002).  

                                                
1 Ver a discussão a este respeito no Capítulo 3, no item 3.3 ''A Datação''. 
2 Utilizamos tal designação somente para diferenciar o índio dos descendentes de europeus e dos imigrantes 
alemães e italianos.  
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Para Politis (2002, p.67), ''[...] a riqueza da Etnoarqueologia está na captação das 

variações das condições culturais (tecno-econômicas, sociais e ideacionais) de produção 

material de maneira a poder identificar, esta variação dentro do registro arqueológico.''  

Infelizmente não dispomos desta ferramenta para procedermos com esta investigação. 

Nosso estudo procurou observar os detalhes pertinentes à tradição Taquara e ao índio 

Kaingang no âmbito de sua cultura material para através destes, fazer uma aproximação de 

seu desenvolvimento e transformação numa linha temporal contínua. 

Podemos perceber que alguns elementos relacionados a estes grupos encontram-se 

implícitos na cultura de seus membros remanescentes, hoje localizados nos ''postos 

indígenas''3, ou ainda na periferia das cidades, afastados de seu território, bem como de sua 

cultura original. Dentre estes elementos, Silva (2001) destaca as marcas registradas na pintura 

corporal e nos trançados vendidos hoje como artesanato.  

Como foi apontado mais acima, as populações residentes no Planalto Meridional, ao 

longo de sua trajetória, tiveram contato com outros grupos humanos. Entre eles o mais 

marcante foi com o europeu e seus descendentes, que desde o século XVI manteve contato, 

ainda que de forma intermitente, com os indígenas desta área, sendo este contato mais intenso 

a partir do século XIX, quando a frente de expansão colonial inicia sua penetração em direção 

às áreas ainda em posse destes grupos indígenas. Desde o início ocorreram incidentes entre os 

índios, moradores locais e os colonos, em especial os alemães que começam a se instalar em 

áreas, a partir do século XIX, que anteriormente eram território dos Kaingang e ainda eram 

exploradas por eles para o fornecimento de caça e  outros alimentos4.   

Com a intensificação desses contatos e os posteriores confrontos entre índios e não-

índios5, o território original dos primeiros começou a diminuir, e seus habitantes foram 

                                                
3 Ver Figura 25. 
4 Ver Figura 26. 
5 Entendemos como não-índios: os europeus, seus descendentes e os demais brasileiros dos outros Estados 
brasileiros que se instalaram nos antigos territórios indígenas. 
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desalojados, para serem confinados nos ''aldeamentos''. Isto deveu-se particularmente a 

política expansionista, primeiro do Império e depois do governo republicano, para expandir as 

fronteiras nacionais. Com isto, a preservação dos seus valores culturais e materiais ficou 

prejudicada, sendo mantida no âmbito de expressões codificadas, muitas vezes sem nexo com 

a realidade e ainda por cima sob a tutela de normas administrativas e burocráticas que 

coibiram ainda mais as atividades que eram exercidas antes deste episódio (JUNQUEIRA & 

CARVALHO, 1981). 

A busca por novas áreas para plantio de lavouras ou para a criação de gado, bem como 

para o estabelecimento de novos núcleos populacionais e ainda a abertura de estradas, fez com 

que cada vez mais as tribos indígenas das várias etnias, que ainda persistiam nos seus 

respectivos ambientes, tivessem seus territórios reduzidos e o seu contingente populacional 

diminuído. O fato de que através do contato com o europeu e posteriormente, seus 

descendentes, e da pressão exercida por parte deste em termos de inovações tecnológicas e 

imposição de outros padrões culturais como o uso de roupas, outro tipo de dieta alimentar, 

entre outros fatores, fez com que seus costumes tradicionais fossem modificados, quebrando 

seu sistema cultural. Com isto, elementos culturais que são identificados durante a pesquisa 

arqueológica, talvez não encontrem correspondência direta nas descrições etnográficas.  

Se, por exemplo, considerarmos que inicialmente estas tribos se valiam de potes de 

cerâmica para preparar seus alimentos, veremos que, ao entrar em contato com o europeu e 

sues descendetes, o costume de fazer estes recipientes foi decaindo, porque era mais prático 

preparar alimentos em um recipiente de metal, que dura mais, e é mais resistente, não sendo 

necessário todo o tempo de espera para que o pote de cerâmica estivesse pronto. Outro 

exemplo que podemos destacar, reside na forma de suas habitações. Mais recuadamente no 

tempo, estas eram feitas sob a forma de buracos no chão (''casas subterrâneas'') com cobertura 
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aérea, depois passaram a ser choças construídas com materiais vegetais sobre o solo e por 

último as casas de madeira, encontradas nos ''Postos Indígenas''6.  

Através de exemplos retirados de nossa história, podemos verificar a mudança de 

comportamento em diversos segmentos sociais. Não só a mudança no comportamento, mas 

também na maneira de realizar certas tarefas e nos materiais que usamos para executá-las. 

Telefones celulares e Internet, dinamizaram as comunicações entre as pessoas, meios de 

transportes como ônibus e sistemas ferroviários, encurtam tempo e distância no deslocamento 

das pessoas, sistema de redes de fast-food, disponibilizam os mais variados alimentos. Mas 

estas mudanças ocorreram ao longo de nossa trajetória histórica, sendo implementadas no 

cotidiano em etapas. O mesmo se verifica nas comunidades indígenas. Ao longo do século 

XIX elas foram incorporadas ao Estado Nacional, sendo que seus costumes e tradições 

sofreram mudanças significativas pela adoção de novos hábitos. 

Segundo David & Kramer, ''[...] As sociedades estão continuamente sendo 

transformadas na prática [...]'' (DAVID & KRAMER, 2002, p.17). 

 

5.1 Os Elementos comparativos 

 

 
No intuito de estabelecermos uma ligação entre passado e presente dos grupos 

humanos habitantes do Planalto Meridonal, podemos perceber que as similaridades entre a 

tradição Taquara e o índio Kaingang são muitas, ainda que estas com o passar do tempo 

possam ter sofrido alguma alteração, mas em essência continuam respondendo às 

necessidades do grupo.  

 

 

                                                
6 Ver Figura 27. 
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Figura 26: Avanço da frente de expansão pelo Brasil Meridional;
Adaptado de Laroque, 2000.



Habitação Kaingang no século XIX;
Fonte: Simiema 2000.

Modelo de ‘’casa subterrânea’’, proposta por La Salvia;
Fonte: Weimer 1983.

Modelo de ‘’casa semi- subterrânea’’, proposta por La Salvia;
Fonte: Weimer 1983.

Modelo de Casa Koingang, século XX; Feita nos ‘’Postos Indígenas’’;
Fonte: Simiema, 2000.

Figura 27: Modelos de casas utilizadas pela tradição Taquara e pelo índio Kaingang.
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Iniciando nossa comparação pelo ambiente7, verificamos a ocorrência nos mesmos 

ecossistemas. Aqui uma pequena diferença se apresenta: enquanto que a tradição Taquara é 

registrada nos três estados da Região Sul, estendendo-se desde o sul de São Paulo até a 

encosta sul do Planalto Meridional no Rio Grande do Sul, do litoral atlântico do Paraná, de 

Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul até a Província argentina de Missiones, a 

presença Kaingang concentra-se em regiões localizadas nas áreas elevadas do Planalto 

Meridional, pois a encosta e o litoral, ao longo dos últimos séculos começou a ser ocupada 

primeiro pelo europeu de posteriormente por seus descendentes, acarretando uma diminuição 

considerável do território destes nativos8. Nota-se a ausência de outros grupos indígenas  

dentro destes limites, sendo o índio Kaingang o único a ocupar esta área.  

