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 [...] “Português ag vỹ ge nỹtĩ, vẽnh grun 

pẽ han jé ag ke mũ”, fóg tag ag hã to tóg, 

„português‟ he‟e ti mỹr. “Kỹ tag ag vỹ to 

ãjag vóg nỹtĩnh mũ, hãra ag mỹ krónh ke 

tũg nĩ, krónh ke tũ nĩ, mẽ han nĩ, sỹ ãjag 

to ti. Ãjag tỹ krónh ke kỹ, ag vỹ, kumẽr hã 

ag vỹ ãjag ga tỹ sĩ e nỹtĩ mũ [...]. Kejẽn 

ãjag mỹ, pénĩn fynhfynh nĩ mũ, ãjag ga ti. 

Pénĩn ve ha nĩ, divisa han nĩ, hãra fóg ẽnẽ 

ag lote vin sór mũ, kryn jé ag ke mũ, hãra 

tag han tũg nĩ gé. Kryn sór jé ag ke mũ, kỹ 

ãjag ne, ãjag tỹ, taki, ãjag ne, ãjag tỹ: 

„ha‟a‟, ag mỹ: „ha tỹ ké, ẽg mỹ han ge‟, he 

kỹ ãjag ne, vẽsó ki, ãjag ne ãjag ga ki 

direito ti kren nỹtĩnh mũ.” 1 

 

 

João Maria Gojkág Capanema, contando, 
aos 95 anos, o que ouviu, quando jovem, 
de seu avô. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 “Os portugueses são assim, eles vão aumentar muito”, é assim que eles chamavam os brancos, de 

„português‟. “Então esses portugueses vão incomodar vocês, mas não desistam, não desistam, 
escutem bem o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês desistirem, aos poucos, eles vão deixar 
um pedaço de terra bem pequeno para vocês [...]. Um dia, eles vão fazer roça em volta da terra de 
vocês. Cuidem em volta da terra de vocês, cuidem as divisas, os brancos vão querer fazer lotes, vão 
querer dividir a terra de vocês, mas não façam isso. Eles vão querer dividir e se vocês disserem: „não 
sei‟, se disserem: „podem fazer, então façam para nós‟, vocês vão perder o direito sobre a terra”. 
 
Esta fala foi por nós documentada em vídeo no ano de 2015, em Rio das Cobras. A transcrição em 
Kaingang foi feita pelo professor indígena Leomar Garaj Capanema. A tradução para o português é 
do autor, feita em conjunto com a indígena Rose Karigprág Capanema. 
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RESUMO: Nesta pesquisa, analisamos a representação imagética do povo 
Kaingang no conjunto de trinta e sete estampas produzidas por Joaquim José de 
Miranda sobre a décima das expedições destinadas a desbravar os chamados 
“sertões” do Tibagi, no Estado do Paraná, expedição esta comandada por Afonso 
Botelho, no ano de 1771. O povo indígena Kaingang é o terceiro em número de 
população no Brasil, com 37.470 indivíduos. (IBGE, 2010). Seus integrantes vivem 
nos três estados da região Sul do país e também no oeste de São Paulo, são 
falantes da língua Kaingang, a qual se filia à família linguística Jê, do tronco Macro-
Jê. Em 1771, Botelho entrou em contato com os Kaingang dos Campos de 
Guarapuava, duas semanas depois os indígenas prepararam uma emboscada e 
lograram matar sete soldados de Botelho, o qual não teve outra opção a não ser 
retirar-se da região. Nesse sentido, refletimos sobre as formas de resistência 
indígena ante a invasão de seu território, bem como sobre a ideia do “vazio 
demográfico”, na qual a existência de grupos indígenas no atual estado do Paraná 
simplesmente é negada, reproduzindo-se o discurso de que essas terras eram 
desabitadas, até que os luso-brasileiros ou imigrantes de outros países viessem 
cultivá-las. Em relação a essa temática, são fundamentais como base teórica os 
estudos de Mota (1994) e Ribeiro (2002). Ao abordarmos as estampas de Miranda, 
dialogamos com os trabalhos de Belluzzo e Piccoli (2003), Amoroso (2003) e 
Sevcenko (2003), além do relatório do próprio Afonso Botelho sobre os 
acontecimentos da expedição (SAMPAIO E SOUZA, 1956), o qual é crucial para a 
compreensão dos desenhos de Miranda. Dos estudos fundamentais para a cultura, 
história e língua Kaingang destacamos os de Ambrosetti (1895), Baldus, (1937), 
Borba (1908), D‟Angelis (2002), Lima (1842), Mota (2009) e Veiga (2006). Por meio 
da análise das estampas, podemos dizer que a narrativa imagética de Miranda é um 
material de grande valor para a história do povo Kaingang, por meio do qual é 
possível refletir sobre o embate entre os colonizadores e os indígenas nos Campos 
de Guarapuava, notando-se a inconsistência da tese do “vazio demográfico”, bem 
como a resistência Kaingang à invasão de seu território.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa Imagética. Povo Kaingang. Joaquim José de 
Miranda. 
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ABSTRACT: In this research we analyze the representation of the native tribe 
Kaingang presented in a series of 39 illustrations produced by Joaquin José de 
Miranda about the tenth expedition destined to brave the so called “sertões” of the 
area of Tibagi in the Paraná State. This expedition was commanded by Alfonso 
Botelho in the year of 1771. The native tribe of the Kaingang is the third in number os 
population in Brazil, with 37,470 individuals. (IBGE, 2010). The integrants of this 
group live in the three States of the South and also in the west part of the Sate of 
São Paulo. They speak the Kaingang language which is connected to the linguistic 
Jê family, from the principal root of Macro-jê. In 1771, Botelho established contact 
with the Kaingang from the fields of Guarapuava and two weeks later the natives ge 
to organize an ambush in which they killed seven from Botelhos‟s soldiers. So he had 
no choice but leaving the area. In this sense, we reflect about the ways of the 
natives‟ resistance in front of the invasion of their territory and in the same way we 
reflect also about the idea of the “demographic emptiness” by which the idea of the 
existence of groups of natives in the territory of the nowadays State of Paraná is just 
denied and there is just the reproduction of de discourse that this land was 
uninhabited until the Portuguese-Brazilian or immigrants from others countries could 
come and cultivate them. Concerning this thematic, the theoretical studies done by 
Mota (1994) and Ribeiro (2002) are fundamental. Once we face Miranda‟s 
illustrations a dialogue with the works by Belluzzo and Piccoli (2003), Amoroso 
(2003) and Sevcenko (2003) is established, as well as Alfonso Botelho‟s very own 
report about the happenings of the expedition (SAMPAIO E SOUZA, 1956) which is 
crucial to the understanding of Miranda‟s drawings. Among the fundamental studies 
about the Kaingang‟s culture, history and language we highlight those done by 
Ambrosetti (1895), Baldus, (1937), Borba (1908), D‟Angelis (2002), Lima (1842), 
Mota (2009) and Veiga (2006). By the analisis os the illustrations we can say that 
Miranda‟s imagetic narrativeis a material of great value to the history of the Kaingang 
people once through it it is possible to reflect about the chocks between the 
colonizers and the Kaingang people in the fields of Gaurapuava. These illustrations 
also show up the inconsistence of the thesis of a “geographical emptiness” as well as 
they reveal the resistance movement of the Kaingang against the invasion of their 
territory.  
 
