
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 O ÍNDIO KAINGANG 
 
 

 

O presente capítulo apresenta o índio Kaingang localizada na área geográfica 

pertencente ao atual Estado do Rio Grande do Sul. Organizamos e compilamos os dados 

disponíveis de forma que nos possibilite uma melhor compreensão de seu padrão cultural, 

para a execução de nosso estudo.  

Lembramos que utilizamos como referência os dados dos grupos Kaingang localizados 

no Rio Grande do Sul, tendo o século XIX como marco temporal, sendo esporádicas e 

pontuais as comparações com grupos pertencentes aos Jê de outros Estados, onde a presença 

desta etnia também é verificada. 

Os remanescentes dos índios Kaingang, hoje, se encontram aldeados1 em áreas 

específicas, os chamados ''toldos'' ou ''postos indígenas'', localizados em vários municípios 

gaúchos como Nonoai, Sarandi, Lagoa Vermelha, Iraí, Guarita, etc, além de outras 

localidades nos demais estados da Região Sul e em São Paulo. Seus hábitos diferem daqueles 

do século XVI, quando ocorreram os primeiros contatos com os europeus. Entretanto, a 

utilização de dados etnográficos pode ser útil para uma comparação com os resultados obtidos 

pelas pesquisas arqueológicas. Pois, estas informações apontam para uma similaridade entre o 

                                                
1 Entendemos a expressão ''aldeamento'', como sendo o regime imposto pelo governo, para confinar os diversos 
grupos existentes no território nacional, em áreas específicas, os chamados ''Toldos'', ''Postos Indígenas'' e 
''Terras Indígenas''. Por uma questão de dinamicidade adotaremos o termo ''Postos Indígenas'' quando quisermos 
fazer referência a esta conjuntura. 
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índio Kaingang e os membros da tradição Taquara, que discutiremos mais detidamente a 

seguir2.  

Podemos perceber que estes hábitos não parecem ter sofrido uma transformação total, 

como se verificou com outros grupos indígenas que deixaram seus ritos ancestrais e adotaram 

os costumes trazidos primeiro pelos europeus e posteriormente por seus descentes, durante 

sua expansão pelo território destes grupos, com o intuito de expandir as fronteiras nacionais e 

ocupar as terras consideradas desertas pelos antigos governos desde a época Colinial.  

O que observamos, parece ser uma adaptação das estratégias de grupo utilizadas pelos 

caciques principais das tribos Kaingang, para a manutenção da sobrevivência de seus 

membros, como fica bem claro na afirmação de Laroque, que diz: 

  

No final, depois de observarmos a atuação dessas lideranças tanto na 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul quanto nas demais regiões estudadas, 
concluímos que não ocorreu nenhum tipo de ruptura em seu modo de agir, ou seja, 
continuaram fazendo as coisas da maneira como sempre fizeram. (LAROQUE, 
2000, p.10)  

 
 

Estudos recentes dizem que os Kaingang podem ser considerados como sendo 

caçadores (atividade masculina) e coletores (de responsabilidade feminina), com alguns 

cultivos de aspecto semi-nômade. Veremos mais adiante que as várias tribos subordinadas a 

um grande chefe ou cacique principal possuíam um território definido e nele circulavam 

durante os meses do ano, sempre retornando a seu alojamento ou aldeia principal, onde 

mantinham suas roças (VEIGA, 2000). 

Pelas pesquisas realizadas até o presente momento, percebemos que a população 

Kaingang possui uma organização social que se caracteriza pelo constante fracionamento do 

grupo, ocasionado por motivos vários que vão desde uma discussão entre dois membros do 

                                                
2 Ver Figura 18. 
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mesmo grupo, a invasão do território de outro grupo, até elementos ligados a seu mundo 

sobrenatural. 

A seguir, serão apresentados itens referentes ao território ocupado, à formação das 

aldeias, à organização da sociedade, à guerra, à forma de enterrar os mortos, aos instrumentos 

que utilizavam, à sua alimentação e também a seu vestuário. Na parte final deste capítulo, 

apresentaremos uma pequena síntese destes dados, para que, possamos entender como está 

organizado este grupo.  

 

4.1 O Território  

 

De uma forma geral os Kaingang ocupavam, até meados do século XIX, e em alguns 

poucos casos durante as primeiras décadas do século XX, o território que compreendia desde 

o sul de São Paulo até a encosta sul do Planalto Meridional no Rio Grande do Sul, 

estendendo-se até parte da Província argentina de Missiones.  

Podemos perceber através da Figura 19 que o território Kaingang era amplo e 

localizado dentro dos limites do Planalto Meridional brasileiro. Neste espaço geográfico, 

distribuíam-se várias tribos com suas respectivas sub-tribos, sob o comando de um cacique 

principal. A antropóloga Kimiye Tommasino (1995) diz que devido ao seu sistema econômico 

que era caracterizado pela caça e coleta, complementadas pelo cultivo de alguns poucos 

gêneros, o estabelecimento nestas áreas geográficas, obedecia aos padrões culturais 

apresentados pelos grupos Jê.  

Também nos diz que, ''[...] os Kaingáng sempre se fixaram em terras de planalto e isso 

nos remete para o mito do dilúvio, onde há a referência à Serra Krinjijimbé que nos permite 

formular a hipótese de uma idealização específica de território.'' (TOMMASINO, 1995, p.61).



Figura 18: Localização aproximada das áreas indígenas no Estado:
1Nonoai; 2 Sarandi; 3 Lagoa Vermelha; 4 Iraí; 5 Guarita.
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Voltando nossa atenção ao Estado gaúcho, vamos encontrar as diversas tribos 

Kaingang localizadas na área que Mabilde (1983, p.7) chama de ''matas da província do Rio 

Grande do Sul''. Estas matas localizam-se na Serra Geral, tendo como limites os rios Uruguai 

e Pelotas ao norte, ao sul a bacia do rio Jacuí, ao leste o território delimitado pelos 

contrafortes da Serra Geral e a oeste a região das Missões. 

Tommasino (1995), baseada nos estudos de Mabilde (1983), diz que o fato de os 

Kaingang serem péssimos navegadores e também maus nadadores, fazia com que os grandes 

rios se tornassem obstáculos naturais, sendo estes os limites entre os territórios de grupos 

rivais e das diversas sub-tribos de um mesmo cacique principal. Para ela, os rios maiores 

seriam os demarcadores dos territórios dos grandes caciques, ao passo que os cursos d’água 

menores serviriam como fronteiras entre as sub-tribos de cada um destes grandes caciques.  

Esta autora continua, dizendo que: 

 
Território Kaingáng, portanto, é vivido e concebido como o conjunto dos 

subterritórios. Em cada  subterritório se distribuíam em várias aldeias, tendo como 
pontos de referência os rios, as serras, as florestas e os cemitérios, que compunham o 
espaço produzido histórica e culturalmente. (TOMMASINO, 1995, p.69) 

 
 

Basile Becker (1995, p.40), também situa o território Kaingang, localizado no Estado 

do Rio Grande do Sul, dentro dos limites já apontados, e baseada em suas pesquisas, 

  

delimita entre os leitos dos grandes rios o território ocupado pelos Kaingang, os 
situa entre: [...] o norte do Rio Uruguai, desde a foz do Rio Peperiguaçu até o Rio 
Canoas, e aqueles que moravam entre o Rio das Canoas e o Rio Pelotas eram 
diferentes dos Aweikoma, apesar de não ser muito segura a demarcação entre 
Kaingang-Coroado e Botocudo. Os Kaingang da margem norte do Rio Uruguai eram 
os mesmos, ou parentes muito próximos dos grupos que tinham suas aldeias entre a 
Serra Geral, o Alto Rio Uruguai e as Sete Missões. 

 
 

A Figura 20, ilustra as informações anteriores. Embora o mapa original datado do ano 

de 1750, não permita uma visualização clara do território Kaingang, nota-se a presença de 

grupos Jê dentro dos limites da Serra Geral, no Estado. A área onde está localizado o referido 

território é dividida em dois tipos de vegetação florestal: uma apresenta a mata de araucária, 
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ou aciculifoliadas e a outra é de predomínio das latifoliadas. Dentro deste ambiente é que se 

dá a divisão entre as tribos e suas sub-tribos, dos vários caciques principais. Com base nestes 

dados percebemos que a população Kaingang de forma geral, exigia uma área ampla que 

possibilitasse  a fixação das diversas tribos subordinadas, reprodução de sua economia que se 

baseava na caça, coleta e plantação de poucos gêneros e também para a manutenção de sua 

identidade étnica. Nas palavras de Seeger & Castro (1979), o território Kaingang teria 

necessidade de amplas dimensões, fundamentadas em bases sociais, políticas e cosmológicas, 

sendo este mais que um mero espaço geográfico. 

Finalizando, temos as informações de Mabilde (1983) a este respeito. Segundo ele, os 

Kaingang instalavam-se nas matas da então Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, 

nos locais mais altos dos morros, sempre optavam por alojar-se em meio aos pinheirais, 

fazendo nestes, marcas próprias que indicavam a posse de determinado território. E ao 

contrário de outras nações indígenas, evitavam instalar-se às margens de rios ou grandes 

arroios. Segundo o autor esta opção, se dava pelo fato de que os Kaingang nestas localidades 

tinham a possibilidade de vigiar de forma mais eficiente o domínio imediato de suas aldeias, 

subindo na árvore mais alta e reconhecendo assim a presença de pessoas estranhas em seu 

território podendo prevenir-se de eventuais ataques de tribos rivais3.   