Temos na área em questão, o predomínio da Floresta Ombrófila Mista, constituída 

pela presença da Araucaria angustifolia e campos adjacentes com as mesmas características 

morfológicas. Dentro desta área encontramos uma variedade de plantas e animais, que 

poderiam servir como fonte de alimento, além de áreas com potencial para o cultivo de alguns 

gêneros.  

Os dados ambientais para a tradição Taquara e o índio Kaingang são grandemente 

coincidentes. Não há outro grupo indígena pré-colonial e histórico na área. 

O território, acha-se entrecortado por acidentes geográficos que poderiam funcionar 

como fronteiras naturais entre as várias tribos, como propõe Tommasino (1995). Se 

verificarmos a localização tanto dos sítios arqueológicos, quanto das aldeias etnográficas, 

veremos que ambos se concentravam no interior destes ambientes.  

O registro arqueológico atesta a formação de diversos núcleos compostos por ''casas 

subterrâneas'' e suas variantes anteriormente descritas, que podem ser considerados como 

                                                
7 Os itens destacados em negrito referem-se aos tópicos que de comparação. Funcionando apenas como 
delimitador entre um assunto e outro.  
8Ver Figura 28. 
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aldeias, formando entre si as diferentes fases da tradição Taquara, o que nos leva a pensar em 

uma divisão interna destes grupos. Cada fase desta tradição ocupa vários locais, dominando 

um ambiente específico. Temos sítios localizados no topo do planalto, na encosta e alguns no 

litoral. As fases Taquara, Guatambu e Taquaruçu podem estar correspondendo ao sistema de 

divisão em tribos e os sítios agrupados destas fases seriam de suas sub-tribos, cada uma com 

um território definido, acarretando na formação de um conjunto de aldeias. Estas aldeias, 

achavam-se sempre longe dos grandes rios, próximas do topo das áreas elevadas, junto de 

arroios e córregos.  

Para o índio Kaingang o padrão de assentamento é similar: temos a divisão geográfica 

do Planalto Meridional entre vários caciques principiais, cada um deles possuindo um 

território bem delimitado e no interior deste se organizam na forma de sub-tribos, formando 

várias aldeias, cada uma com espaço próprio e delimitado por um sistema de marcas que 

indicava qual sub-tribo dominava determinado local. Mabilde (1983) indica que cada sub-

cacique possuía uma marca própria para demarcar o seu território e que ainda era colocada 

nos utensílios dos membros de seu grupo, como indicam as marcas encontradas nas hastes de 

suas flechas9.  

Através dos relatos etnográficos, vemos que entre as  sub-tribos Kaingang era comum 

a dispersão pelo seu território durante boa parte do ano, reunindo-se somente em ocasiões 

comemorativas ou para as colheitas do pinhão e do produto de suas roças (TOMMASINO, 

1995).     

Esta rotação pelo território acarreta na construção de várias habitações, que eram 

abandonadas depois de certo tempo, sendo erguidas novas em outro local, até que seja 

efetuada a volta à aldeia anterior.  

                                                
9 Ver Figuras 21 e 22. 



Figura 28: Localização dos territórios dos Caciques Kaingang.
Elaborado a partir de Laroque, 2000, p. 190..
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 De acordo com a pesquisa feita por Tommasino (1995) estes deslocamentos eram  

realizados de acordo com a abundância de recursos naturais; quando estes escasseavam em 

determinada área o grupo deslocava-se para outro lugar. Para esta autora:  

 
A sociedade Kaingáng, até a primeira metade deste século; podia ser 

caracterizada como povo de floresta e a sua dinâmica sempre esteve, enquanto 
existiram florestas, diretamente vinculada à dinâmica da natureza. [...] o tempo 
Kaingáng é ecológico, portanto, cíclico.'' (TOMMASINO, 1995, p.59) 

 
 

Segundo atestam as datas radiocarbônicas temos a reocupação de diversas ''casas 

subterrâneas'' em períodos distintos, demonstrando que havia uma circulação pela área por 

parte de seus habitantes. Além disto, temos a identificação de diversos tipos de sítios 

arqueológicos como as ''casas subterrâneas'', os sítios superficiais e os abrigos sob rocha. Esta 

variação no tipo de vestígio arqueológico está indicando uma diversidade de funções, umas 

com maior estabilidade (com ''casas subterrâneas''), outras superficiais, com menor 

investimento. Também pode indicar a separação do grupo principal, ou tribo, em unidades 

menores, talvez grupos familiares para a exploração mais sistemática dos recursos naturais, ao 

longo do ano10. 

Percebemos, que as ''casas subterrâneas'' encontram-se próximas umas das outras, com 

intervalos irregulares entre uma e outra, formando pequenos conjuntos dentro de um mesmo 

espaço, ou seja, nos limites de cada aldeia. A disposição destas estruturas se daria ao longo de 

trilhas feitas no interior das matas, conforme a vontade de seus moradores, não parecendo 

formar um círculo ou outra figura geométrica como o verificado em alguns grupos indígenas 

Jê do Brasil Central. No espaço entre uma habitação e outra seriam desenvolvidas as 

atividades cotidianas pertinentes a cada uma das famílias, ou coletivas executadas por todos 

os membros da tribo. Entre elas podemos destacar as áreas para a confecção de instrumentos, 

as áreas de preparação e consumo de alimentos e o espaço destinado às roças11.  

                                                
10 Ver Figura 29. 
11 Ver Figura 30. 
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Quanto ao número de habitações por aldeia, este é variável: em alguns locais foi 

encontrada somente uma ''casa subterrânea'', da mesma forma que em outros o número de 

estruturas é superior aos vinte, não obedecendo a um mesmo padrão na quantidade de 

estruturas por aldeia. Mais recentemente, através das últimas pesquisas e com a obtenção de 

datas por Carbono 14 (C14) e por Termoluminescência (TL), descobriu-se que nos sítios em 

que existiam muitas estruturas, havia uma reocupação da área, ou seja, o número total de 

''casas'' registradas em cada sítio arqueológico, não corresponde ao mesmo período de 

ocupação, com o passar do tempo novas estruturas foram sendo feitas e as antigas 

abandonadas ou reocupadas em outros períodos. 