KEI-WORDS: Illustrative narrative. Kaingang tribe. Joaquim José de Miranda. 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 10 

 

1 OS KAINGANG – INSERÇÃO NOS CONTEXTOS HISTÓRICO, LINGUÍSTICO E 

LITERÁRIO BRASILEIRO.........................................................................................24 

 

1.1      A LÍNGUA KAINGANG E SEUS FALANTES..................................................24 

1.1.1   Diversidade e classificação das línguas indígenas brasileiras........................25 

1.1.2 Kaingang: entre os relatos de sua incompreensão e as representações 

literárias......................................................................................................................36 

1.1.3 Estudos sistemáticos da língua Kaingang e as perspectivas de sua 

manutenção frente à realidade contemporânea ........................................................47 

1. 2     OS VÁRIOS ETNÔNIMOS DADOS AOS KAINGANG....................................52 

1. 3     OS KAINGANG E SUAS ORIGENS................................................................65 

1. 4     A PRESENÇA INDÍGENA NO PARANÁ E A CONSTRUÇÃO DO VAZIO                  

DEMOGRÁFICO..............................................................................................70 

 

2 REPRESENTAÇÕES IMAGÉTICAS SOBRE OS KAINGANG: RETRATOS DE  

SUA HISTÓRIA........................................................................................................85 

 

2.1 A IMAGEM COMO REPRESENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE     

IMAGINÁRIOS............................................................................................................86 

2.2      AS ESTAMPAS DE JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA NA CONQUISTA DOS       

CAMPOS DE GUARAPUAVA.........................................................................92  

 

CONCLUSÃO......................................................................................................... 144 

 

REFERÊNCIAS........................................................................................................146 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

  

O etnólogo teuto-brasileiro Curt Unkel Nimuendajú dizia sobre os Guarani, no 

ano de 1914, que estes eram tão conhecidos que pareceria até supérfluo escrever 

sobre eles mais alguma coisa. Passado um século, o que Nimuendajú (1987) 

afirmava sobre os Guarani ainda não pode ser dito em relação aos Kaingang. A 

sociedade nacional, de modo geral, pouco sabe sobre as populações indígenas 

brasileiras, na verdade, o indígena é lembrado poucas vezes durante o ano, de 

modo mais específico, no dia 19 de abril, quando, nas escolas, as crianças são 

orientadas a desenharem um indiozinho, o qual terá o corpo pintado, um cocar de 

penas na cabeça e viverá eternamente em uma oca. Além disso, o índio2 é história 

para ser contada com tons de “era uma vez”, de alguém que existiu num passado 

distante, sobre o qual pouco se pode falar. Portanto, existe, há muito tempo, a ideia 

do índio genérico, falante de um dialeto Tupi, que vive da caça, pesca e coleta e, 

acima de tudo, que anda nu pela floresta. Diante desse quadro, a sociedade 

brasileira desconhece a enorme diversidade linguística e cultural dos povos 

indígenas brasileiros. 