 

4.2 A Sociedade 

 

A sociedade Kaingang obedece a uma divisão em que a base é a família nuclear, junto 

com seus parentes chegados4. Basile Becker (1995) aponta que as comunidades constituíam-

se de pequenas aldeias com quatro a cinco estruturas5, que abrigavam cada qual em torno de 

                                                
3 Ver Figura 21.  
4 Não abordamos aqui as questões ligadas a sua cosmovisão. O mesmo pode ser encontrado em Veiga, 2000. 
5 Dependendo do autor consultado, temos  o termo: choça, casa, rancho de beira de chão, vivendas entre outras. 
Utilizrei o termo estrutura(s) por uma questão de padronização da informação. 
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quatro famílias. Os estudos de Antonio Serrano (1936) apontam que estas pequenas aldeias 

possuíam em torno de vinte a vinte e cinco  famílias, o que perfaz um número que variava 

entre oitenta e cem pessoas. 

Mabilde descreve a sociedade Kaingang da seguinte forma:    

  

Os coroados dividem-se em pequenas tribos, constituídas por famílias 
entrelaçadas e parentes chegados. Cada uma dessas tribos tem o seu cacique ou 
chefe e estão sujeitas a uma autoridade superior, de quem dependem – o cacique 
principal ou chefe de todas elas - e a quem prestam obediência cega. (MABILDE, 
1983, p.42)  

 

Laroque (2000) embasado por Sahlins (1970), refere-se à estruturação dos Kaingnag 

como um esquema de caráter segmentário dentro de cada tribo, possuindo em sua base a 

presença de várias famílias que, reunidas, formavam as diversas sub-tribos. Com relação a 

estas afirmações, o primeiro autor diz que ''Quanto às tribos e sub-tribos que compunham a 

sociedade em questão, devem ser entendidas aqui como [...] um corpo de pessoas de origens e 

costumes comuns, que possui e controla toda a extensão de seu território.'' (LAROQUE, 2000, 

p.82). 

 Para Tommasino (1995), a sociedade Kaingang, até a primeira metade do século XX, 

era caracterizada como sendo de um ''povo da floresta'', estando a dinâmica do grupo voltada 

à dinâmica da natureza, ou seja, vivem de acordo com os períodos anuais, na época de 

maturação do pinhão, que é o fruto da araucária, por exemplo, exploravam este recurso. Em 

outras épocas do ano viviam de outras fontes de recursos como a caça e o plantio, sem que 

estas atividades cessassem na época da colheita do pinhão. Desta forma podemos dizer, 

utilizando-nos das palavras da autora, ''[...] que o tempo Kaingáng é ecológico, portanto, 

cíclico'' (TOMMASINO, 1995, p.59). 
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Os apontamentos de Mabilde (1983) relacionam a instalação das aldeias com a escolha 

do território. Também faz menção ao comportamento dos indivíduos dentro das respectivas 

aldeias, entre os membros de um grupo e sua relação com os de outra aldeia. A sociabilidade 

Kaingang mais uma vez repousa nos laços de parentesco. Pode-se observar através dos relatos 

que esta organização social se baseia em sua mitologia, a qual apresenta o grupo dividido em 

duas partes, ou metades exógamas, de descendência paterna e estas por sua vez encontram-se 

subdividas em outros dois subgrupos, como informam Basile Becker (1995) e Veiga (2000). 

Como outros grupos indígenas, também os Kaingang possuem uma divisão interna de 

tarefas. Sua sociedade pode ser caracterizada como sendo uma sociedade de caça, coleta e 

agricultura de subsistência, com uma chefia local, subordinada a um líder maior que rege os 

demais sub-grupos. Questões referentes a comércio e trocas entre os grupos não são 

verificadas entre os Kaingang. O que se nota entre eles é o costume descrito por Mabilde 

(1983) de que, após terem se estabelecido em um determinado local, as tribos subordinadas 

diariamente enviavam membros de seu grupo para visitar a aldeia do cacique principal e este 

por sua vez fazia o mesmo, com as dos subordinados. 

Segundo ele, estas visitas recíprocas correspondiam a uma forma de controle por parte 

do cacique principal, sobre os seus domínios. Também diz que os responsáveis por tais visitas 

tinham um papel similar aos embaixadores políticos. A suspensão de tais procedimentos 

implicava em uma possível ruptura no grupo, ocasionando um conflito entre as partes. Mais 

adiante abordaremos as questões referentes aos conflitos entre os Kaingang, explicando de 

maneira mais minuciosa a situação acima descrita.  
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4.3 A Aldeia 

 

Nos limites do território destinado a cada sub-tribo pelo cacique principal, elas se 

organizam em pequenas aldeias, que variavam em número de componentes e também em 

número de habitações. 

Conforme o relato de Mabilde (1983), sempre que se estabeleciam onde seria o local 

de sua aldeia, os Kaingang faziam-no longe de banhados, pois estes eram infestados de 

mosquitos. Ainda segundo o autor: 

[...] os seus alojamentos são formados de ranchos com vários tamanhos e 
configurações. Todos são cobertos com as folhas do gerivaseiro (Arecastrum (cocos) 
romanzoffianum) ou com fetos arborescentes (Alsophyla arborescens). 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 –[...] (MABILDE, 1983, p.39). 

 
Os Coroados dividem-se em pequenas tribos, constituídas por famílias 

entrelaçadas e parentes chegados. Cada uma dessas tribos tem o seu cacique ou 
chefe e estão sujeitas a uma autoridade superior, [...] (MABILDE, 1983, p.42) 

 
 

Este autor ainda descreve de que forma e como eram feitas as estruturas destinadas aos 

solteiros e também como os Kaingang se abrigavam quando se achavam fora de suas aldeias6.  

Basile Becker (1995), não só descreve este tipo de estrutura como também a relaciona 

com os hábitos dos Kaingang. Além de abrigo, as habitações dos Kaingang destinavam-se à 

proteção física dos membros do grupo e também serviam como local de reunião para as 

pessoas pertencentes àquela família. Para ela, estas estruturas refletiam a característica deste 

grupo étnico baseado na caça e coleta, resultando em uma construção simples e, segundo 

concepções de outros autores, muitas vezes pobre, mas que se relaciona à posição do 

                                                
6 Para informações mais detalhadas a este respeito, ver Mabilde, 1983. 
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indivíduo dentro da tribo, respeitando sua funcionalidade e também as crenças sobrenaturais 

do grupo. 

A autora, ainda específica que: 

 
Decorrentes do status, podem distinguir-se vários tipos de morada: a 

choça do cacique, a dos homens que tem mulher, a do rapaz solteiro, a dos homens 
solteiros e as casas das viúvas. Relacionadas à funcionalidade como tal e ao recato, 
temos ainda as casas usuais nas migrações, as casas dos vigias e as de permanência 
temporária para as parturientes. (BASILE BECKER, 1995, p.216) 

 
 

Em sua tese de doutorado Veiga (2000) faz uma correlação entre as aldeias, o sistema 

econômico e a fixação no território pelos índios Kaingang no atual Estado do Paraná. 

Conforme suas observações, a autora aponta para o fato de que as aldeias Kaingang não se 

apresentavam da maneira usual dos grupos Jê, que seria sob o formato semicircular, ou 

circular. Segundo ela, entre os Jê Meridionais este tipo de estruturação não é verificado. 

Aponta que as estruturas achavam-se próximas a pequenas e boas nascentes de água, 

conectadas por trilhas conforme o gosto pessoal de cada família e próximas a suas roças, 

dentro dos limites daquela aldeia7.  

Como forma de comparação entre autores, temos ainda no trabalho de Veiga (2000) a 

descrição de uma estrutura feita pelos Kaingang que habitavam o alto Ivaí, onde atualmente se 

encontra o Posto Guarapuava, no Estado do Paraná. O relato que segue foi feito pelo viajante 

inglês Thomas Bigg-Witther, no ano de 1878. Ele descreve sua experiência nos seguintes 

termos: 

Guiados pelo próprio cacique, visitamos todas as palhoças, em número de 
quatro. Essas palhoças eram retangulares no plano, embora fossem de tamanhos 
diferentes, todas de largura e altura uniformes, sendo a largura de 15 pés8. A maneira 
de construir era peculiar e de difícil descrição. A armação consistia de vergônteas 
verdes, com um comprimento de 16 a 18 pés, enfiadas no chão num espaço de 2 pés 
entre uma e outra, em duas linhas paralelas, com uma distância de 15 pés.  

Estas vergônteas, nas palhoças prontas, eram curvadas em direção uma da 
outra, até que as pontas se encontrassem. Nesta posição eram amarradas a um pau 
que servia de cumieira, colocado em cima, ao comprido. Havia outros paus, servindo 
de sarrafos, amarrados, horizontalmente sobre as vergônteas curvadas. A coberta era 

                                                
7 Ver Figura 22. 
8  Nota erigida pela autora: A  medida é inglesa. Um pé eqüivale a 12 polegadas, o que dá aproximadamente 
30,48 cm. (VEIGA, 2000, p.91). 
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de folhas de palmeira, que vinham desde a cumieira até o solo. As duas 
extremidades da palhoça eram tapadas com uma armação de varas de bambu, 
também cobertas de folhas de palmeira. A diferença estava em que, enquanto os 
lados eram curvos e formavam o telhado e a estrutura principal da palhoça, as 
extremidades eram de paredes retas, sem serem absolutamente necessárias como 
sustentáculo do resto da estrutura. Havia em cada lado uma abertura estreita para a 
entrada e saída, coberta de folhas de palmeira, de maneira tal que, ao entrar ou sair 
uma pessoa, a única coisa a fazer era puxá-las para um lado. 