Esta variação pode estar associada também ao número de pessoas que compunham o 

grupo que dominava cada território, formando assim os vários sítios arqueológicos que 

podemos chamar de aldeias, com as características apontadas acima. Por exemplo no sítio 

arqueológico RS-A-27, temos a ocorrência de vários agrupamentos de ''casas subterrâneas'' e 

mais dois montículos, totalizando quinze estruturas. A ocupação deste sítio foi realizada em 

etapas, onde por períodos sucessivos houve a construção das primeiras ''casas'', o abandono 

destas, algumas foram reocupadas, enquanto que novas ''casas'' foram escavadas. A 

composição final até o momento, deste sítio figura da seguinte forma e com as respectivas 

datações: constituindo o primeiro período de ocupação, temos a ''casa'' 3 (950 ± 72 LVD 624; 

723 ± 55 LVD 625), a área no lado desta (Janela C corte 2002a 830 ± 64 LVD 623) e o 

montículo resultante da retirada de terra desta estrutura (870 ± 60 beta 144247), mais a casa 6 

(870 ± 50 beta 144244); a ''casa'' 2 (520 ± 60 beta 144245), marca o segundo período de 

ocupação; o terceiro período é representado pela ''casa'' 1 (348 ± 30 LVD 621) e ''casa'' 5 (386 

± 31 LVD 627); o quarto período engloba a ''casa'' 4 (166 ± 15 LVD 620) e ''casa'' 7 (40 ± 60 

beta 144243), além da reocupação de ''casa'' 2 (30 ± 50 beta 144246) (SCHMITZ, et al. 2002). 
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Estas informações além de indicar uma rotatividade pelo território também apontam 

para o número de estruturas pertencentes a cada aldeia, que oscila entre 2 ou 3, ocupadas em 

cada período. Em alguns casos podemos ter um número maior, em outros a ocupação se deu 

através de uma única estrutura.  

A variabilidade no número de estruturas nos sítios arqueológicos está associada a 

reocupação e a construção de novas estruturas nos mesmos locais. A reocupação das antigas 

pode denotar que uma mesma família voltou e se alojou novamente em sua antiga morada, ou 

que pelo simples fato de pertencer àquele grupo a estrutura foi novamente ocupada por 

qualquer outro membro daquela tribo. A construção de novas estruturas em locais onde já 

havia ''casas'' construídas, poderia estar ligada a vários fatores, entre eles o mau estado de 

conservação da antiga estrutura e os tabus culturais do grupo.  

Encontramos também uma variabilidade no tamanho destas ''casas'' que pode estar 

indicando uma variação funcional, ou no número de habitantes. Em todas percebemos que 

existiu a intenção, por parte de seus construtores, de organizar o espaço interno e o entorno 

das estruturas de maneira que possibilitasse a execução de variadas tarefas.  

Os dados arqueológicos e etnográficos no item território são bem conciliáveis. 

As habitações, recuperadas pelos arqueólogos são basicamente de dois tipos: aquelas 

que tinham o piso rebaixado (por isso chamadas ''casas subterrâneas), mais duradouras, e as 

construídas na superfície do chão, que, muitas vezes, parecem mais efêmeras. 

O fato de que as ditas ''casas subterrâneas'' apresentam-se como uma circunferência 

escavada no solo, talvez não indique todo o tamanho da casa, nem denote uma forma circular 

para toda a estrutura. Este espaço circular pode ser a área do fogão, dividindo a área de 

combustão do restante da estrutura interna, ou ainda para garantir a circulação interna sem 

prejuízo do fogo aceso, utilizado para a calefação e o cozimento dos alimentos. 
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Os arqueólogos geralmente tratam as depressões como se fossem a habitação ou casa e 

para isso fizeram as correspondentes reconstituições. 

Com relação ao tamanho e forma das depressões, as mesmas apresentam-se com 

dimensões variadas. Até o presente momento os vestígios mais comuns encontrados são 

circulares e ou elípticos. Podem medir de 2 a 18 metros de diâmetro e com uma profundidade 

que oscila dos 0,10 metros a 6 metros, para as estruturas descritas de formato circular. Já para 

as depressões descritas como elípticas, estas medidas ficam entre 2,90 x 3,60 metros e 19,60 x 

22,10 metros de tamanho e profundidade de 0,20 metros a 4,80 metros.   

As referidas depressões apresentam algumas peculiaridades. É constatado que algumas 

possuem um declive suave, formando um rebaixamento mais homogêneo, o que possibilitaria 

a permanência mais confortável dos moradores no seu interior. Muitas vezes este declive é 

quase que imperceptível, necessitando uma observação mais apurada, pois existe pouco 

contraste entre o solo do entorno e o piso da estrutura. Outras possuem em seu centro um 

aprofundamento abrupto, que na maioria das vezes serviria como fogão, utilizado não só para 

preparar os alimentos, mas também para aquecer o interior e proteger seus ocupantes. Nestas 

condições as pessoas poderiam ficar dispostas ao redor do fogo, desenvolvendo suas 

atividades, ou simplesmente permanecer junto ao fogo, que aquecia e iluminava o espaço e 

também cozia os alimentos. Outras vezes este espaço parece não possibilitar a permanência 

das pessoas  de maneira confortável, pois a inclinação do piso é bastante acentuada, fazendo 

com que seja necessária uma área maior ao seu redor, e nesta área que é o entorno imediato a 

esta depressão, é que seriam realizadas as atividades12.  

Os relatos etnográficos divergem profundamente dos dados arqueológicos. Eles, dão 

conta de que cada aldeia possuía entre quatro e cinco casas; estas eram coletivas, sendo 

habitadas por famílias extensas, baseadas no convívio de pais, filhas, genros e netos. As 

                                                
12 Ver Figuras 31 e 32. 
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habitações agrupadas poderiam ser compartilhadas por até oitenta pessoas, pertencentes a 

estas famílias (VEIGA, 2000). O número de indivíduos, pertencentes a cada uma das tribos 

varia de um autor para outro. Alguns apontam, como no caso acima, que em cada aldeia 

haveria até oitenta pessoas. Mabilde (1983) relata que em cada aldeia poderia haver mais de 

duzentos membros. Já Borba (1908) aponta que cada sub-tribo poderia ser composta por 

cinqüenta, cem ou mais indivíduos. Como vemos, os laços de parentesco parecem organizar a 

estruturação destas aldeias internamente, e sua relação com as aldeias vizinhas.  

Os registros de Mabilde (1983) dão conta de que os índios Kaingang, 

 
Fazem ranchos de forma prismática a que, entre nós, chamamos de 

'ranchos de beira do chão'. Estes em geral, são ranchos dos caciques e dos selvagens 
que têm mulher em sua companhia. Os ranchos de beira do chão, cuja construção é 
conhecida, são de tamanhos diversos e proporcionados ao número de indivíduos que 
devem conter. Em geral tem mais ou menos de 15 a 25 palmos de comprimento, 10 
palmos, mais ou menos, de altura, e de 10 a 12 palmos de largura na base. Os 
Coroados que ainda não têm mulher, habitam – cada um só – em rancho formado 
com um toldo que tem a forma de um quarto de esfera, aproximadamente. 
(MABILDE, 1983, p.39) 

 
 

Para Basile Becker (1995) as formas e o tamanho destas estruturas eram decorrentes 

do status pessoal de cada membro do grupo. Existiam, segundo ela, a habitação destinada ao 

cacique, uma para quem fosse casado, para os solteiros (seria uma para cada um), uma para as 

viúvas. Ainda possuíam padrões para fazerem casas quando se achavam em migração, as 

destinadas à vigilância e também para as parturientes. Percebemos que cada uma destas 

estruturas estava relacionada à funcionalidade que a ocasião exigia.   