Dito isto, voltemos à questão inicial, quando afirmamos que os Kaingang não 

são tão conhecidos como os Guarani. De fato, pela sociedade em geral, tampouco 

estes são bem conhecidos, porém, ao se buscar os escritos existentes sobre os 

Guarani, será possível encontrar uma copiosa bibliografia, grande parte dela escrita 

pelos padres jesuítas, o que justifica a afirmação de Nimuendajú (1987), ao passo 

que, comparativamente, existem menos informações sobre os Kaingang. 
                                                           
2
 Sobre o termo “índio”, cremos ser importante explicitar determinados pontos. Este termo começa a 

ser utilizado desde as primeiras viagens de Cristóvão Colombo à América, quando este navegador 
europeu provavelmente não podia expressar que havia chegado a outro território que não as Índias 
Orientais – já que essa havia sido sua promessa à Coroa Espanhola. A partir disso, passou-se a usar 
a denominação “índio” em referência aos indivíduos de todas as etnias pré-colombianas da América. 
Neste sentido, Luciano Gersem dos Santos (2006) explica que para muitos brasileiros “a 
denominação tem um sentido pejorativo, resultado de todo o processo histórico de discriminação e 
preconceito contra os povos nativos da região. Para eles, o índio representa um ser sem civilização, 
sem cultura, incapaz, selvagem, preguiçoso, traiçoeiro.” (SANTOS, 2006, p. 30).  Gersem comenta 
que é com o surgimento do movimento indígena organizado a partir da década de 1970, que “os 
povos indígenas chegaram à conclusão de que era importante manter, aceitar e promover a 
denominação genérica de índio ou indígena, como uma identidade que une, articula, visibiliza e 
fortalece todos os povos originários do atual território brasileiro.” (SANTOS, 2006, p. 30). Assim, o 
termo “índio” passou de pejorativo “a uma marca identitária capaz de unir povos historicamente 
distintos e rivais na luta por direitos e interesses comuns.” (SANTOS, 2006, p. 30). Por isso, apesar 
do “erro” histórico, acreditamos que a utilização do termo “índio” não é inadequada, pelo contrário, é a 
forma mais usada pelos próprios indígenas quando querem se declarar distintos da sociedade 
nacional. 



Justamente neste fato reside um dos elementos fundamentais para se compreender 

as formas de relação dos Kaingang com os conquistadores: a sua relação com o 

mundo sobrenatural. Bem se sabe que grupos Guarani viveram por cerca de um 

século e meio nas reduções jesuíticas, eram agricultores e com eles os padres 

puderam obter maior êxito em fixá-los em povoados, ainda que a catequização não 

tenha provocado os efeitos esperados pelos jesuítas, do contrário, não seria a 

religião, hoje, um dos aspectos mais notáveis da cultura Guarani. Ora, se os 

missionários tivessem sido bem sucedidos com os Kaingang, talvez teríamos, nós do 

século XXI, não somente mais fontes de informação a respeito deles, como registros 

que nos dessem uma melhor impressão sobre seu modo de vida. 

No entanto, os Kaingang sempre foram duros inimigos, como mostra Lúcio 

Tadeu Mota (2009) na obra As guerras dos índios Kaingang, uma pesquisa 

consistente e de muito empenho, na qual tece, com textos e informações raras, a 

resistência dos Kaingang do Paraná frente aos colonizadores. Com seus vyj3 (arco), 

no (flecha) e  ka (varapau), eles impuseram duras derrotas aos fóg (não-indígenas). 

Ademais dos assaltos às vilas, emboscadas e batalhas, os Kaingang praticaram 

uma série de formas de agressão e resistência como “a destruição de sepulturas, 

cruzeiros, ranchos e outros marcos da presença do conquistador, o ocultamento de 

suas aldeias, oposição à vida nos aldeamentos dos padres e à religião cristã.” 

(MOTA, 2008, p. 258). É preciso notar que existiram reduções jesuíticas com uma 

presença significativa de índios Kaingang, houve pelo menos duas praticamente 

exclusivas deles no Paraná e outras duas no Rio Grande do Sul, todas por um breve 

período de tempo devido à ação bandeirante. Dito isto, a afirmação de Mota justifica-

se, talvez, pelo fato de que, comparativamente aos Guarani, o número de reduções 

com populações Kaingang é bastante menor, além disso, Mota apresenta uma farta 

documentação sobre a oposição dos Kaingang à vida nos aldeamentos. Assim, 

deve-se lembrar que uma das maiores virtudes que um bom Kaingang pode ter é 

coragem, já o assinalava Borba (1908, p. 31) nos escritos que fez a partir de relatos 

orais dos Kaingang, quando o cacique Tandó e seu irmão Cohí buscavam vingar a 

                                                           
3
 Optamos por utilizar algumas palavras em Kaingang como forma de valorização da língua indígena. 

Utilizamos a grafia vigente utilizada pelos indígenas, desenvolvida pela linguista alemã Úrsula 

Wiesemann. Para o leitor que não conhece a escrita do Kaingang, anexamos, ao final do texto, as 

regras de ortografia que constam no dicionário de Wiesemann, com as quais pode-se ter uma noção 

da pronúncia das palavras escritas em Kaingang (Ver anexo I). 



morte do pai. Na ocasião, o primeiro teria dito: “Quem quiser viver como as pedras, 

que não morrem, vá para casa”.  

Além da oposição tenaz que praticavam os Kaingang contra aqueles que 

invadiam seu território, outros fatores contribuíram para que não fossem do interesse 

dos colonizadores, dos quais dois, precisamente, merecem destaque. Primeiro, o 

fato de falarem uma língua diferente da dos povos do tronco Tupi do litoral paulista e 

do Paraguai; segundo, a prática de uma agricultura muito menos diversificada e 

mais rústica, que, conforme atestam vários autores como Borba (1908) e Ambrosetti 

(1894) se resumia ao cultivo de milho, moranga e feijão.  

Os Kaingang pertencem ao tronco Macro-Jê, integravam o grupo dos célebres 

Tapuias, como foram denominados os povos que não falavam línguas Tupi, por isso, 

quando a região sul começou a ser palmilhada pelos bandeirantes paulistas, os 

Kaingang, assim como os Xokleng, não interessavam aos portugueses, talvez “por 

serem mais aguerridos e pouco numerosos em relação aos grandes estoques 

humanos mais dóceis que existiam mais a oeste” ou porque “como gente de língua 

travada e que só conhecia uma agricultura muito primitiva, não dessem escravos de 

qualidade.” (RIBEIRO, 1979, p. 101).  