Essa é a palhoça comum de todos os índios da tribo dos Coroados, quer 
selvagens ou mansos. Encontramos palhoças exatamente iguais a essas habitadas 
pelos Coroados selvagens que vivem em Corredeira do Ferro e, então quando, dois 
anos mais tarde, visitei mais outras tabas de índios do Rio Tibagi, achei que os 
ranchos não eram diferentes dos de Colônia Teresa (Bigg-Witther apud VEIGA, 
2000, p.92) 

 
 
Existe ainda, no mesmo trabalho outra descrição a respeito do tamanho das estruturas 

feitas pelos Kaingang em uma de suas aldeias. A transcrição a seguir foi retirada pela autora 

de um documento do início do século XX, mais precisamente durante a visita de outro 

estrangeiro de nome Gustav von Koenigswald, entre os anos de 1903 e 1904, aos Kaingang do 

Paraná.  

 
Assim que escolheram o lugar abrem uma clareira grande e aproveitam os 

troncos finos das árvores e palmeiras para construir seus ranchos compridos que 
servem para acolher diversas famílias. 

As paredes geralmente possuem 5m. de largura e conforme o número de 
moradores (até 80 pessoas), 10 a 15 m., e até 30. e mais de comprimento, em 
ângulos retos. Os ranchos são construídos com troncos estacas de madeira que são 
amarradas entre si firmemente com cipós. Os dois lados pela largura sustentam um 
telhado baixo formado por vigamento e folhas de palmeira e cuja maior não 
ultrapassa 5 metros. Menos freqüentemente são cobertas de capim e taquaras. 

O interior das cabanas forma um único compartimento, não existindo 
paredes internas e repartições. Pelo meio, na direção do comprimento, estende-se um 
largo corredor, um pouco mais baixo, tendo nos dois extremos uma porta estreita 
que conduz à saída. As camas das famílias se estendem a pequena distância nos dois 
lados do corredor no qual sempre, até durante toda a noite, um fogo é conservado. 
Os que estão dormindo, enrolados em panos, usam como forro uma esteira feita de 
casca grossa de árvore e folhas de palmeira. Deitam-se com os pés virados para o 
fogo e a cabeça para a parede externa. Não se faz limpeza no rancho, assim o chão 
em pouco tempo está coberto de lixo e sujeira, na qual proliferam as pulgas e os 
bichos de pé ainda mais incômodos. Assim que os insetos se tornam demais, os 
índios mudam para uma nova cabana, que constroem rapidamente e queimam a 
outra.''  (KOENIGSWALD apud VEIGA, 2000, p.92-93) 

 
 
 

Com estes dois exemplos, um trabalho realizado junto aos Kaingang do Paraná, mais a 

descrição que temos para as estruturas feitas no Estado do Rio Grande do Sul podemos fazer 

algumas observações, pois trata-se de tribos do mesmo grupo étnico, apenas afastadas 
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geograficamente. Enquanto aqui no Estado do Rio Grande do Sul temos um relato de meados 

do século XIX, no Estado do Paraná as informações são do início do século XX. Acreditamos 

que esta pequena diferença não acarrete em uma discrepância muito grande no que concerne 

aos hábitos destas tribos, uma vez que em ambos Estados o contato com estes grupos 

autóctones já se processava, em maior ou  menor intensidade. 

Em primeiro lugar, os relatos apontam para diferenças na forma e tamanho destas 

estruturas. Basile Becker (1995) chama atenção para este fato conforme já mencionamos 

anteriormente, atribuindo-o a uma variação no status social dentro do grupo. O tamanho 

médio das estruturas é aproximado; para a descrição feita por Mabilde (1983) temos as 

seguintes dimensões transformadas para nosso sistema métrico: a altura das estruturas era de 

aproximadamente 2,2 metros, tinham um comprimento que variava de 3,3 metros a 5,5 metros 

com um largura de  mais ou menos 2,64 metros. Já na descrição de Veiga (2000), no primeiro 

exemplo, que é referente às observações do viajante inglês Thomas Bigg-Witther, temos as 

seguintes medidas: o comprimento variava entre 5,4 metros e 5,5 metros, a largura podia 

chegar até 4,5 metros de um lado ao outro; ele não apresenta a altura aproximada destas 

estruturas. A outra descrição feita por Gustav von Koenigswald aponta que as estruturas 

Kaingang possuíam as seguintes dimensões: mais ou menos 5 metros de largura e uma 

variação de 10 a 15 metros no comprimento, podendo atingir até 30 metros de comprimento. 

Os dois primeiros exemplos têm medidas similares, ao passo que o terceiro foge um pouco a 

estas dimensões, mas como já foi dito em outra parte, as estruturas podiam variar conforme o 

número de pessoas existentes nas tribos.  

Outro dado que pode ser comparado refere-se ao material utilizado na confecção 

destas estruturas, que se apresenta de forma similar nos três exemplos. A única exceção, acha-

se na divisão interna das estruturas. No trabalho de Mabilde (1983) encontramos registrado 

que cada uma das estruturas pertencentes a uma família Kaingang achava-se dividida 
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internamente por quatro paredes. Cada uma destas partes era destinada aos membros de uma 

família.  

Veiga (2000, p.94), diz que: ''Uma aldeia do tipo anteriormente descrito consistia de 

várias grandes casas, que abrigavam dezenas de pessoas cada uma. Eram casas comunais 

ocupadas por um casal mais velho, suas filhas, genros e netos [...]''  

Mais dois exemplos a respeito da forma das estruturas feitas pelos Kaingang merecem 

ser apontados. Um deles, refere-se ao relato de Telemaco Borba escrito no ano de 1882, onde 

faz as seguintes considerações: ''Vivem reunidos aos magotes de 50, 100 e mais individuos, 

sob a direção de seos caciques [...]'' (BORBA, 1908, p.7) 

Prossegue, ainda relatando que: 

 
Não teem habitação permanente; geralmente se mudam todos os annos, à 

proporção que vão rareando os meios naturaes de sua subsistencia. 
Quando encontram local abundante em caça e mel, constroem grandes 

ranchos, de 25 a 30 metros de extensão, cobertos e cercados com folhas de palmeira, 
sem nenhuma divisão interna, [...] no centro desses ranchos accendem os fogos para 
cada família [...] (BORBA, 1908, p.8) 

 
Nunca varrem seus ranchos; quando ficam muito sujos e cheios de pulga, 

os queimam e constroem outros. (BORBA, 1908, p.9) 
 
 

O outro exemplo, ao qual nos referimos, é extraído das informações apontadas por 

Zwetsch (1994), que faz as seguintes considerações:  

 

Quanto às habitações, havia vários tipos. Os Kaingang mais antigos 
utilizavam casas subterrâneas, bem protegidas contra o frio e que proporcionavam 
bastante conforto. Melià afirma que essas casas eram escavadas no chão, em forma 
de poço, com dimensões que variavam de dois a 18 metros de diâmetro, chegando a 
ter até seis metros de profundidade. [...] As aldeias contavam com 25 a 30 dessas 
casas. Mais tarde, são registrados outros tipos de habitações, mais simples, feitas de 
longas estacas em forma de forquilha, fixadas no solo, contra as quais apóiam 
transversalmente, quatro outras varas. Dessa forma fazem quatro divisões que são 
cobertas com folhas de palmeira. 

Nessas casas viviam as famílias segundo padrões de relacionamento 
verdadeiramente bem elaborados e complicados ao observador estrangeiro. 
(ZWETSCH, 1994, p.36) 

 
 

 
 
 



^̂
^̂
^̂
^̂

XX
XXX
XX

Figura 21: Marcas feitas nos pinheirais pelos Kaingang para demarcação de seu
território. Fonte: Mabilde, 1983.
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As informações trazidas por Borba (1908), são de sua observação direta entre os 

Kaingang, enquanto que Zwetsch (1994) valeu-se de informações já existentes a respeito 

desta cultura, compilando-as em seu texto. Contudo, nos oferecem dados que podem ser 

utilizados. Ao que tudo indica, segundo este autor, a organização social do índio Kaingang no 

atual Estado do Paraná difere de seus contemporâneos aqui no Rio Grande do Sul, pelos 

relatos analisados. Percebemos que os Kaingang do Paraná agrupavam-se em aldeias com um 

maior número de indivíduos, ao passo que no ''planalto gaúcho'' as aldeias eram de menor 

porte, ocasionando, assim, mais sub-tribos ligadas a um cacique principal, dentro de um 

mesmo território. 

 

4.4 A Alimentação 

 

Outro aspecto importante de salientarmos diz respeito à alimentação dos Kaingang. As 

fontes de alimentos para as várias sub-tribos subordinadas a um grande cacique, achavam-se 

espalhadas no entorno dos limites de cada aldeia, distribuídas em territórios específicos.  

No início de nosso trabalho, dissemos que os Kaingang podem ser considerados como 

sendo caçadores, coletores e possuindo, ainda que de maneira restrita, roças, onde eram 

cultivados pelas famílias alguns poucos gêneros. Além disto, dentro dos limites de cada sub-

território, circulavam em busca dos recursos alimentares provenientes da flora e fauna, 

durante o ano. Ao longo do trabalho, percebemos uma certa maleabilidade no comportamento 

desta etnia. Isto quer dizer que em linhas gerais, a cultura é a mesma, só que ela adaptou-se ao 

ambiente em que estava se fixando. 

Nos registros feitos por Mabilde (1983) ele descreve os hábitos alimentares dos 

Kaingang com detalhes, em seus vários aspectos. Para nós estes detalhes dizem respeito 

àquilo que o engenheiro belga pôde observar. Pensamos que pelo fato de ter permanecido 
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cativo (conforme relata) de uma das tribos subordinadas ao cacique Cun-nhungoê, o 

engenheiro belga não teve a oportunidade de presenciar todos os hábitos destes indígenas, 

mesmo tendo permanecido junto a eles por dois anos. Talvez, este grupo que observou 

refletisse justamente o que mais acima apontávamos, ou seja, o grupo adaptou-se ao ambiente 

no qual estava inserido, ou ainda conforme relata, devido ao seu cativeiro ele sofreu algumas 

restrições, podendo observar somente alguns aspectos do cotidiano desta tribo. 