Segundo informações etnográficas, estes indígenas possuíam o hábito de queimar o 

antigo abrigo, por várias razões, entre elas a sujeira e, marcadamente, suas crenças 

sobrenaturais. Podemos inferir que esta prática já era pertencente a seu conjunto cultural, que 

era passado de geração em geração. Mabilde (1983), relata que quando o som de um trovão 

ou um raio caía perto de determinada habitação, esta era abandonada e outra era feita longe 
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deste local. Após a morte de um membro da tribo, sua casa era queimada e abandonada, sua 

família erguia outra mais adiante (VEIGA, 2000; SILVA, 2001).  

Estes elementos podem ser ratificados pelos estudos realizados por Tommasino (2000, 

p. 192), nos quais ele destaca que, ''cada sociedade elabora a sua concepção de tempo e de 

espaço conforme a sua visão de mundo, a qual também orienta as suas práticas e relações 

sociais e simbólicas com a natureza e entre si.'' Ou ainda conforme explica Simiema (2000), 

que tanto os locais de instalação das aldeias, quanto as habitações nelas existentes, refletem a 

expressão física do modo de vida pelo qual se orientava esta sociedade, através de sua cultura 

material, sua visão de mundo, seus mitos e crenças. 

Conforme suas pesquisas, esta autora ressalta que as aldeias e suas estruturas,  

 
foram construídas por pessoas que utilizaram sua inteligência, sua capacidade e seus 
recursos ao máximo. As formas e as soluções por eles estabelecidas respondem 
perfeitamente às suas necessidades e exigências. Vão assim se definindo em sua 
cultura maneiras de fazer e deixar de fazer as coisas. [...] Ao longo do tempo, as 
formas vão se dando por estabelecidas e tendem a ser orientadas para a tradição. E 
por isso mesmo elas persistem por longos períodos. Dentro dessa persistência, o 
modelo já definido se ajusta e, aí, as habitações são basicamente idênticas. 
(SIMIEMA, 2000, p.228)  

 
 

Analisando os dados registrados no capítulo 4, no que se refere ao tamanho e formas 

das habitações dos Kaingang percebemos que elas eram de tamanhos diferenciados para 

atender a demanda do contingente grupal e também muitas destas estruturas possuíam uma 

função específica. Com relação à forma de tais casas, as mesmas apresentam-se com uma 

configuração retangular, variando seu comprimento e largura, conforme o número de pessoas 

que cada uma abrigava.  

No interior destas casas, as áreas de fogueira eram bem delimitadas e havia ainda um 

amplo espaço no qual as várias famílias se fixavam, cada uma ocupando uma área específica 

na qual cozinhavam seus alimentos, dormiam próximas de seus fogos e executavam alguma 
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atividade, restando entre estes espaços áreas para a circulação interna e acesso ao exterior da 

estrutura.   

Supondo, por um instante, que a depressão observada pelos arqueólogos seja o lugar 

do fogo e não toda a habitação, a forma da estrutura aérea, não necessariamente seria de 

planta circular. Esta é uma especulação, ainda com pouco fundamento, mas que está sendo 

levantada por Schmitz et al. em sua última síntese (2003) sobre ''casas'' com pisos rebaixados, 

popularmente conhecidas como ''casas subterrâneas''. Só novas observações cuidadosas, em 

campo, dirão da validade dessa sugestão. 

Outra questão não resolvida é a estrutura aérea que fecharia essas depressões, 

tornando-as habitáveis. As reconstituições divulgadas até agora representam-nas cônicas e 

totalmente fechadas. De fato, várias depressões, entre as pequenas apresentam vestígios de um 

esteio central, ao passo que as grandes não costumam ter esta marca. ''Casas'' escavadas junto 

a barrancas, ou quebras fortes do relevo, geralmente com grandes pisos rebaixados, não 

apresentam sinais desses apoios e provocaram as dúvidas a que nos referimos. O Parque das 

Cachoeiras, localizado no município de Vacaria, RS, construiu suas ''casas subterrâneas'', 

escavadas em barrancos e com o telhado de uma só água, com um dos lados (a frente) 

bastante aberta, com um murinho em lugar do nivelamento observado nas estruturas 

arqueológicas. É a sugestão para essa nova reconstituição. 

É estranho que os relatos etnográficos, antigos e recentes, não falam de rebaixamento 

do piso para o fogo, com exceção de Borba (1908) e Simiema (2000)13.    

O interior das depressões apresenta camadas espessas de refugos, como se nunca 

tivesse sido limpa, mas outros tantos restos estão no entorno das casas, atestando que muitas 

atividades eram ali exercidas.  

 

                                                
13 Ver Figura 28. 



Figura 32: ‘’Casa Subterrânea’’ 4, antes de ser escavada em janeiro
de 2002.



 

 

168

 

Além de conjuntos com ''casas'' com pisos rebaixados, havia as estruturas superficiais 

independentes, que se supõe menos estáveis.  

Comparando os elementos oferecidos pelos arqueólogos e os etnólogos com relação às 

casas, poucas apresentam coincidência imediata. Casas mais permanentes agrupadas e 

habitações mais efêmeras dispersas; a não limpeza da casa; o freqüente abandono definitivo 

das casas, construindo outras; o tamanho das habitações e seu exclusivo uso doméstico. As 

divergências continuam grandes e irreconciliáveis e estão ligadas à constituição e forma das 

casas. Mesmo supondo uma forte perda cultural ou uma indisculpável desatenção do principal 

observador do século XIX, a diferença é difícil de explicar. 

Outro item que utilizamos comparativamente entre a tradição Taquara e o índio 

Kaingang é maneira de enterrar os mortos. A tradição Taquara dispunha de duas maneiras 

para enterrar seus mortos, uma registrada mais freqüentemente ao longo das pesquisas, no 

interior de abrigos sob rocha e outra que vem sendo recentemente explorada em regiões em 

que parece haver menos grutas, sendo os enterros feitos em campo aberto, formando 

estruturas circulares (montículos), mais ou menos similares em suas dimensões. Já o índio 

Kaingang conforme os registros indicam, erguia túmulos (montículos) em locais pré-

determinados nas matas onde habitava.  

A pesquisa arqueológica dá conta de que, no primeiro caso, os corpos seriam 

depositados no interior dos abrigos sob rocha, diretamente sobre o piso rochoso, sem maiores 

cuidados, quando muito sobre uma esteira feita com fibras vegetais. Em outros casos, o corpo 

era coberto por pequeno aterro feito com vegetais e terra.  

Devido à ação antrópica os esqueletos resultantes da decomposição orgânica do corpo, 

com o passar do tempo acabaram por ficar remexidos, acarretando na desarticulação das 

estruturas ósseas e no extravio de alguns ossos, sendo o mais perceptível a falta dos crânios 
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dos indivíduos ali depositados. Os animais que circulam pela área também podem causar 

algumas destas perturbações.  

O número de indivíduos sepultados varia em número, em idade e sexo. Por exemplo 

na gruta do Matemático, sítio RS-A-8 havia, no mínimo, 54 corpos e no sítio RS-P-01, Morro 

da Igreja, pelo menos 53 indivíduos; os dois abrigos-sob-rocha estão localizados no município 

de Bom Jesus; no sítio RS-A-28, conhecido como ''Perau das cabeças'', localizado no 

município de Vacaria, foram encontrados 65 indivíduos; em São Francisco de Paula, na 

localidade conhecida como Dirceu Borges, no sítio arqueológico RS-A-24, existiam no 

mínimo 140 indivíduos. 