Sendo assim, vários fatores contribuíram para que fosse sendo criada uma 

imagem dos Kaingang como índios bravos, aguerridos e inimigos da nação que se 

desenvolvia. Todos esses atributos negativos seriam resumidos na palavra “bugre”, 

com a qual a sociedade dita nacional mostrava toda sua aversão a esses grupos 

que não se deixavam subjugar ao domínio português, termo ainda muito utilizado em 

várias regiões do Brasil de maneira depreciativa em relação ao indígena. 

Como já mencionamos, a língua Kaingang é muito distinta das línguas Tupi, 

ela filia-se à família linguística Jê, esta abarcada pelo tronco Macro-Jê. Assim, 

durante largo período, a língua Kaingang foi considerada de difícil aprendizagem, 

“travada”, na expressão de muitos autores. Bartomeu Melià, exímio conhecedor da 

língua Guarani, esteve trabalhando com os Kaingang do Rio Grande do Sul como 

coordenador da Pastoral Indígena da Igreja Católica, na década de1980, e em 

entrevista publicada por Batista e Malinowski (2004), dizia não ter conseguido 

aprender a língua deles. Felizmente, nos últimos anos, os estudos linguísticos estão 

demonstrando a riqueza da língua Kaingang, revendo um conceito que perdurou por 

longo tempo, tendo em conta que toda língua possui os mecanismos necessários 



para a comunicação entre seus falantes, não havendo, destarte, língua que seja 

mais elaborada que outra. 

Esses breves apontamentos talvez nos ajudem a justificar o porquê desta 

pesquisa, a opção pelo corpus a ser analisado e os objetivos a serem expostos no 

texto. Assim, devemos dizer que esta pesquisa nasce muito antes de ingressarmos 

na universidade, pois já nos tomava, antes disso, o interesse pelos estudos sobre os 

índios brasileiros. No ano de 2008 pudemos realizar nossa primeira visita a uma 

aldeia Kaingang, mais precisamente, à Terra Indígena Rio das Cobras, localizada no 

município de Nova Laranjeiras – Pr. Na ocasião, foi o indígena Mrẽj – que vendia 

vãfy (artesanato) na cidade de Cascavel – quem nos deu a oportunidade de entrar 

em contato com o mundo real de seu povo, não aquele que imaginávamos por meio 

das leituras que vínhamos fazendo. No terminal rodoviário da cidade de Cascavel, 

aprendemos a falar a primeira palavra em Kaingang, rã (sol), seguida de outras para 

as quais, naquela época, criamos uma grafia nossa para registrá-las. Essa primeira 

visita durou dois dias e sobre ela escrevemos um relato no qual consta: “espero ser 

esta a primeira de muitas”. E assim se sucedeu. O mundo real era muito mais 

intrigante que o mundo imaginário. De lá para cá, as visitas se multiplicariam. Para 

nossa sorte, logo viemos a descobrir que havia, também em Rio das Cobras, três 

aldeias Guarani, estávamos, portanto, distante apenas uns 120 quilômetros de onde 

viviam dois povos representantes dos dois maiores troncos das línguas indígenas do 

Brasil: Tupi e Macro-Jê  

Depois, soubemos que esses Guarani eram, em sua maioria, os Mbyá, os 

mesmos com os quais León Cadogan dizia ter vivido vários anos sem sequer 

imaginar a existência das ñe‟e porã tenonde (primeiras palavras formosas), os 

ensinamentos secretos que publicou no clássico Ayvu Rapyta – textos míticos de los 

Mbyá-Guarani del Guairá (1959). A partir disso, começamos a visitar com frequência 

os Kaingang e os Guarani de Rio das Cobras, estudando com afinco suas culturas e, 

na medida do possível, tentando aprender suas línguas. Nestes sete anos, pudemos 

contemplar, com admiração, inúmeras manifestações culturais desses dois povos, 

como os cantos, danças e rezas dos Mbyá, pelos quais notamos a vivacidade, força 

e importância da religião para este povo. 

De fato, tornava-se difícil e triste ter de escolher apenas um desses dois 

povos para o trabalho da pesquisa científica que resultaria em uma dissertação de 

mestrado, isso tendo em conta um período de cerca de cinco anos em que 



havíamos nos dedicado a conhecer igualmente as duas etnias. Na verdade, o 

contato com os indígenas nos colocou, frente a povos com organizações sociais 

extremamente complexas, vivendo no século XXI sem considerar a terra como 

propriedade privada, com crenças, mitos e práticas que até tornam compreensível a 

assertiva de Orlando. Tudo isso em meio à miséria física e moral que os cristãos 

lhes presenteiam.  

A convivência com os Kaingang nos foi fundamental para a definição do 

estudo que traçaríamos. Nos move, nesse sentido, entre tantos outros aspectos, a 

oportunidade de mostrar aos que porventura vierem a ler este texto que os Kaingang 

não foram os vilões da história, já que sempre foram tidos pelos nacionais como 

empecilho ao progresso, a ponto do ilustre Hermann Von Ihering considerar, no 

início do século XX, que o extermínio dos grupos Kaingang daquele Estado seria a 

única solução para o chamado problema indígena. Veja-se: 

 

Os actuaes indios do Estado de S. Paulo não representam um 
elemento de trabalho e progresso. Como tambem nos outros Estados 
do Brazil, não se póde esperar trabalho sério e continuado dos indios 
civilizados e como os Caingangs selvagens são um impecilio para a 
colonização das regiões do sertão que habitam, parece que não ha 
outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu extermínio. 
(IHERING, 1907, p. 215). 