O pinhão fruto do pinheiro (Araucaria angustifolia) é item de destaque na sua 

alimentação, conforme consta em seus apontamentos.  Diz ele ser este o principal e quase que 

exclusivo alimento, sendo colhido entre os meses de abril e junho, e posteriormente 

consumido sob forma de farinha, ou ainda assado no que ele chamou de borralho. Um aspecto 

que se torna curioso é o fato de que em suas anotações aparecem as seguintes considerações: 

''Os coroados nada plantam, não obstante gostarem muito de milho verde, batata doce, 

abóbora e amendoim, mandubim ou mandobim que comem assado no borralho.'' (MABILDE, 

1983, p.127). Aqui, a nosso ver, o autor equivocou-se pois segundo ele, os indígenas não 

plantavam gênero algum, mas apreciavam muito o milho, a batata doce, o amendoim e a 

abóbora. Para que haja a colheita destes alimentos, eles necessitam ser cultivados, o que 

implica em uma agricultura, ainda que incipiente. Mas como vemos, o autor é categórico ao 

fazer tal afirmação. O que nos parece é que as roças donde provinham os gêneros 

mencionados se encontrassem, exatamente como indicado por outros autores, nos arredores 

das aldeias.  

Com relação ao restante da alimentação dos Kaingang, seus registros dão conta de 

que, por exemplo, entre os grupos aqui fixados a prática da pesca com anzol ou outros 

instrumentos era desconhecida. Também é observado pelo autor que estes indígenas, não 

possuíam quaisquer meios para a pesca e que a mesma não tinha apreço entre os mesmos. 

Ainda conforme suas observações, indica que estes índios tinham como dieta básica quase 
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que exclusivamente as frutas que eram coletadas nas matas, entre as quais cita o bacupari9 

(Platonia insignis-Martius), o araçá (Psidium grandifolium), a fruta do tucum (Astrocaryum 

tucuma), a pitanga (Eugenia pitanga), o araticum-do-mato (Rollinnia silvatica-Martius), entre 

outras espécies. Em relação à caça, aponta que ela é para eles um alimento secundário sendo 

de pouco interesse, a não ser a caça de aves, em especial a de papagaios, pelos quais tinham 

predileção, pois suas penas eram usadas nos adornos que eventualmente produziam. Dos 

animais que, segundo ele, muito eventualmente abatiam, constavam as antas10, os porcos do 

mato, o bugio (gênero Alouatta), o macaco (gênero Simia), os coatis (Nasua narica), as pacas 

(Coelogenis paca), e os tatus (Dasypus).  

 Outros autores que também produziram trabalhos a respeito do índio Kaingang no 

Estado do Rio Grande do Sul, fazem menção ao plantio de pequenas roças. Por exemplo, o 

trabalho de Basile Becker (1995) difere de Mabilde em alguns tópicos, apesar de ter se valido 

de suas descrições. 

Segundo esta autora: 

 O alimento do Kaingang pode-se considerar variado: está representado 
pelos três reinos naturais. Entre os alimentos animais registramos a carne de diversos 
tipos, obtida pela caça, pela pesca ou pela coleta (larvas e insetos), e o mel de abelha 
silvestre; entre os vegetais temos grande variedade de frutos e raízes silvestres 
resultantes da colheita, e também os produtos provenientes do plantio incipiente da 
mandioca, da abóbora, do milho, etc. Complementam sua dieta as bebidas 
fermentadas ou não que eles mesmos preparam, o fumo e os narcóticos. (BASILE 
BECKER, 1995, p.201) 

 
 

Cita de maneira mais elaborada que além do pinhão ou mesmo em sua falta, os 

Kaingang consumiam o palmito11 (Euterpe edulis-Mart.), a banana-do-mato, a guabiroba 

(Eugenia depauperata), a cereja-do-mato, o umbu, e o cincho. Apreciavam também a 

jaboticaba, a pitanga, o ariticum, o abacaxi e o caraguatá.     

                                                
9 Os nomes aqui listados foram retirados da obra de Mabilde, 1983. 
10 Os nomes aqui listados foram retirados da obra de Mabilde, 1983. 
11 Nomes retirados de Basile Becker, 1995. 
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Registro similar possuímos para as outras áreas onde a ocupação territorial dos 

Kaingang é assinalada, como no atual Estado do Paraná. Neste estado, temos que os Kaingang 

utilizavam-se da pesca como fonte de alimento. Ao que parece esta prática é outro marcador 

cultural que evidencia as diferenças que podem ocorrer em um mesmo grupo étnico, separado 

por barreiras naturais. Veiga (2000) nos diz que, 

 
os Kaingang sempre tiveram aldeias fixas perto das suas roças e faziam 
acampamentos próximos aos rios piscosos onde construíam seus põri (paris), [...] 
Boa parte do ano os Kaingang permaneciam nesses acampamentos coletando nas 
proximidades os frutos, a caça e aproveitando para incursionar pelo território 
inimigo. (VEIGA, 2000, p.195) 

 
 

Esta autora, ainda descreve a economia Kaingang como sendo uma economia que se 

baseava na ocupação de vários nichos ecológicos, localizados dentro do território pertencente 

a cada sub-tribo. Para poderem explorar estes recursos os Kaingang possuíam uma aldeia, 

descrita como um local fixo, onde se localizavam suas roças e onde também eram realizados 

seus rituais, quando da reunião de seus membros. Com este comportamento, os indígenas 

circulavam dentro dos limites de seu território ao longo do ano obtendo o alimento através da 

pesca, da caça, da coleta de diversos frutos, de insetos e mel, do consumo do pinhão e ao 

regressarem às suas aldeias primárias, obtinham os alimentos fornecidos por suas roças 

(VEIGA, 2000). 

Outro autor que descreve os hábitos alimentares dos Kaingang é Telemaco Borba 

(1908), fazendo uma série de apontamentos a respeito dos grupos indígenas do  Estado do 

Paraná, mais especificamente, nos territórios compreendidos entre os rios Tibagy e Uruguai. 

Segundo ele, os Kaingang tinham uma dieta que era provida pelo consumo de peixes, mel, 

frutas, caça, além de gêneros como o milho, abóbora e feijão que eventualmente plantavam.  

Este autor indica que: 

 
 
Como no territorio onde vivem a caça é muito abundante, não comem 

certos animaes e escolhem aquelles cuja carne é mais a seo paladar. As caças que 
mais apreciam são: a anta, o macaco (caiere), o bugio (gongue), porcos do mato 
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(?)12, tatetos (?), quaty (reê); comem muitas hervas do matto e entre ellas a ortiga 
grande, caragoatá e uma espécie de alga ou musgo [...] Não comem a carne dos 
veados (carubé), pacas (cocamé), cotias (?), e outros animaes. (BORBA, 1908, p.10-
11) 

 
 

Também aponta para o fato de que os Kaingang possuíam roças onde plantavam os 

gêneros acima mencionados. Para fazer tais roças, os indígenas escolhiam dentro de seu 

território, as matas pouco densas, nas quais, após derrubarem a vegetação existente, ateavam 

fogo ficando o terreno pronto para o plantio. 

Ainda baseados em estudos referentes aos Kaingang do Paraná, temos as informações 

retiradas da tese de doutorado de Tommasino (1995). Para esta autora, os Kaingang 

executavam seus deslocamentos no interior de seus domínios, sempre erguendo estruturas 

destinadas a seu abrigo e proteção, ainda que de maneira rústica; estas estruturas atendiam 

necessidades durante sua permanência em determinada localidade, até que os recursos 

disponíveis se tornassem escassos, ocasionando o abandono da aldeia, que era queimada, após 

o quê os membros da tribo migravam para um novo local, repetindo os passos anteriores. 

Podemos perceber que os grupos Kaingang estabelecidos no Paraná, tinham como articulador 

de suas atividades, fossem elas de cunho ritual ou destinadas a prover seu sustento, o 

calendário natural. Interpretamos os dizeres da autora, no sentido de que migravam dentro de 

seus limites territoriais em busca de seu sustento, obedecendo aos períodos de maturação dos 

frutos, a abundância da caça e dos outros recursos dos quais dependiam. 

Com base nestes dados, temos que os Kaingang paranaenses praticavam para sua 

subsistência a caça, a coleta, o cultivo e a pesca, estando sua dinâmica interna interligada com 

as mudanças sazonais do ecossistema por eles habitado. A caça praticada por esses grupos 

consistia de animais como a anta, o cateto e o porco do mato; era mesclada com outros 

                                                
12 A acentuação entre parênteses indica uma incompreensão de nossa parte a respeito da grafia dos termos 
anteriores. Estes termos, são os que aparecem na linguagem dos índios Kaingang. 
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alimentos, em geral à base de pinhão ou de milho, ambos processados de maneira a se 

tornarem uma espécie de farinha. Com relação à coleta, esta baseava-se na extração de mel, 

palmito, pinhão e frutos variados. Pescavam utilizando armadilhas denominadas de pari. 

Finalizando temos que suas roças achavam-se nas bordas das matas (TOMMASINO, 1995). 

Avaliando estas informações, podemos perceber que alguns dados são divergentes 

entre os autores. Porém, a maior parte das informações convergem na indicação das formas de 

alimentação e nos gêneros consumidos pelos índios Kaingang. Voltamos a chamar a atenção 

para o fato de que, por estarem localizados em áreas geográficas separadas, as estratégias de 

grupo podem diferir em alguns pontos. O fato de que o engenheiro belga Alphonse Mabilde 

não relatou serem os Kaingang, pescadores nem agricultores não desmerece seu trabalho. 