Trata-se de cemitérios coletivos, em meio a espaços com numerosas ''casas 

subterrâneas'', às quais estariam ligadas, mesmo que não tenhamos datas para comprovar sua 

pertença e duração de uso. Em outros locais o número de esqueletos é menor por abrigo, mas 

os sítios de deposição são mais numerosos. 

A outra forma de sepultar os mortos desta tradição foi recentemente documentada por 

Copé, Saldanha & Cabral (2002) e também publicada por uma equipe catarinense no relatório 

da Scentia Ambiental & Itaconsult (2002). Em ambos os casos estes enterros foram 

registrados sob a forma de montículos, em terrenos entaipados em áreas de campo. Nas 

sepulturas foi constada a presença de ossos humanos cremados, de fragmentos de cerâmica e 

peças líticas.  

Um caso antigo, similar ao descrito acima, foi registrado, no município de Caxias do 

Sul, ao longo dos anos de 1968-1970. No sítio arqueológico RS-37/127, com trinta e seis 

''casas subterrâneas'' havia também trinta e nove montículos dos quais, três foram escavados, 

mas sem encontrar vestígios comprobatórios claros como nos casos anteriores (SCHMITZ, et 

al. 1988).  
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Os montículos escavados achavam-se próximos uns dos outros e também da estrutura 

denominada de ''casa'' B. O montículo 1 possuía formato elipsoidal e em parte de seu 

perímetro havia uma espécie de valeta rasa. No interior deste aterro foram encontrados 

vestígios de carvão, os quais foram datados na camada 2 (55cm) em 630 ± 70 e na camada 3 

(80-100cm) em 1140 ± 40 (SI-602). Também foram achados um fragmento de cerâmica e 

fragmentos de pedras, alguns dos quais teriam sido instrumentos. O montículo 2, também de 

formato elipsoidal, foi feito pelo acúmulo de pedras de diversos tamanhos e terra. Em seu 

centro os pesquisadores registraram a presença do que consideraram como sendo um pequeno 

nicho feito artificialmente para a provável deposição de mortos, ou de cinzas destes. 

Igualmente próximo de sua base aparece carvão disperso em vários pontos. O terceiro 

montículo escavado, tem a forma circular lembrando uma meia esfera. Muito similar em sua 

composição ao montículo 2, igualmente, foi constatada em seu interior a presença de carvão 

(SCHMITZ, et al.1988).  

Os pesquisadores responsáveis por tal pesquisa, interpretaram estas estruturas como 

sendo de uso funerário, os restos de carvão depositados em seu interior seriam possivelmente 

o resultado final da cremação dos mortos pertencentes àquela tribo.            

Junto dos restos mortais das diversas formas de deposição às vezes foram encontrados 

objetos como fragmentos de cerâmica, instrumentos líticos, restos de alimentação, contas de 

colar, que podiam ser acompanhamentos funerários. 

O trabalho arqueológico em Bom Jesus aponta que no interior de um dos abrigos sob 

rocha, associados aos sepultamentos, além de fragmentos cerâmicos, havia algumas taquaras 

cortadas que poderiam ter sido utilizadas para a confecção de cestaria (LAZAROTTO, et 

al.1971).  

Durante os trabalhos realizados pela equipe do Instituto Anchietano de 

Pesquisas/Unisinos, no sítio arqueológico RS-A-28, localizado no município de Vacaria, RS, 

ao longo do ano de 1998, foram registrados, junto aos esqueletos depositados na chamada 
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''gruta B'' 187, contas de colar, confeccionadas em valves de moluscos de água doce, uma 

ponta de projétil feita com material ósseo, fragmentos de cordaria, três conchas marinhas 

perfuradas e um pingente feito em dente humano (KREVER & HAUBERT, 2001). 

Os registros etnográficos atestam que entre os Kaingang, o comum era sepultar os 

mortos conforme seu status, em uma cova que variava de acordo com a região. Nas 

informações para os grupos instalados no atual Estado do Paraná estas covas seriam 

profundas, podendo ficar um homem adulto dentro dela; já no Estado do Rio Grande do Sul, 

sua profundidade não passaria dos 0,50 metros. Nos dois exemplos, o corpo do defunto era 

depositado no fundo da cova com seus pertences e a seguir era erguido sobre este um aterro 

que por vezes chegava a dois metros de altura.  

Conforme os apontamentos de Mabilde (1983), em uma das conversas que o 

engenheiro belga teve com o cacique principal, de nome Braga, por volta do ano de 1850, este 

relatou que o cemitério utilizado por sua tribo continha sepultamentos muito antigos, sendo 

que em um deles estava sepultado o corpo de seu pai, que fora o cacique principal antes dele 

que, nesta época, já estava com mais ou menos 50 anos. Ao todo nesta localidade havia sete 

montículos, sendo dois deles maiores que os outros. Segundo as informações do cacique 

Braga estavam enterrados em cada um dos montículos um número variado de pessoas de 

ambos os sexos, todas com a cabeça virada para o leste e os pés para oeste. Em um dos 

túmulos maiores o cacique indicou ter mais ou menos cinqüenta pessoas e no outro com 

tamanho similar mais vinte e nove. Com relação aos túmulos restantes, estes continham cada 

um o corpo de um cacique principal daquela tribo que agora ele comandava.  

Outro procedimento para enterrar seus mortos é relatado pelo padre jesuíta Ruiz de 

Montoya  no ano de 1628 e refere-se aos costumes dos Gualacho, nome pelo qual os atuais 

Kaingang eram chamados na região do Guairá.  
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Segundo seu relato, a forma de proceder para com o morto é feita em etapas: inicia-se 

com a preparação do corpo para o funeral, que é seguido por choros e uma bebedeira ritual. O 

corpo é colocado sobre uma espécie de jirau feito no campo próximo da aldeia, ou nos limites 

do terreno de algum parente, ali fica até se decompor, restando somente os ossos que são 

queimados no próprio jirau e depois recolhidas as cinzas que são colocadas em uma cova 

sobre a qual é erguido um aterro circular (MONTOYA, 1951).     

Na informação sobre deposição dos mortos na tradição Taquara e entre os índios 

Kaingang temos algumas coincidências e várias divergências. O enterro no chão cobrindo os 

restos mortais com terra para formar um montículo é uma das coincidências. Os testemunhos 

arqueológicos, por enquanto, falam só de cremados, ao passo que os etnográficos falam de 

cremados e de corpos inteiros. Apesar de serem os mais numerosos os testemunhos 

etnográficos não falam de deposições e sepultamentos em abrigos.   

Os instrumentos são outro marcador destas populações. A tradição Taquara valia-se 

de seixos de basalto, para confeccionar as ferramentas e utensílios de uso cotidiano. Outros 

tipos de rochas eram usadas em menor escala como o quartzo cristalino,  a calcedônia e ainda 

o arenito silicificado, este último, mais abundante em sítios do litoral. As peças líticas ligadas 

a esta tradição não apresentam muitas diferenças morfológicas. Em sua quase totalidade, estes 

instrumentos são compostos por lâminas de machados, mãos-de-pilão, mós, talhadores, 

raspadores, enxós, enxadas ou cavadeiras, percutores, polidores, furadores além de outros 

tipos de artefatos feitos a partir de lascas retocadas que podiam funcionar como facas ou 

navalhas. 