 

Aqui, os apontamentos de von den Steinen (1888, p. 193) acerca dos Bororo 

podem servir, também, para o caso dos Kaingang: “Estes gentios, considerados 

valentes e bravos, nunca teriam matado tantas famílias de moradores, se elles não 

tivessem sido caçados como feras [...]”. Na literatura etnológica sobre os Kaingang 

são vastos os relatos de suas façanhas de guerras, retratos que ressaltam a 

belicosidade da nação, as táticas de guerra e o temor que causavam a viajantes, 

tropeiros e moradores dos vilarejos que iam surgindo no território tradicionalmente 

habitado por eles.  

Para se ter ideia da resistência Kaingang ao domínio dos nacionais, basta se 

observar o caso dos grupos que habitavam o território paulista na primeira década 

do século XX, entre o curso inferior do rio Tietê, o vale do rio Aguapeí ou Feio e o rio 

do Peixe, chegando, inclusive, ao Paranapanema. Habitantes das últimas florestas 

do estado, os Kaingang viam o cerco fechar-se sobre eles, estavam encurralados 

por criadores de gado, cafeicultores e começava a rasgar seu território a Estrada de 

Ferro Noroeste Brasil, que ligaria a cidade de Santos a Corumbá. Sem ter para onde 



fugir, os Kaingang davam sinais de seu descontentamento para com os engenheiros 

e turmas de trabalhadores que entravam nas matas já próximas às aldeias, 

primeiramente, fechando as picadas com cipós trançados. Entretanto, a invasão 

ganhava força, não restava aos índios outra opção senão a reação, o que acontece 

a partir de 1905, quando atacam o grupo de um agrimensor que se afastara muito da 

estrada. A esses ataques seguem-se outros, no entanto, com poucas mortes dos 

“civilizados”, ao passo que, nessa época, diversas chacinas foram realizadas em 

aldeias Kaingang, financiadas, principalmente, pela própria Estrada de Ferro.  

No entanto, retumbância desproporcional tiveram os assaltos praticados pelos 

Kaingang, talvez por dois motivos principais: primeiro, por estarem no Estado de São 

Paulo, exemplo de progresso e desenvolvimento; segundo – e possivelmente o mais 

importante –, o desfecho trágico da tentativa do Padre Claro Monteiro do Amaral em 

catequizá-los. O referido sacerdote era dos mais estimados e respeitados pelas 

classes cultas de São Paulo, no entanto, teve a má sorte de ir quase sozinho ao 

encontro dos Kaingang de Bauru, na tentativa de pacificá-los e catequizá-los. No 

ano de 1901, o sacerdote desceu de canoa o rio Iguapeí, acompanhado de índios 

Guarani, deixando pelas margens do rio, onde encontrava vestígios dos indígenas, 

facões, espelhos e outros brindes. Próximo à barra do rio Tibiriçá, poucos dias 

depois da partida, a falta de víveres obrigou a expedição a retornar, foi quando os 

Kaingang, inesperadamente, arrojaram uma chuva de flechas em direção às canoas. 

O Padre foi mortalmente ferido, assim como outros tripulantes. A notícia não poderia 

ter causado pior impressão dos Kaingang nos espíritos da população de São Paulo, 

a imagem do indígena se tornava ainda mais cruel, haviam assassinado um homem 

que nunca lhes molestara, pelo contrário, só tinha boas intenções, não haveria de 

existir nada de humano naquele povo sanguinário.  

Essa ideia de selvageria e ferocidade do indígena estava de acordo aos 

interesses da ideologia reinante, por isso, a versão dos Kaingang, ainda que fosse 

conhecida, não teria poder de contrapor-se à máquina colonizadora. No entanto, não 

deixa de ser interessante a versão narrada pelos Kaingang anos depois da morte do 

padre Claro Monteiro, versão esta que nos chegou pelos escritos de Horta Barbosa 

(1947), inspetor do Serviço de Proteção aos Índios que trabalhou na chamada 

pacificação dos Kaingang paulistas, a partir de 1911. Conforme o texto, os índios 

contaram que: 

 



Entre os brindes deixados pelo Padre Claro numa ribanceira, figurava 
uma carabina ou espingarda, engenho cujo maquinismo eles, nesse 
tempo, ignoravam completamente, a ponto de acreditarem que êle 
disparava por si mesmo, automàticamente. Daí concluíram que 
aquela arma havia sido ali deixada com a intenção de matar os que 
dela se aproximassem, atraídos pelos outros presentes. Esta 
suposição conduziu-os logo a considerar os expedicionários, cujos 
passos vinham desde o princípio observando cuidadosamente, como 
inimigos perigosos, que mereciam e precisam ser imediatamente 
debelados. (HORTA BARBOSA, 1947, p. 43). 

 

Conclui-se, assim, que o fim trágico da expedição do Padre Claro Monteiro 

não se deu devido à ferocidade dos Kaingang, mas por desconhecerem, até então, 

toda a tecnologia dos estrangeiros. A isso, acresce-se toda a desconfiança que 

nutriam – com razão – pelos invasores, devido às inúmeras “batidas” que haviam 

sido organizadas para se caçar os indígenas. 