Estando ele primeiro na condição de cativo e posteriormente em seus contatos esporádicos 

com outras tribos enquanto desempenhava a função de engenheiro chefe das colônias a 

serviço do governo provincial, compreendemos porque tais itens não constam de suas 

observações. Na primeira situação, a de cativo, Mabilde tem sua liberdade restringida ao 

perímetro da aldeia, não podendo observar as atividades fora dela; na segunda, o cargo que 

ocupa faz com que tenha que se deslocar continuamente de um lugar para outro, não 

permitindo que ele presencie o cotidiano destas populações, obtendo apenas fragmentos 

destas, enquanto estava em determinada área.  

 

4.5  O Vestuário 

 

Apesar de ocuparem uma área, onde predomina o clima frio, os membros das várias 

tribos Kaingang do ''planalto gaúcho'', tinham o costume de andarem nus, tendo apenas em 

alguns casos, seus corpos pintados. Segundo Basile Becker (1995) a pintura indicava a qual 

metade exógama o indivíduo pertencia. Silva (2001) é de opinião similar.  
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Após analisar os dados de outros pesquisadores, Basile Becker (1995) indica que 

alguns índios Kaingang vestiam-se com uma espécie de camisa, que era obtida por meio de 

trocas junto aos índios Guarani. Para as mulheres, existia uma espécie de manta feita, com 

fibras de urtiga ou de caraguatá; esta cobria-lhes dos peitos aos pés, deixando seus ombros e 

braços descobertos. Valiam-se também de alguns adornos. 

Em algumas situações temos que os homens confeccionavam um tipo de tanga, 

formada por cordões a partir das fibras de tucum (Astrocaryum tucuma) ou da urtiga brava 

(Urera baccifera) (MABILDE, 1983). 

  Algumas variações podem ser encontradas. O relato de Telemaco Borba (1908), 

aponta que as mulheres tinham o costume de cobrirem-se da cintura até mais ou menos a 

altura dos joelhos, ao passo que os homens andavam completamente nus, tendo cada um, uma 

espécie de manto feito com fibras vegetais.  

No trabalho de Veiga (2000), a pesquisadora registra que '' Teciam antigamente uma 

roupa de fibras de ortiga brava (pyrfé) [...] Teciam também uma espécie de camisa sem 

mangas para os homens e saias com as quais as mulheres enrolavam-se da cintura para baixo. 

'' (VEIGA, 2000, p.38).  

Como não dispomos de maiores informações a este respeito, não nos deteremos em 

demasia neste tópico.  

 

4.6 Os Instrumentos 

 

Os instrumentos, por mais rudimentares que possam ser, são indispensáveis às culturas 

humanas possuindo várias funções, como transportar alimentos (cestos), armas para a caça ou 

defesa (arco, flecha, etc). Na opinião de Sahlins (1977), a manufatura destes artefatos denota 

uma habilidade consciente por parte de quem as fabrica. Segundo ele, ''O uso das ferramentas 
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entra em relações específicas com quem as usa'' (SAHLINS, 1977, p.95). Aponta ainda que os 

instrumentos são acessórios que têm a função de aumentar a capacidade mecânica do corpo, 

possibilitando maior acúmulo de reservas de alimentos. Estes instrumentos podem também 

exercer alguma função ritual em cerimônias religiosas ou ainda serem peças destinadas ao 

artesanato, com funções próprias dentro do contexto do grupo; por exemplo, um cesto, uma 

rede ou uma esteira.   

Como os demais grupos humanos, os Kaingang também tinham uma indústria, que os 

provia com instrumentos feitos para suprirem às suas necessidades. Basile Becker (1995) 

chama a atenção para o fato de que: 

 
Poderíamos [...], distinguí-los entre utensílios domésticos, bastante 

reduzidos, e utensílios resultantes de seu pequeno artesanato ou indústria caseira, 
assim como os ligados à sua cultura espiritual, especialmente instrumentos musicais, 
objetos de jogos, etc. os que realmente parecem dignos de destaque por variedade e 
técnicas de fabricação, estão representados pelas armas. (BASILE BECKER, 1995, 
p.222)13 

  

Estes utensílios domésticos em geral eram confeccionados conforme as suas 

necessidades e em pequena escala, já que cada família era responsável por prover seu 

sustento. Podemos citar como exemplo dos instrumentos por eles utilizados, as mãos-de-pilão 

feitas em pedra, os machados igualmente feitos em pedra, a cestaria e outros trabalhos com 

fibras vegetais e em menor escala a elaboração da cerâmica. Neste ponto temos uma 

discordância entre os autores consultados. Para alguns os Kaingang, ainda que de forma 

restrita produziam em pequena escala certos tipos de vasilhames cerâmicos. Para outros, 

como o engenheiro belga Alphonse Mabilde a cerâmica encontrada não pertence aos 

Kaingang. Nos seus apontamentos temos o seguinte relato:  

 
Os coroados que habitam as matas do Rio Grande do Sul nenhuma louça 

de barro fabricam e muitos potes de barro que se encontram ainda pelos matos – 
quase sempre de boca para baixo e soterrados – são fabricados pelos botocudos que, 
antigamente, habitavam aquelas matas. Por esses restos se reconhece que aqueles 
primitivos selvagens eram muito mais industriosos que os atuais coroados, que 

                                                
13 Ver Figura 23. 
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nenhuma idéia têm da fabricação de potes ou vasos de barro ou de qualquer outro 
utensílio daquela matéria. (MABILDE, 1983, p.208) 

 

Em outra parte de seu relato, menciona a probabilidade de tais utensílios terem sidos 

feitos pelos Guarani. Em ambas as vezes, pensamos que ocorreu uma falha de observação14. 

Excetuando, a caça que era assada em covas abertas no chão, semelhantes a fornos, como os 

Kaingang poderiam cozer o restante de seus alimentos que eram extraídos da coleta e do 

plantio? 

O fato de supostamente os Kaingang terem algumas destas panelas (Guarani ou 

Xokleng) em seu poder, no início do século XX, pode demonstrar que entre estes dois grupos 

havia um certo grau de contato ainda que este ocorresse ao acaso, em áreas limítrofes de seus 

territórios.  

Borba (1908), em suas observações a respeito dos Kaingang no Estado do Paraná, 

indica que estes nativos possuíam poucos instrumentos, divididos entre os destinados ao uso 

doméstico, à caça e armas. De uso doméstico dispunham de panelas de barro (não possuímos 

por parte deste autor maiores dados a este respeito), pequenos pilões geralmente feitos de 

pedra e suas mós confeccionadas com o mesmo material, cestos fabricados com fibras 

vegetais, cuias ou porongos, machados de pedra e pequenas lascas de pedra, cuja função era a 

de servir como instrumentos cortantes. As armas usadas eram o arco, a flecha, tacapes de 

madeira e ainda lanças. Com relação às pontas de flechas, este autor diz serem feitas com 

ossos de macaco, algumas até mesmo de ferro15. Cada família teria um certo grau de 

autonomia dentro de sua tribo e cada uma dispunha dos instrumentos ainda que rudimentares, 

para a satisfação de suas necessidades, sendo estes confeccionados conforme a demanda 

assim o exigisse.  

                                                
14 Isto será discutido mais adiante. 
15 Isto é verificado após ocorrerem os contatos iniciais com os primeiros imigrantes italianos e alemães, no 
século XIX. 



Panelas de barro Kaingang de São Paulo; Acervo MAE/USP.
Coletadas por Baldus, 1947. Identificadas como pelos

Kaingang paulistas e de Nonoai-RS.
kukrü,

Manto de urtiga, ( em
Acervo-MAE/USP.

Ra ionior rangrê kurã).

Flecha com ponta aguçada ( em .
(Detalhe da haste). Acervo MAE/USP.

Ra tufy ndo).
Flecha com ponta lisa (pintada, detalhe da haste).

( em ) Acervo MJC/RS.Véin kõpó ndo kander .

Garrafa tufy (Ra ionior). Acervo MJC/RS.

Figura 23: Representação de alguns utensílios utilizados pelos Kaingang;
Modificado de Silva, 2001.
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 A tese de doutorado de Juracilda Veiga (2000) também apresenta dados a este 

respeito. Nela a autora destaca que, 

 
para pescar faziam armadilhas de apanhar peixes, [...] Produziam uma cerâmica 
rudimentar para utensílios como panelas (kukrû) e pratos (pétky). São ainda hoje 
exímios trançadores, produzindo balaios, peneiras e cestos feitos de taquara, que 
vendem no mercado regional. (VEIGA 2000, p.38)  

 

Da tese de doutorado de Tommasino (1995), destacamos o seguinte relato: ''[...] 

usavam instrumentos de pedra e viviam da caça-coleta-pesca-agricultura, dormiam no chão 

em volta do fogo, cozinhavam no chão, usavam panelas de barro, faziam tecidos de urtiga 

brava.'' (TOMMASINO, 1995, p.266). Também é indicado por esta pesquisadora que tanto a 

confecção da cerâmica, quanto da cestaria eram atividades femininas. 

Na aldeia, no interior das casas de cada família, havia cestos de vários tamanhos que 

serviam como recipiente para guardar e conservar os alimentos; a água também era 

armazenada em cestos feitos com tal intuito; a diferença era que estes cestos possuíam um 

revestimento feito com cera de abelha, o que lhes conferia impermeabilidade. Para o 

transporte de frutas colhidas em locais próximos à aldeia, um cesto era confeccionado para 

este fim, enquanto os homens ocupavam-se da coleta de frutas, as mulheres faziam o 

respectivo cesto (MABILDE,1983). 

Podemos perceber que os instrumentos ocupam uma posição bem definida dentro da 

cultura Kaingang, eles são essencialmente utilitários, com pouca variabilidade e para o uso 

cotidiano, sendo de uso pessoal e confeccionados conforme a ocasião exigisse. 
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4.7 As Guerras 

 

Os autores pesquisados apontam diversos motivos para que haja conflitos internos e a 

posterior segmentação do grupo original. Mas em quase todos encontramos questões ligadas 

ao domínio ou invasão de um território16. 