Embora pouco variados, estes instrumentos estavam destinados a atividades 

específicas, como o preparo e confecção de outros instrumentos; percutores, batedores e 

afiadores; para o esmagamento de frutos, como o pinhão, mãos-de-pilão e mós; para o corte e 

transformação da madeira, talhadores e machados, polidos ou lascados; e para outras 
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atividades cotidianas, que aqui são representadas pelos demais instrumentos como enxós, 

furadores e lâminas de corte.  

Além destes instrumentos, talvez ainda poderíamos ter a utilização de ossos, cascos e 

chifres dos animais abatidos, bem como a utilização da madeira e fibras vegetais para 

numerosos utensílios e recipientes. Infelizmente, devido à acidez do solo das terras altas do 

Estado, isto não é possível averiguar, ficando estas opções no campo das hipóteses.  

Associada a este grupo e a seus diferentes períodos de ocupação, nos diversos sítios 

arqueológicos temos ainda a presença da cerâmica, que é notadamente utilitária para os 

membros desta tradição. As formas produzidas e as decorações observadas, são patrimônio de 

toda a tradição, ao passo que as diferenças que são encontradas no tamanho e em detalhes 

como o formato, e na disposição ou freqüência da decoração, servem para distinguir as fases 

que compõem a tradição Taquara. Estas diferenças registram os limites territoriais dos grupos 

pertencentes a cada uma das três fases da tradição Taquara no Estado.   

Segundo Silva (2001): 

 
[...] conforme o ambiente, ter-se-ão assentamentos diferenciados e a ele 

adaptados; os artefatos encontrados tendem, igualmente, a ser diferentes de acordo 
com o ambiente, uma vez que as ênfases no abastecimento modificar-se-iam 
segundo o meio. Esta modificação nos artefatos e a diferenciação dos assentamentos 
não estaria indicando populações diferentes. Ao contrário, os mesmos grupos, 
culturalmente homogêneos, estariam explorando ambientes diferentes, em estações 
diferentes, com diferentes artefatos e habitando diferentes tipos de assentamentos. 
(SILVA, 2001, p.43-44) 

 
 

Nos registros etnográficos, temos a descrição de instrumentos feitos em pedra, em 

madeira, em ossos, com fibras vegetais e mais recentemente, a adoção por parte do índio 

Kaingang dos instrumentos de ferro e aço utilizados pelo homem branco. 

Mabilde (1983) escreve que os Kaingang possuíam pouca variedade de instrumentos e 

que estes eram rudimentares; aparentemente, estes artefatos seriam percutores, mãos de pilão, 

mós, raspadores e machados feitos a partir de seixos retirados das margens de rios próximos 
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dos locais onde estes se encontravam. Ressalta também que eles não fabricavam nenhum tipo 

de pote cerâmico, a não ser alguns cestos feitos com fibras vegetais para depositar e 

transportar os frutos colhidos na mata, e outros revestidos com cera de abelha para armazenar 

água. 

Entre os instrumentos registrados junto aos Kaingang, conforme podemos encontrar 

nos registros de Borba (1908), Tommasino (1995), Veiga (2000), Silva (2001), entre outros, 

temos as mãos de pilão, os machados líticos, cestas de diversos tamanhos feitos com fibras 

vegetais, arcos e flechas e tacapes feitos com madeira, algumas pontas de flechas de osso ou 

pedra; e panelas de barro feitas da mesma maneira e com decorações e formas similares 

àquelas encontradas nos sítios arqueológicos pertencentes à tradição Taquara. 

Com a intensificação da presença do homem branco nas áreas ainda pertencentes aos 

povos indígenas e seu posterior deslocamento para os aldeamentos, a utilização destes 

instrumentos, feitos com os recursos que o ambiente oferecia, é substituída parcialmente pelos 

utensílios de ferro e outros produtos elaborados pelos brancos.  

Os artefatos recuperados pela arqueologia são relativamente poucos e pouco 

significativos, sendo basicamente em pedra ou cerâmica. Os artefatos informados pela 

etnografia são predominantemente de origem vegetal e animal e por isso não se conservaram. 

A cerâmica típica do período pré-colonial já havia sido praticamente abandonada quando 

começam as informações presenciais sobre os Kaingang. Mas a que ainda era usada é um dos 

mais fortes elementos da continuidade.    

No segundo capítulo deste trabalho, realizamos um levantamento geral contendo 

informações a respeito da flora e fauna da região e seu possível potencial para a alimentação 

dos grupos humanos residentes no Planalto Meridional. Através desta síntese podemos 

perceber que estava à disposição destes grupos uma variedade relativamente abundante de 
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plantas e animais, ao longo do ano possibilitando uma certa liberdade de escolha dos 

alimentos que consumiam.  

O registro de restos faunísticos encontrados durante as pesquisas arqueológicas é 

mínimo, por residirem em locais onde a acidez do solo é muito alta.  

Em uma das pesquisas feitas por Eurico T. Miller, temos o registro de que este autor 

encontrou em um abrigo sob rocha, além dos vestígios de sepultamentos, restos de cascas de 

pinhão, sabugos e palha de milho e também alguns restos de taquara.  

Mentz Ribeiro (1975) registra que durante as pesquisas do sítio arqueológico RS-C-12, 

conhecido como Virador, localizado no município de São Sebastião do Caí, teria encontrado 

associados, restos de alimentação aos vários sepultamentos. Conforme seu registro:  

 
Em todas as camadas encontramos restos ósseos de animais, conchas e 

coco gerivá (Arecastrum romanzoffianum) - estes vestígios são menos freqüentes 
nas camadas artificiais superiores e posteriores. Descobrimos ossos de animais de 
grande porte como a anta (Tapirus americanus), o veado (Cervídeos), porco-do-
mato (Tayassu sp.) e de pequeno porte - roedores em geral - como o rato, ratão do 
banhado (Myocastor coypus), cutia (Dasiprocta azarae), etc., ainda o tatu 
(Dasipodideos), lagarto (Tupinambis teguixin) e outros ainda não identificados; 
aves, também não identificadas. Quanto ao material conchífero, destacamos o 
caramujo terrestre (Strophocheilus sp.) e a bivalva de água doce (Diplodon sp.), o 
primeiro em número bem maior. (MENTZ RIBEIRO, 1975, p.13, grifo do autor)   

 

Evidências similares foram registradas no sítio arqueológico RS-A-28, localizado no 

município de Vacaria. Os pesquisadores do Instituto Anchietano de Pesquisas/Unisinos, 

indicam que foram encontrados vestígios faunísticos em sua maioria constituídos por 

mamíferos: entre eles ressaltam o tatu (Dasypodida), o graxaim-do-mato (Cerdocyon thous) e 

os pertencentes ao gênero Felis sp, o veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus), de ratos-do-

mato (Cricetidae) e de lagarto (Tupinambis sp); além destes fragmentos ósseos, restos de 

vegetais diversos também foram identificados, especialmente o pinhão (ROSA, 1998).  