Porém, como a versão do indígena geralmente não é conhecida, foi-se 

divulgando entre os “civilizados” a ideia de que os Kaingang eram “absolutamente 

refractarios a qualquer relação amistosa com a população brazileira, ainda quando 

estes estejam em companhia de indigenas que falem a sua língua”. (IHERING, 

1907, p. 211). Essa visão não se restringe aos Kaingang de São Paulo, ela é 

reproduzida em vários textos referentes aos grupos dos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

Com a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN, a partir de 1918 apenas SPI) em 1910, inicia-se 

a “pacificação” de vários povos indígenas brasileiros, incluindo-se, entre eles, os 

Kaingang paulistas. Sob uma orientação positivista, o órgão federal buscaria integrar 

o indígena à sociedade nacional, esperando-se que essas populações, 

gradualmente, se tornassem braço “útil” à nação. Em poucos anos, os Kaingang 

paulistas estariam “pacificados”, envoltos no manto nacional, uma “pacificação” que 

lhes custaria a diminuição drástica de sua população, a perda de suas terras e uma 

relação de dependência de uma série de elementos da sociedade nacional. No texto 

de Horta Barbosa (1947) são apresentadas várias fotografias dos primeiros contatos 

“amistosos” com os Kaingang de São Paulo, as quais foram feitas pelo fotógrafo do 

SPI Sofian Niebler. Talvez seja significativa a fotografia que reproduzimos abaixo: 

 



 
Figura 1: Fotografia do chefe Rerim e sua esposa, à direita, 
e a índia Vanuíre, 1912. Fonte: Horta Barbosa (1947).  

 

A índia Vanuíre4 foi a principal intérprete no contato com os Kaingang de São 

Paulo, devendo-se, grande parte a ela, o sucesso do SPI no estabelecimento de 

relações amigáveis com os indígenas. Citamos os Kaingang paulistas, por terem 

sido eles os últimos da etnia em estabelecer relações amistosas com a sociedade 

nacional, no entanto, reafirmamos que essa imagem do Kaingang como índio 

aguerrido, bravio – entre outros adjetivos similares – é recorrente nos escritos que 

temos sobre eles.  

Precisamente neste fato reside um dos motivos mais relevantes que nos 

fizeram optar por um trabalho científico sobre os Kaingang, ou seja, demonstrar que 

                                                           
4
 Segundo Horta Barbosa (1947) Vanuíre era indígena do Paraná, já conforme Darcy Bandeira de 

Mello (1982), filho de Manuel Bandeira de Mello, Vanuíre era dos Kaingang aprisionados por 
bugreiros paulistas. 

 



todas as ações indígenas praticadas contra o “civilizado”, classificadas como cruéis 

ou selvagens, não foram senão uma maneira legítima de um povo resistir ao 

processo colonizador. Senão, qual “civilizado” não reagiria ao estrangeiro que 

usurpa suas terras, rapta seus filhos, rouba e estupra suas mulheres? Se não 

bastasse, o mesmo “civilizado” possui o vẽnh rá (livro, papel), no qual anota o que 

lhe convém, deixando para as gerações futuras uma representação do indígena que 

não condiz com a realidade. 

Tendo essas considerações em conta, abordaremos, nesta dissertação, a 

representação imagética do povo Kaingang no conjunto de 37 estampas produzidas 

por Joaquim José de Miranda sobre a décima das expedições destinadas a 

desbravar os chamados “sertões” do Tibagi, expedição esta comandada por Afonso 

Botelho, no ano de 1771. Nesse sentido, entendemos que essa produção imagética 

é um material de grande valor para a história do povo Kaingang, por meio do qual 

pode-se refletir sobre o embate entre os colonizadores e os indígenas. Ao 

abordarmos as estampas de Miranda, dialogamos com os trabalhos de Belluzzo e 

Piccoli (2003), Amoroso (2003) e Sevcenko (2003), além do relatório do próprio 

Afonso Botelho sobre os acontecimentos da expedição (SAMPAIO E SOUZA, 1956), 

o qual é crucial para a compreensão dos desenhos de Miranda. 

Para fins didáticos, esta dissertação está estruturada em dois capítulos, da 

forma como passamos a descrever a seguir. 

No primeiro capítulo, intitulado “Os Kaingang: breve caracterização linguístico-

cultural”, fazemos uma caracterização sobre a língua e a cultura do povo Kaingang, 

traçando comentários sobre quem são seus integrantes, que língua falam, onde 

vivem, quantos são e quais suas origens. Além disso, abordamos os diversos 

etnônimos pelos quais os Kaingang ficaram conhecidos, como coroados, camés, 

guaianás, bugres, entre outros, o que é importante devido ao fato de que, em muitos 

textos referentes a grupos Kaingang, os mesmos são apresentados por outra 

denominação. Ainda neste capítulo, refletimos, brevemente, sobre a ideia do vazio 

demográfico, na qual a existência de grupos indígenas no atual estado do Paraná 

simplesmente é negada, reproduzindo-se o discurso de que essas terras eram 

desabitadas, até que os portugueses ou imigrantes de outros países viessem cultivá-

las. Em relação a essa temática, serão fundamentais como base teórica os estudos 

de Mota (1994) e Ribeiro (2002).  



No segundo capítulo, denominado “Representações imagéticas sobre os 

Kaingang: retratos de sua história”, analisamos o conjunto de trinta e sete estampas 

produzidas por Joaquim José de Miranda sobre a décima das expedições 

destinadas a desbravar os chamados “sertões” do Tibagi, no atual território do 

estado do Paraná, ordenadas pelo capitão-general da capitania de São Paulo D. 

Luis Antonio de Souza Botelho Mourão. Essa expedição, do ano de 1771, foi a 

primeira comandada pelo tenente-coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza e as 

estampas produzidas por Miranda retratam o contato das tropas portuguesas com os 

indígenas Kaingang da região do rio Tibagi. A estampa é um tipo de gravura 

acompanhado de legenda. Seu objetivo é apresentar a evolução do objeto 

observado, era uma forma de desenho muito utilizado pelos viajantes naturalistas. 