Mabilde (1983), através de seus apontamentos nos traz vários relatos a este respeito. 

Entre eles temos as seguintes considerações:  

 
Ainda que todos os coroados tragam o mesmo distintivo da cabeça 

tonsurada e o cabelo cortado da mesma maneira, pertencendo, assim, à mesma 
nação, muitos não são amigos e pode-se dizer, sem correr risco de errar ou exagerar, 
que entre as tribos, na sua grande maioria, existem sempre rivalidades, mais ou 
menos fundamentadas. São inimigos irreconciliáveis que fazem, mutuamente, uma 
guerra de extermínio – aliás, o único sistema de guerra que conhecem – ignorando, 
completamente, o que seja reconciliação. [...] (MABILDE, 1983, p.45, Nota n.º 31) 

 
 

O autor, ainda destaca que tais conflitos eram legado de gerações passadas e que os 

grupos que se achavam em confronto durante suas observações o faziam já sem muitas vezes 

saberem ao certo o motivo que os havia levado a combaterem entre si. Diz ele, ser reflexo na 

maioria das vezes do roubo de uma determinada mulher de uma das sub-tribos por um homem 

de outra sub-tribo, ou da invasão do pinheiral pertencente a outro grupo sem o consentimento 

do cacique principal (MABILDE, 1983). 

Já Basile Becker (1995), relaciona outros fatores para explicar a rivalidade e os 

conflitos entre os Kaingang. Esta autora não insiste,  

 

                                                
16 Aplicamos aqui o termo ''guerra'', para exemplificar uma situação muito comum neste grupo Jê, mas queremos 
deixar claro que não estamos tratando do conceito aplicado por nós nos dias atuais, e sim o que relaciona o 
fracionamento interno dos Kaingang seja por quais motivos forem. Em alguns casos não chega a ocorrer um 
conflito armado entre facções rivais, a contenda resolve-se com uma da partes migrando para outro local, outras 
vezes o grupo fragmenta-se pela própria condição territorial. Pode ser que devido a um período prolongado de 
estiagem, ou excesso de chuvas, os alimentos não sejam suficientes para todos os membros de uma determinada 
tribo ocasionando assim a migração de uma parte do grupo (geralmente algumas famílias) em busca de mais 
alimento e com isto a tribo fraciona-se, uma vez que na maioria dos casos os grupos que se dividiam não 
voltavam a unir-se em uma única tribo. 
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no conceito guerra, em virtude da própria organização sócio-cultural que nos ocupa 
e da precariedade dos dados. Abordamos a quebra do relacionamento como uma 
situação conflitiva dentro do grupo–guerra–ou do grupo indígena com o branco 
colonizador–assaltos. (BASILE BECKER, 1995, p.285). 
 
 
 

 Destaca ainda que as freqüentes lutas entre eles tinham como causas a própria 

sobrevivência do grupo, que se refletia na invasão de seu território, para vingarem-se de uma 

ofensa ou pela ameaça a sua liberdade, ou ainda devido ao desrespeito a certos princípios 

éticos que estavam ligados com a organização política e social dos Kaingang (BASILE 

BECKER, 1995). 

Em sua dissertação de mestrado Laroque (2000), aponta que os grupos Kaingang 

tinham como uma de suas características a natureza de guerra constante, que era vivida nas 

relações intratribais, notadamente marcada pelas freqüentes dissidências internas e pelas 

intertribais, estas, principalmente contra os Xokleng, igualmente pertencentes aos Jê 

Meridionais, com os Guarani e posteriormente com os imigrantes europeus e de outras partes 

do Brasil (LAROQUE, 2000). 

Outras questões referentes a conflitos intertribais dos Kaingang, são relacionados por 

Zwetsch (1994). Este autor aponta que durante o século XIX houve migrações de tribos 

Kaingang localizadas mais ao norte, provavelmente em regiões do sul do Estado de São Paulo 

e do interior do Estado do Paraná, em direção à Santa Catarina, ocasionando conflitos com os 

Xokleng ali residentes e no norte do atual Estado do Rio Grande do Sul, ocasionando mais 

confrontos com as tribos Kaingang já estabelecidas no planalto gaúcho. Ele ainda diz que ''[...] 

como uma característica da história dos Kaingang do Rio Grande do Sul vamos encontrar a 

contínua luta entre chefes de bandos locais'' (ZWETSCH, 1994, p.22). 

Quem também compartilha destas informações a respeito dos deslocamentos dos 

Kaingang é Tommasino (1995). Segundo ela,  

 
A dispersão dos Kaingáng teria se dado a partir do Estado de São Paulo 

em direção ao sul. A cada divisão ocorrida por rivalidades entre as partes, os grupos 



 135

deixavam de ter contatos, sendo que os grupos que atravessavam os rios não mais 
retornaram. (TOMMASINO, 1995, p.46) 

 
 
 

Outro autor, que faz referência a este assunto é Prezia (1994). Segundo ele, a  

rivalidade quer seja ela intratribal ou intertribal dos grupos Kaingang sempre foi uma das 

características deste grupo Jê meridional, devido ao seu hábito de constantes deslocamentos. 

Ainda segundo este autor, os grupos nativos das regiões onde o elemento branco começa a 

expandir-se, reagiram como sempre o fizeram, quando seus domínios eram ameaçados, só 

que, ao invés de conseguirem manter seu território foram expulsos dele, sendo recolocados 

em outras áreas e em muitos casos dizimados pelos descendentes dos primeiros imigrantes 

europeus que possuíam armas de fogo melhores e mais eficientes do que arcos e flechas.  

Por último, temos ainda as informações de Souza (1983). Conforme seus registros, os 

Kaingang não faziam guerras nem oposição a outros grupos, a não ser que estes invadissem o 

território pertencente a alguma de suas tribos. Ainda segundo este autor, os Kaingang eram 

excelentes com o manejo de arco e flecha. De opinião similar, temos Veiga (2000), que diz 

terem os Kaingang a estratégia de formarem aldeias distantes umas das outras para que esta 

distância entre elas funcionasse como meio de diluir as rivalidades e intrigas, que um convívio 

em uma aldeia maior pudesse ocasionar. 

 

4.8 Os Sepultamentos 

 

Outro item importante, na cultura Kaingang e que merece ser descrito refere-se à 

maneira como enterravam seus mortos, onde estavam localizados seus cemitérios, se havia e 

quais eram as diferenças entre os enterros do cacique principal, de seus caciques subordinados 

e dos demais membros pertencentes a sua tribo.  
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Como nas demais culturas, também entre os Kaingang existiam ritos e cerimoniais 

destinados ao enterro de seus mortos. Se por um lado as festas eram momentos para a reunião 

de todas as tribos subordinadas junto à aldeia do cacique principal, para expressarem sua 

alegria e comemorarem a vitória em algum confronto, ou simplesmente para executarem os 

ritos que compunham suas crenças místicas, por outro, quando ocorria de alguém vir a morrer, 

os procedimentos com o sepultamento eram condizentes com a posição do indivíduo dentro 

da tribo à qual pertencia. 

Se a pessoa falecida fosse, por exemplo a esposa de um dos homens de determinada 

sub-tribo, ela recebia um tipo de rito funerário. Caso fosse a mulher de um sub-cacique o 

tratamento dispensado a ela já divergia um pouco. E se fosse o funeral do sub-cacique ou 

mesmo do cacique principal destas tribos, teríamos mais dois tipos de ritos funerários 

diferentes. Estes ritos obedeciam a hierarquia e dinâmica cultural interna destes grupos. 

Em seus apontamentos Mabilde (1985) relata com certo grau de detalhe, os 

procedimentos para com os mortos. Conforme extraímos de seus registros, em se tratando da 

morte do cacique principal de uma das tribos Kaingang, temos um ritual elaborado. 

 
Falecendo o cacique principal dos coroados, é enterrado com grande 

pompa, devida à sua alta posição. Assim que o cacique acaba de expirar, uma das 
mulheres velhas sai logo a prevenir todos os chefes das tribos subordinadas. Estes 
reúnem, imediatamente, todos os homens da tribo e vêm, armados de varapau, 
colocar-se ao redor do rancho do defunto, não deixando ali entrar pessoa alguma, a 
não ser as mulheres e os filhos do finado. (MABILDE, 1983, p.91) 

 
 

Este procedimento é o primeiro passo para que se proceda ao sepultamento do líder 

morto. Outro elemento, é o local onde o cacique principal deve ser sepultado. Este espaço 

encontra-se sempre em área de campo, a considerável distância das aldeias, às vezes mais 

distante outras vezes mais próximo, mas não temos como indicar a distância exata por falta de 

dados.  
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Quando os Kaingang atingem o local onde deve ser sepultado o cacique principal, 

todos param e aguardam que o filho mais velho do falecido indique onde será a sepultura de 

seu pai.  

O filho mais velho adianta-se e escolhe o lugar da sepultura, dando, então, 
um grito agudo para sinal. O cortejo acode ao lugar de onde saiu o grito e ali 
depositam o leito com o defunto, tendo porém o cuidado de voltar o lado da cabeça 
para leste e o dos pés para oeste. Assim orientado o cadáver, todos os homens 
formam em redor dele um círculo, formando uma só linha que, por este motivo é as 
vezes, de grande dimensão, ficando as mulheres e filhos do falecido do lado de 
dentro, perto do corpo e o filho mais velho, perto da cabeceira. As mulheres e filhos 
das tribos subordinadas ficam fora do círculo.  (MABILDE, 1983, p.93) 

 
 

Prossegue ainda o relato dizendo que: 

 
No dia seguinte ao enterro do cacique principal e deste dia em diante, 

todos os moços das tribos subordinadas voltam ao lugar da sepultura do cacique e 
sobre ele amontoam terra, até formar um túmulo circular, de não menos de vinte e 
cinco palmos de diâmetro (e às vezes mais), com seis palmos de altura. Neste 
serviço levam, às vezes, muitos meses, porque além de carregarem a terra em uma 
espécie de cabaz (feito de taquara e cipó), de pequenas dimensões, pouco maior do 
que uma quarta de alqueire (das nossas antigas medidas), vão buscá-la, em geral, a 
grande distância à margem de algum arroio ou sanga, com barranco que desmorone 
e donde retiram a terra com estacas de madeira. 