Fragmentos de pinhões calcinados e alguns outros vegetais que não puderam se 

identificados, foram encontrados, na estrutura denominada de ''casa'' 3, no sítio RS-A-29, 
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pesquisado também pela equipe desta instituição. Pinhões calcinados já haviam sido 

encontrados anteriormente, no sítio 37/127, na localidade de Santa Lúcia do Piaí. 

Com relação aos Kaingang, as informações a respeito de sua alimentação são variadas 

e, como os demais aspectos de sua estrutura cultural sofreram alterações no decorrer dos 

tempos, devido aos fatores ambientais em que se inseriam e ao contato com homem branco 

que se acentuava cada vez mais.  

O Pe. Ruiz de Montoya (1951) relata que entre as tribos por ele observadas plantavam 

e colhiam milho, que estava associado com o coleta do pinhão, junto com a caça de animais 

como veados, porcos-do-mato e antas. Entre estes grupos havia o costume de estocar estes 

alimentos por algum tempo em cestos feitos para esta função, que eram colocados imersos no 

fundo dos rios próximos de suas aldeias. 

Para Mabilde (1983) a alimentação das tribos Kaingang seria constituída de pouca 

variedade. Basicamente estaria constituída por frutas, em especial o pinhão. A caça seria uma 

atividade secundária, pois, devido aos gêneros vegetais de que dispunham, esta serviria como 

complemento em algumas situações; também porque as flechas produzidas pelos Kaingang 

acabariam se perdendo ou ficando danificadas na caça.  

Quando estas caçadas eram realizadas, destinavam-se a abater animais como a anta, os 

porcos-do-mato, os bugios, os coatis, as pacas, o tatu, os tamanduás-bandeira e mirim, as 

capivaras, as onças, pumas, além de várias espécies de aves, das quais a preferida eram os 

papagaios.  

Ele afirma que os indígenas nada plantavam, mas que gostavam de milho, batata-doce, 

abóbora e amendoim. Um pequeno detalhe talvez escapado a sua compreensão: todas estas 

plantas necessitam ser cultivadas para que haja a sua colheita e, conforme vemos, o seu 

registro é anterior à inserção definitiva dos colonos alemães, nas áreas das tribos Kaingang. 
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Desta maneira, percebemos que o hábito do consumo destes gêneros já era parte integrante 

dos costumes desses grupos não tendo sido introduzido pelo branco em período posterior. 

Podemos perceber também através de seus apontamentos, que a dieta alimentar dos 

Kaingang ao contrário do que Alphonse Mabilde propôs, era bem variada. Devemos lembrar-

nos de que havia várias tribos Kaingang não só nas terras altas do Estado, mas também 

espalhadas pelo Planalto Meridional. Desta forma os recursos disponíveis eram variados; 

apesar de estarem inseridos em um ambiente com características comuns, havia algumas 

especificidades, por exemplo: os solos em alguns destes locais são mais favoráveis ao plantio 

e nas áreas cobertas com um maior volume de florestas, encontramos um número maior de 

espécies de animais e vegetais.          

Uma observação feita por Simiema (2000) merece destaque. Para esta autora:  

 
Os constantes deslocamentos dentro de seu território marcavam e, ainda 

marcam, profundamente, a vida dos Kaingang, condicionando o seu modo de 
habitar, o seu mobiliário e os objetos de uso pessoal. Essa circulação era praticada 
nas matas e campos das regiões em que viviam. Era aí que circulavam, segundo seus 
ritmos culturais e as ofertas de certas espécies vegetais e animais nos territórios de 
seu domínio. Tinham geralmente como morada fixa acampamentos montados nas 
clareiras da mata. Tinham nos acampamentos suas roças de subsistência, onde 
cultivavam basicamente milho, feijão e abóbora, assim como outras espécies. Assim 
que terminavam as plantações, dirigiam-se, em grupos de familiares, às matas para a 
coleta de frutos, mel, pinhão e larvas. Aí praticavam também a caça a aves e animais 
como pacas, antas, catetos, macacos, tatus e outros. Acampavam também às 
margens dos rios para a prática da pesca em armadilhas chamadas pari. (SIMIEMA, 
2000, p.232) 

 
 

Também para Basile Becker (1995), e poderíamos incluir nesta observação os outros 

autores pesquisados, a alimentação das tribos Kaingang consistia na combinação da coleta do 

pinhão, que era armazenado, fornecendo um estoque deste alimento mesmo após o término da 

maturação principal que ocorre entre os meses de outono e inverno; podiam, ainda que em 

menor quantidade, colher outras variedades de pinhão14, no restante dos meses do ano.  

                                                
14 Conforme indicamos no capítulo 2: ''O Ambiente e seus Recursos''. 
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 Associado ao pinhão temos as demais plantas comestíveis e as várias espécies de 

animais (mamíferos, aves e répteis), encontrados neste ecossistema e nos gêneros plantados 

em suas roças.  

Desses elementos todos a arqueologia até agora, foi incapaz de recuperar algo 

significativo, podendo valer-nos para comparação com os elementos fornecidos pelos relatos 

etnográficos somente as disponibilidades do meio ambiente.    

No capítulo referente às pesquisas arqueológicas desenvolvidas até o momento, no 

item 3.3 A datação, foram apresentadas as datas obtidas para a ocupação das terras altas do 

Estado. Como vimos, em alguns casos estas datas ainda são poucas, pois, os trabalhos 

realizados muitas vezes foram somente  a descrição sumária da localização e composição dos 

sítios registrados. Um maior número de datações, através do aprofundamento das pesquisas 

ainda se faz necessário. 

As datas que foram obtidas através do processo de datação por Carbono 14 (C14) e por 

Termoluminescência (TL), nos fornecem dados que servem para a elaboração de um primeiro 

quadro da  ocupação e dispersão humana na região.  

Os registros mais antigos para os sítios arqueológicos estudados remontam ao século 

V de nossa era, e estão representados pela fase Taquara; estão localizados em sua grande 

maioria na encosta e no litoral, atingindo ainda algumas áreas no alto do planalto.  

Os registros ligados à fase Guatambu começam a partir do século VII, com exceção 

dos dois casos já discutidos anteriormente. Os sítios referentes a esta fase estão todos 

localizados nas terras altas. 

A terceira fase da tradição Taquara, representada pela fase Taquaruçu, é a menos 

explorada e com o menor número de informações. As datações são apenas três e estão 

dispostas entre as datas registradas para as fases Taquara e Guatambu, em um área localizada 

na região noroeste do Estado.  
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As datas mais recentes para a tradição Taquara como um todo, atingem meados do 

século XIX, quando os únicos indígenas da área são os Kaingang.  

Na etnografia, os registros mais antigos a respeito do índio Kaingang remontam ao 

século XVI e figuram em descrições sumárias sobre os grupos indígenas encontrados pelos 

europeus em suas incursões pelo interior do território pertencente à Coroa portuguesa, onde os 

Kaingang foram registrados com várias denominações.  

Além dos elementos relacionados até aqui, ainda temos as questões referentes ao 

vestuário e às guerras. Com relação ao primeiro item, as pesquisas arqueológicas ainda 

necessitam de um maior aprofundamento. Indicar que os membros da tradição Taquara 

cobriam o corpo com peles dos animais abatidos, ou que utilizavam fibras vegetais para 

confeccionar suas vestes, ou simplesmente se valiam da pintura corporal e do adorno do corpo 

com plumarias, é uma possibilidade, mas os vestígios encontrados nos cemitérios em abrigos 

sob rocha não confirmam.   