(GUIMARÃES apud AOKI, 2013, p. 31). 

Sobre a vida de Joaquim José de Miranda, quase nada se sabe, havendo 

também uma lacuna sobre quem teria guardado as estampas e em que momento 

elas apareceram no mercado da arte. Segundo Belluzzo e Piccoli (2003), a única 

informação que temos sobre a proveniência da obra de Miranda é um catálogo de 

leilão da Sotheby‟s, de Nova York, datado de 1985, no qual as estampas são dadas 

como presumably lost for over 200 years”. Atualmente, as estampas pertencem à 

coleção Beatriz e Mário Pimenta Camargo, em São Paulo. Em nossa pesquisa, no 

entanto, não tivemos acesso à obra original, trabalharemos, assim, com as 

reproduções publicadas por Belluzzo et al (2003) na obra Do contato ao confronto: a 

conquista de Guarapuava no século XVIII. Há, ainda, uma publicação de 

Haguenauer (1992), na Suiça, que trata dessa coleção e reproduz 36 estampas, em 

um total de 6 páginas, cada estampa figurando com 75 x 95 mm. Na realidade, são 

37 estampas, mas as três primeiras possuem duas imagens cada, com descrições 

distintas para cada figura, totalizando quarenta legendas. Na coleção, segundo 

Belluzzo e Piccoli (2003, p. 51), falta a imagem de número trinta e nove, que ilustra o 

enterramento dos soldados mortos pelos índios.    

Ao analisar-se uma narrativa imagética é comum que se busque, inicialmente, 

o fato motivador da produção das imagens, quais eram os objetivos do autor. A 

resposta a essa pergunta consistiria em um primeiro passo para o entendimento da 

mensagem que poderia ser transmitida pela narrativa. Nesse sentido, Belluzzo e 

Piccoli (2003, p. 49) nos indicam que as estampas produzidas por Miranda “parecem 



ter sido feitas com o propósito de demonstrar e convencer Dona Maria I de que os 

índios é que tinham sido vilões da história”.  

Para tais autoras, há evidências de que os desenhos foram produzidos, 

posteriormente, a partir dos relatórios de Afonso Botelho, como forma de 

testemunhar os escritos enviados à Dona Maria I, rainha de Portugal, os quais 

davam conta da expedição. Essa suposta intencionalidade (ou não) na utilização das 

estampas de Miranda será discutida no capítulo referente à análise das imagens. De 

antemão, no entanto, podemos afirmar que nos inclinaremos a defender a hipótese 

de que, mesmo que as estampas tenham sido produzidas posteriormente ao 

encontro de Botelho com os índios, é bastante provável que Miranda fazia parte da 

expedição, isso devido a uma série de elementos presentes nos desenhos que 

dificilmente seriam pintados se o autor não os tivesse visto pelos próprios olhos. 

Sendo assim, entendemos que ao se analisar as estampas de Miranda tendo um 

bom conhecimento da literatura etnográfica Kaingang, pode-se supor que o autor 

esteve entre os índios, ainda que, por uma série de questões técnicas relativas ao 

processo de produção das estampas – como a impossibilidade de se levar todo o 

material necessário para se pintar em plena floresta – as mesmas tenham sido feitas 

posteriormente.  

O relatório de Afonso Botelho Sampaio e Souza recebeu o título, nada 

modesto, de: Notícia da conquista e descobrimento dos sertões do Tibagi, na 

Capitânia de São Paulo, no govêrno do governador e capitão-general Dom Luís 

Antônio de Souza Botelho Mourão, conforme as ordens de Sua Majestade; 

Comandante destas importantes diligências Afonso Botelho de S. Paio e Souza, 

Ajudante de Ordens daquele govêrno, Tenente e ùltimamente Coronel de Infantaria 

da Praça de Santos, para cujo efeito passou à vila de Curitiba, e pessoalmente 

assistiu a tôdas as entradas e mais diligências, que se fizeram para o dito fim. A 

“notícia” de Afonso Botelho foi integralmente publicada no volume 76 dos Anais da 

Biblioteca Nacional (1962). 

Nesse sentido, interessa-nos verificar de que forma o indígena Kaingang foi 

representado nas estampas de Miranda, qual seria a impressão que tais imagens 

causariam ao observador que, na maioria das vezes, não possui nenhuma 

informação a respeito destes povos, a não ser uma grossa camada de senso 

comum. 



Assim, apesar de as estampas representarem um grupo específico dos 

Kaingang – os da região dos Campos de Guarapuava – pode-se afirmar que essa 

representação abarca uma noção geral sobre o povo, pois as estampas viriam, se 

divulgadas logo de sua produção, a confirmar o ideário do Kaingang como indígena 

aguerrido, bravio, etc.  

Se até o início do século XX tínhamos grupos Kaingang que resistiam ao 

contato com a sociedade nacional, o surgimento do Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI), em 1910, inaugura uma nova forma de relação do Estado brasileiro com 

essas populações, baseado em uma política de proteção física das mesmas, mas  

com o ideal de que elas fossem, gradualmente, incorporadas, ou melhor, dissolvidas 

em meio à sociedade nacional. Nesse sentido, o SPI dispõe de uma nova 

ferramenta técnica para representar o indígena: a fotografia. Esse recurso 

tecnológico foi amplamente utilizado pelo SPI para demonstrar um indígena 

“civilizado”, trabalhando, participando do “progresso” da nação.  