Estes túmulos, com tão grandes dimensões, têm sido, para muitos que os 
têm visto, um enigma, porque em suas imediações nunca se encontra lugar ou cova 
que indique a proveniência da quantidade de terra com que são feitos, sendo, muitas 
vezes, localizados a uma distância considerável do lugar em que foram buscar terra. 
O túmulo é perfeitamente circular e com as dimensões referidas. A parte lateral faz 
ângulo reto com o solo e com a superfície superior que é perfeitamente horizontal. 
Ao redor do túmulo, limpam o terreno, tirando-lhe toda a vegetação, numa extensão 
de oito a dez palmos, mais ou menos. Calcam bem com os pés a terra dessa orla 
circular e então está o trabalho concluído.  (MABILDE, 1983, p.96) 

 
 

Quanto ao procedimento dispensado para o sub-cacique por ocasião de sua morte a 

cerimônia é bem menos elaborada. O local de sepultamento é o mesmo destinado ao cacique 

principal, acompanham-no os membros de sua tribo providos com instrumentos de madeira 

similares a estacas, mas que tem a função de servirem para cavar. Com eles abrem uma cova 

com não mais do que 20 cm, que eqüivale a um palmo de profundidade, nela o defunto é 

colocado sentado, tendo o cuidado de direcioná-lo para o leste e cobrindo seu corpo com terra. 

Esta cerimônia ainda conta com um ritual singular: antes que o morto esteja totalmente 

coberto pela terra e estando somente a cabeça por ser coberta, o homem mais velho dentre os 
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que se acham presentes, enaltece as virtudes do falecido, seus feitos de bravura e sua aptidão 

com as armas. Logo após são proferidos por todos os presentes, gritos que servem como 

despedida ao morto. Terminado este ritual, terminam de erigir sua sepultura e retornam a sua 

aldeia. Os demais membros, sejam eles homens, mulheres ou crianças, são sepultados 

conforme o descrito acima. A exceção se faz em relação à mulher do cacique principal. Esta 

durante o enterro tem o entoamento das gritarias rituais, mas somente por aquelas pessoas que 

são membros da tribo do cacique principal; os demais indivíduos das outras sub-tribos, não 

participam desta parte do ritual (MABILDE, 1983). 

Ainda nos valendo dos apontamentos feitos pelo engenheiro belga, descrevemos a 

seguir como eram os cemitérios dos índios Kaingang: 

 
Em uma excursão que fizemos nas matas que ficam ao sul do Mato 

Castelhano e perto da zona ou linha meridional até onde chegam, de norte a sul, as 
matas de pinheiros, encontramos, em 16 de fevereiro de 1836, um campo no meio 
daquele sertão, o qual teria quando muito, umas duzentas braças de comprimento na 
direção de noroeste a sudeste, com cento e vinte braças, mais ou menos, na parte 
mais larga, e setenta braças, mais ou menos, na parte estreita.  

Naquele campo havia sete túmulos de selvagens, entre os quais dois de 
maior diâmetro do que aquele que descrevemos. [...] (MABILDE 1983, p.99) 

 
 

Existem muitos outros dados a este respeito no trabalho de Mabilde (1983), entre eles, 

uma conversa com o cacique principal de nome Braga, a respeito dos túmulos por ele 

encontrados e escavados. Nesta conversa, Braga relata quem são as pessoas ali enterradas e 

porque existe uma diferença de tamanhos nos túmulos. Em um deles, conforme o testemunho 

do cacique Kaingang estava o corpo de seu pai, morto em confronto com os Botocudo, que 

teria ocorrido em fins do século XVIII; desde então este grupo indígena não mais habitava 

naquelas matas. Mabilde, ainda relata que presenciou vários sepultamentos, entre eles, o do 

cacique Cun-nhugoê, no ano de 1836, mas não entra em detalhes sobre o ocorrido17.  

                                                
17 Para maiores informações ver Mabilde, 1983. 
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Também com relação a questões ligadas ao tratamento dispensado aos mortos, temos 

as informações de Basile Becker (1995). A autora com base nos dados de sua pesquisa, diz 

que os Kaingang possuem uma maneira toda especial de tratar os seus mortos. Em grupos 

Kaingang localizados em Palmas no Estado do Paraná, por exemplo, o culto aos mortos seria 

uma das expressões mais salientes desta cultura. E faz as mesmas considerações para os 

grupos residentes no Rio Grande do Sul.  

Segundo esta autora,  

o velório e o sepultamento estão sempre em relação com o status social e a situação 
do morto; por essa razão se podem estabelecer formas distintas de sepultamento para 
o cacique principal, cacique subordinado, homens mortos em combate nas mais 
diferentes situações, mulheres (também de acordo com a posição no grupo), 
crianças, indivíduos faltosos ou criminosos. Todos, porém, são sepultados num sítio 
determinado, cemitério, que, segundo tradição antiga, seria um para cada aldeia. 
(BASILE BECKER, 1995, p.264) 

 
 

Ainda prossegue dizendo que: ''as atitudes relacionadas com a morte e suas 

decorrências sofrem alterações com o perpassar dos tempos, ainda que não as possamos 

acompanhar com certa segurança devido à falta na informação''. (BASILE BECKER, 1995, 

p.266). Esta hipótese nos parece plausível, uma vez que ao longo dos anos percebemos 

mudanças, algumas vezes com mais intensidade outras em menor grau, no padrão de 

comportamento humano, refletindo também em sua cultura de uma maneira geral. Às vezes 

estas mudanças ocorrem por meios naturais, outras por influência externa. No caso dos grupos 

indígenas, a grande maioria das tribos que ainda existem hoje, não possuem mais a mesma 

forma, seja nos ritos, na língua, ou no cotidiano, que possuíam no século XVI, antes da 

chegada da esquadra de Cabral. 

Esta autora ainda aponta que na ocasião dos ritos funerários, o morto era envolvido em 

uma espécie de esteira, ou ainda envolto com um poncho. Estas informações confirmamos 

através dos dados registrados por Rambo (1947) e também por Hensel (1928). 

Outro detalhe é o descrito por Horta Barboza (1913); segundo este autor, estando os 

Kaingang fora de suas aldeias e caso um de seus membros viesse a falecer, o mesmo era 
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enterrado no local onde se encontrava o grupo, sendo a cabeça decepada e guardada em um 

recipiente (não temos informação a respeito de que material seria este recipiente), ao 

retornarem à sua aldeia era feita uma cerimônia fúnebre na qual a cabeça do morto era 

enterrada no cemitério da aldeia. 

Na pesquisa feita a respeito da cosmologia e rituais dos Kaingang por Veiga (2000) 

temos que o fenômeno da morte entre os Kaingang é visto como uma dissociação entre a parte 

terrena, ou seja, o corpo físico, e sua parte astral, que se refere a seu espírito. Estes indígenas 

acreditavam que a morte representava uma forma de migração, na qual se ia da aldeia atual, 

para uma outra aldeia, onde eram residentes os mortos da tribo18. Esta crença poderíamos 

dizer que é universal, pois ela é verificada em diversas culturas espalhadas pelo mundo.  

Conforme os estudos desta autora, para os Kaingang seu cemitério era: ''[...] 

literalmente 'o lugar da sepultura', considerando que outrora a sepultura era um grande 

monumento no qual eram enterrados, a oeste, um Kamé, e a leste, um Kaîru.'' (VEIGA, 2000, 

p.161). Ela também apresenta um relato sobre um enterro presenciado por Maniser no ano de 

1914. Ele localiza o cemitério junto a uma clareira na mata, onde havia grande número de 

coqueiros e que já possuía dois túmulos idênticos ao que é descrito a seguir. 

  
Quando a cova alcança uma profundidade tal que sua borda passa 

aproximadamente 75 centímetros da cabeça dos coveiros, eles abandonam seus 
trabalhos e sobem à superfície com a ajuda de um galho inclinado. Jogam-se então 
na cova, tufos de mato e folhas de palmeiras amarradas; as chamas vigorosas 
lambem as paredes da cova. [...] A cova não é suficientemente grande para que se 
pudesse esticar suas pernas; também o corpo conserva a forma que tinham-lhe dado: 
ele permanece deitado sobre as costas, os joelhos dobrados, e recoberto por um 
cobertor [...] perto da cabeça são colocados os utensílios do morto: sua cesta, seu 
machado, sua garrafa; finca-se dentro da cova suas flechas e seus dois arcos, de 
tamanhos diferentes; [...] Por cima, rolam-se as vigas de palmeira no sentido do 
comprimento, sem deixar, tanto quanto possível, fendas entre elas. Conclui-se o 
telhado dispondo, transversalmente como telhas, franjas de folhas de palmeira 
preparadas da mesma maneira que para o teto das cabanas. Este telhado compacto é 
recoberto de terra. Pegam-na a uma certa distância do antigo buraco que, neste lugar, 
está uniformemente coberto: uma fossa nova é cavada um pouco mais longe, pela 
parte exterior [...] é de costume, no dia seguinte de manhã, recobrir mais uma vez a 
cova de terra; [...] (MANISER apud VEIGA, 2000, p.162-163) 

 
 

                                                
18 Para maiores detalhes ver Veiga, 2000. 
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Também informa que ao redor da sepultura era feita uma vala de 1,5 metros de largura 

com aproximadamente 1 metro de profundidade. A autora também diz que o enterro descrito é 

registrado em diversas localidades, e observado por diferentes pessoas.  