O registro etnográfico a respeito do vestuário, aponta diferenças nas roupas utilizadas 

pelos homens e pelas mulheres. Os dados a este respeito indicam o tipo de indumentária 

utilizada por cada sexo e algumas vezes com que fibra vegetal estas eram feitas. Os autores 

pesquisados apontam que os Kaingang, em algumas ocasiões, faziam pinturas em seus corpos, 

identificando a sua ascendência, ou metade exógama a que pertenciam (VEIGA, 2000).  

As guerras, ou conflitos entre os membros de um mesmo grupo ou de uma etnia contra 

outra, são conhecidos e documentados ao longo de toda a trajetória Kaingang.  

Os registros etnográficos desde os primeiros contatos com o índio Kaingang no século 

XVI, revelam que os membros desta etnia possuíam uma forte marcação territorial com 

rígidos padrões de comportamento que facilmente os levavam a entrar em conflito com outros 

povos indígenas ou entre eles, mas arqueologicamente nada foi documentado ou inferido.  
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Apresentamos a seguir um quadro comparativo, destacando os principais elementos 

retirados da pesquisa arqueológica e dos registros etnográficos, anteriormente descritos. 

  

Quadro 11: Elementos comparativos entre a Arqueologia e a Etnografia. 

 

Tradição Taquara Índio Kaingang 
Ambiente: 
Planalto Meridional, encosta e litoral  da Região Sul 
até Missiones (Argentina) 

Ambiente: 
 Mais concentrado no Planalto Meridional e Missiones 
(Argentina.) 

Território (exploração): 
Divisão em fases; sítios pequenos, muitos com poucas 
casas; migração sazonal e reocupação das antigas 
casas, aparente divisão em pequenos grupos; longe 
dos grandes rios, próximos dos arroios e perto do topo 
das encostas; no litoral junto às lagoas ou nas 
proximidades  

Território (exploração):  
Divisão em tribo e sub-tribo; migração sazonal dentro do 
território demarcado para cada sub-tribo, dispersão das famílias 
nestas áreas até a época da colheita; longe dos grandes rios, 
próximos de arroios e perto do topo das encostas, concentração 
no planalto meridional, branco no litoral 

Casas: 
Circulares, de diversos tamanhos, escavadas no solo 

Casas: 
Retangulares, de diversos tamanhos  sobre o solo 

Formação de aldeias Formação de aldeias 
Sepultamentos: 

Grutas, evidências de sepultamentos em montículos, 
próximos das aldeias 

Sepultamentos: 
 Montículos, cemitério próximo da aldeia 

Instrumentos: 
 Líticos, de madeira e osso;  
Cerâmica de vários tamanhos, formas e decoração  

Instrumentos: 
Madeira, osso, lítico, depois substituído pelo ferro  
Cerâmica, poucos vestígios no início do século XX quando 
adotam utensílios brancos, registrada entre grupos do Paraná e 
sul de São Paulo 

Alimentos: 
Caça, coleta, talvez pesca e agricultura incipiente  

Alimentos:  
Caça, coleta, pesca e agricultura  

Datações: 
Desde o séc. V até  o séc. XIX (no Rio Grande do Sul) 

Datações: 
Documentos e relatórios oficiais séc. XIX, antes registros de 
viajantes e cronistas do séc. XVI em diante 

Vestuário: 
Sem vestígios somente alguns poucos indícios de 
trabalhos em cestaria 

Vestuário: 
Fibras vegetais, peles de animais, depois tecidos 

Guerras: sem indícios Guerras:  
Com os Xokleng e tribos que invadiam o território de outras 
tribos, confrontos com o branco 

 

 

Retomando a questão dos limites territoriais, notamos que, através do tempo, havia 

três grupos espalhados pela área em que localizamos a tradição Taquara. Um no litoral, 

encosta e algumas áreas das terras altas (as fases Taquara, Caí e Erveiras); outro grupo no 

topo do planalto (as fases Guatambu e Guabiju) e um terceiro (as fases Taquaruçu e Giruá), 
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localizado na porção noroeste do Estado. Se nos detivermos no instrumental lito-cerâmico 

destes três grupos veremos que possuem pequenas diferenças. Fazendo uma analogia com o 

comportamento tribal Kaingang, veremos similaridades nas estratégias de ocupação territorial, 

sistema de tribos e sub-tribos, abordados anteriormente. Desta maneira, temos todo um 

contingente humano ocupando uma mesma área ao longo de quinze séculos. 

No século XIX existe uma contemporaneidade no mesmo e exato espaço e momento 

entre o que se chama tradição Taquara e o índio Kaingang, no município de Vacaria, 

mostrando que se trata de uma e mesma coisa, apenas vistas por duas abordagens diferentes. 

Por isso, Sérgio Baptista da Silva em sua tese de doutorado (2001), propõe que se 

adote o termo ''Proto-Jê meridional'' para o que os arqueólogos denominam tradição 

Taquara/Itararé. Segundo este autor:  

 
A vantagem em usar o termo Proto-Jê meridional (ou Proto-Kaingang, ou 

Proto-Xokleng), ao invés de ''grupos ligados às tradições ceramistas planálticas 
Taquara, Itararé e Casa de Pedra'', ou mesmo, ''Jê meridional pré-histórico ou pré-
colonial'', reside no fato de não romper o processo histórico-cultural contínuo que 
desembocou nas sociedades Kaingang e Xokleng, o que implicitamente acontece se 
for usado o prefixo pré (pré-histórico, pré-colonial, pré-contato), denotando-se, 
assim, uma ruptura de um processo que cultural e historicamente foi contínuo. Além 
disso, indica-se expressamente a vinculação destes grupos às sociedades Jê 
meridionais (Kaingang e Xokleng), aproximando os estudos arqueológicos do 
campo antropológico. (SILVA, 2001, p.13) 

 
 

Com a adoção desta terminologia, e alguns outros elementos apontados em seu 

trabalho, ele acredita estabelecer uma continuidade entre as populações que habitaram o 

Planalto Meridional. 

Outro ponto que pode contribuir de forma positiva na construção deste elo de ligação 

repousaria nos estudos lingüísticos. Os estudos realizados por Urban (1992) indicam que os Jê 

meridionais teriam se desligado de seu grupo original, o tronco Macro-Jê, que estava fixado 

nas partes mais altas do Brasil central, a aproximadamente 3 mil anos, tendo se deslocado 

para áreas similares localizadas no Planalto Meridional. 
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Estas afirmações são fáceis de fazer, mas como são difíceis de provar! O capítulo é a 

melhor prova disso, e isto que nos últimos cinco anos houve progressos consideráveis e muita 

reflexão. Muito mais pesquisa é necessária para termos compreensão e provas de como essas 

populações se estabeleceram no Planalto Meridional, se adaptaram aos novos ambientes, se 

diversificaram socialmente e vieram a ser as diversas tribos Kaingang, sucessoras e 

descendentes das populações que os arqueólogos continuarão a identificar sob a denominação 

de tradição Taquara/Itararé.  