Um outro relato que também destacamos é o do Frei Luís de Cimitille (1880), 

observado no norte do Estado do Paraná, na região do rio Tibagi. Conforme pode observar, os 

Kaingang,     

chegados a seu destino abrem uma cova que mede sempre 7 palmos de 
comprido, 3 de largura e 4 de fundo tendo para esse serviço uma bitola exata, forram 
essa cova com folhas de palmeira e metade da casca de árvore que servia de cama ao 
falecido, e depois com grande cuidado o depositavam na sepultura com a cara para o 
poente, servindo de travesseiro, os seus couros e penas. 

A direita colocam todas as suas armas e um tição de fogo aceso. Cobrem 
depois com paus que alcançam de um lado a outro da sepultura em cima dos quais 
põem a outra metade da casca de sua cama para evitarem que a terra caia sobre o 
corpo tapam todos os orifícios com folhas de palmito e enchem a sepultura com terra 
que vão depositando até a altura de 10 a 12 palmos, dando-lhes um forma cônica. 
[...] (CIMITILLE apud VEIGA, 2000, p.165) 

 
 

Borba (1908) é outro autor que faz observações a respeito dos enterros e da forma das 

sepulturas dos Kaingang, localizados no Estado do Paraná. Segundo suas informações, tão 

logo morresse algum membro da tribo, o mesmo era imediatamente enterrado com seus 

pertences. A sepultura era uma cova não muito profunda, que recebia uma forração de 

madeiras e em seguida era coberta com mais madeiras e terra, até obter um formato convexo 

com uma altura que variava entre os 2 e os 4 metros de altura, com um diâmetro entre 6 e 8 

metros em sua base. Conforme seus apontamentos,  

 
em nossas excursões pelos campos e fachinaes deste Municipio, (Tibagi) sempre nos 
despertava a attenção, certos monticulos de forma conica, que encontravamos nos 
pontos mais elevados das cochilhas, principalmente nas imediações das grandes 
florestas de pinheiros; pela forma traziam-nos á memoria os tumulos  dos 
Kaingangues. [...] (Borba, 1908,  p.124) 

 
 

Com estas informações, encerramos esta parte, referente à caracterização da cultura 

Kaingang em seus diferentes aspectos. A seguir sintetizaremos estas informações sob a forma 

de um texto único.  
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4.9 Os Kaingang do Rio Grande do Sul 

 

Anteriormente, fizemos uma série de referências a respeito do índio Kaingang como 

um todo, localizando-o nos três estados do sul do Brasil. Gostaríamos de nos deter um pouco 

mais na região do ''planalto gaúcho'', onde encontramos até meados do século XIX, algumas 

tribos Kaingang vivendo ainda isoladas no interior das áreas de floresta desta região. Mais 

especificamente na região da bacia hidrográfica do rio das Antas, onde encontravam-se 

dispersos em várias sub-tribos os Kaingang sob o comando do cacique principal Braga19.  

Sua forma de vida estava baseada na caça, na pesca, na coleta de frutos e tubérculos 

encontrados em abundância nas matas onde residiam, no plantio no entorno de suas aldeias de 

poucos gêneros alimentares como o feijão, a abóbora, o amendoim, a batata-doce e 

principalmente na coleta do pinhão, sua principal fonte de alimentação que era combinada 

com os demais recursos acima descritos. 

O território pertencente a cada uma das tribos20 era bem demarcado, sendo os limites 

entre as sub-tribos subordinadas a um determinado cacique principal e deste com os territórios 

das demais tribos Kaingang, rigidamente obedecido21. A incursão em qualquer um dos 

territórios pertencentes a outro grupo, por qualquer motivo que fosse, ocasionava confrontos 

imediatos entre as partes envolvidas. Poderiam estes confrontos ser entre as sub-tribos de um 

mesmo cacique principal, ou entre dois grandes caciques. Cada grupo possuía uma área 

demarcada conhecida de todos; estes limites eram feitos com marcas indicativas que remetiam 

a qual tribo ou sub-tribo o território estava destinado.   

Aliado a isto, temos ainda as dissidências dentro das próprias sub-tribos que se 

organizavam através de laços de parentesco, formando assim  o conhecido sistema de famílias 

extensas. Quando ocorria uma divergência entre eles, as partes descontentes se retiravam 

                                                
19 Ver Figura 24. 
20 Para maiores informações, ver Laroque, 2000.  
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daquele grupo e não mais se reconciliavam entre si, podendo por ocasião de uma celebração 

na aldeia do cacique principal estarem participando dos rituais em questão, mas não 

interagindo entres elas. 

Ligado ainda ao território de cada tribo e conseqüentemente a cada sub-tribo, temos a 

divisão nas áreas destinadas à extração dos recursos alimentares. Como dissemos os limites 

eram observados a partir de marcas próprias, que delimitavam o território entres os grupos22. 

Os primeiros colonos a estabelecerem-se na região serrana do Estado do Rio Grande do Sul, 

atestam este fato, observando que nas matas de pinheirais era bastante corriqueiro 

encontrarem marcas diversas na casca destas árvores. Concluímos com base nestas 

informações que cada um destes grupos, possuía um símbolo semelhante que correspondia a 

sua tribo23 e que este sofria algumas variações pois representava as divisões internas em 

pequenos núcleos, que ocupavam aquela área. 

Quanto aos demais recursos alimentares registrados através das descrições feitas, 

podemos dizer que o ambiente imediato ao redor de cada aldeia correspondia à área na qual 

estes indígenas buscavam coletar as frutas e tubérculos que compunham sua dieta alimentar. 

Não temos informações mais detalhadas em relação a suas roças, mas acreditamos que 

as mesmas eram feitas próximas às estruturas que serviam de moradia às famílias de 

determinada aldeia, tendo cada família uma pequena roça na qual plantavam o milho, o 

amendoim, a abóbora para citar as plantas de que temos conhecimento. Aqui questionamos as 

informações apontadas por Mabilde (1983) segundo o qual, os Kaingang gostavam destes 

gêneros mas não os plantavam. Nossa dúvida é de onde eles adquiriram o gosto por tais 

alimentos. Achamos pouco provável que eles tenham-no adquirido após o contato com o 

imigrante europeu, pois segundo os dados por nós levantados, em outras áreas da Região Sul, 

                                                                                                                                                   
21 Para maiores informações ver  Laroque, 2000.  
22 Para maiores informações ver Mabilde, 1983 e Silva, 2001. 
23 Ver Figura 21. 
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os Kaingang possuíam roças onde estes gêneros eram cultivados. Também temos o 

conhecimento de que estas espécies vegetais são nativas do continente americano, sendo 

incorporadas à dieta alimentar dos europeus quando estes começam a ocupar o Novo Mundo e 

não ao contrário.  

Com relação à caça, dispunham eles de animais como os mamíferos de pequeno, 

médio e grande porte, quanto de aves. Em relação aos peixes, não nos foi possível fazer um 

levantamento mais detalhado, mas acreditamos que estavam a sua disposição, segundo 

comunicação pessoal do Biólogo André Osório Rosa {25/05/03}, espécies como a traíra 

(Hoplias malabaricus), o jundiá (Rhandia sp), a joaninha (Chrenicicle sp), o pintado 

(Pimelodus sp), o cará (Ciclidae), entre outros. 

Os mamíferos típicos da área do Planalto Meridional do Rio Grande do Sul, poderiam 

servir não só como fonte de alimento, mas ainda para a fabricação de instrumentos e 

utensílios (peles, ossos, chifres, cascos). 

Chamamos a atenção para outro fato a que Mabilde (1983) faz referência em seu 

trabalho. Conforme seus apontamentos, os Kaingang não apreciavam a caça e nem a 

praticavam. Contudo, eles começam a praticá-la  após serem aldeados em reservas na região 

do Alto Uruguai. Parece um pouco estranho que os Kaingang comecem a caçar justamente 

quando são desalojados de seu antigo território e confinados em um espaço que não lhes 

possibilite realizar tal atividade.  

Da mesma forma que questionamos a afirmação referente ao plantio de gêneros pelos 

Kaingang, questionamos esta que envolve a caça. Em seu relato ele diz que com a posse de 

armas de fogo o desempenho nas caçadas é bem maior e quando retornam ao aldeamento os 

índios assam-na recordando assim de seus tempos passados. Se eles consideram o resultado 

da caçada com armas de fogo, maior e retornam ao aldeamento, assando as presas abatidas e 
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assim recordando o passado, para nós, isto quer dizer que este era um costume que já fazia 

parte de sua cultura e não uma fuga para a nova realidade a que foram submetidos.  

Para enterrar seus mortos, independente do status social, verificamos que os Kaingang 

se valiam de túmulos feitos em áreas próximas de suas aldeias permanentes, tendo conforme 

os dados pesquisados um cemitério para cada sub-tribo. Estas sepulturas formavam aterros 

circulares nas áreas de campo situadas nas matas pertencentes a seus territórios. Os pertences 

do indivíduo morto eram colocados com ele em sua sepultura. 

A seguir trataremos do ponto central de nosso trabalho, traçaremos um panorama a 

respeito da pré-história das populações localizadas no Planalto Meridional brasileiro, 

relacionando-a com os dados obtidos no presente capítulo. Com isto esperamos estabelecer 

um elo de ligação entre ambos os grupos que por ora encontram-se separados devido às 

nomenclaturas específicas, utilizadas por cada linha de pesquisa.             
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