Cardoso e Mauad (1997) comentam que ainda no século XIX, o historiador 

francês Fustel de Colanges afirmava que onde o homem passou e deixou marca de 

sua vida e inteligência, aí está a História. Nesse período, a historiografia trabalhava 

com a máxima de que a história só poderia ser feita de textos, por isso trabalhar com 

fontes não-verbais causaria grande impacto. A partir do começo do século XX, há 

uma transformação na noção de documento: 

De lá para cá, tanto a noção de documento quanto a de texto 
continuaram a ampliar-se. Agora, todos os vestígios do passado são 
considerados matéria para o historiador. Desta forma, novos textos, 
tais como a pintura, o cinema, a fotografia etc., foram incluídas no 
elenco de fontes dignas de fazer parte da história e passíveis de 
leitura por parte do historiador. Tal tendência está promovendo uma 
aproximação da história com outras disciplinas das ciências 
humanas, no sentido de desenvolver uma metodologia adequada aos 
novos tipos de textos (CARDOSO; MAUAD, 1997, p. 402). 

 

Assim, outras fontes não-verbais passam a ter maior importância na 

documentação histórica. É nesse sentido que pensamos as estampas de Miranda 

que serão analisadas neste trabalho, como narrativa imagética que pode contribuir 

de maneira significativa para o conhecimento da história do povo Kaingang, assim 

como em relação ao imaginário que se construiu deste povo.  



Apesar do ideal integracionista do SPI, é possível notar, na atualidade, que os 

Kaingang, de modo geral, não foram integrados à sociedade nacional. Apontar 

alguns aspectos que comprovem essa afirmativa será, então, também um dos 

nossos objetivos ao escrever este texto. Se afirmamos isso, é porque em nossa 

convivência com os indígenas, durante esses sete anos, pudemos observar uma 

cultura que se renova sem perder sua identidade. Tivemos o privilégio, por exemplo, 

de provar, com os Kaingang, o ẽmĩ kajã (tipo de bolo de milho azedo), o kyfe (bebida 

de milho fermentada), os vários tipos de ẽgóro (verdura do mato), diferentes 

variedade de milho, como o gãr pẽ e o gãr nĩ, o feijão pẽn nĩgru (literalmente, unha 

do pé), entre outras comidas tidas em vários relatos como o que há de mais 

tradicional na dieta alimentar dos Kaingang; ouvimos, de uma velhinha de 92 anos, a 

lenda que narra a origem do feijão, do milho e da moranga, a mesma relatada por 

Borba (1908) no final do século XIX; admiramos, perplexos, o lamento copioso tão 

característico das mulheres Kaingang por ocasião da morte; aliás, a relação do 

Kaingang com o sobrenatural é das coisas mais notáveis em sua cultura, o culto aos 

mortos, a crença no feitiço, o poder do Kujá (curador), entre outros elementos, 

formam uma visão de mundo própria do povo. Tantas outras manifestações 

pudemos contemplar, mas não sendo possível apontá-las aqui, o faremos, na 

medida do possível, durante o desenvolvimento da pesquisa a que nos propomos. 

Neste sentido, é que admiramos, e devemos registrar, a forma de relação de 

Nimuendajú, o maior conhecedor dos índios do Brasil da primeira metade do século 

XX, com os povos que conheceu e estudou. Escreveu Viveiros de Castro, no 

prefácio da obra As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da 

religião dos Apapocúva Guarani (1987, p. 20), que “paixão e razão não se 

distinguiam em Nimuendaju, defensor sem meias palavras dos direitos dos índios e 

da dignidade intrínseca de suas formas culturais”. Talvez, no século XXI, em que 

tanto se preza pela pesquisa objetiva, critique-se a ideia de que emoção e razão 

podem caminhar juntas. Pode ser que assim seja, mas conhecer o indígena, 

verdadeiramente, implica, na medida do possível, em desvencilhar-se das amarras 

do etnocentrismo em que somos nascidos e educados para adentrar na cultura 

sobre a qual nos propomos a dizer alguma coisa. De fato, o etnocentrismo não é 

exclusividade das sociedades tecnologicamente mais desenvolvidas, já que a 

autodenominação de vários povos trata de por em evidência o próprio grupo como 

excelência, designando os outros, não raras vezes, de forma pejorativa. Quando se 



sonha em outra língua, está-se quase conhecendo o povo que a fala. Do nosso 

ponto de vista, poderíamos aprender mais com Nimuendajú.  

Voltando a falar sobre os Kaingang, entendemos que a ação genocida e 

etnocida do Estado Brasileiro não logrou transformá-los em caboclos ou sertanejos. 

O Kaingang perdeu a guerra, mas não perdeu sua essência guerreira. Os índios que 

guerreavam nos Campos de Guarapuava ou em São Paulo, e que por isso foram 

considerados aguerridos e bravios, sobreviveram a uma tentativa de conquista mais 

dura e difícil de combater no período em que vigorou o SPI: a conquista do espírito. 

Não sem atropelos e transformações nas relações com a sociedade nacional, eles 

chegaram ao século XXI, tendo, pela frente, desafios dos mais complicados, a 

começar pela preocupação em como manter a língua materna. Assim, com esta 

dissertação, procuramos contribuir, de alguma forma, com a Memória do povo 

Kaingang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 OS KAINGANG: INSERÇÃO NOS CONTEXTOS HISTÓRICO, LINGUÍSTICO E 

LITERÁRIO BRASILEIRO 

 

 

“O jabuti que só possuía uma casca 
branca e mole deixou-se morder pela 
onça que o atacava. Morder tão fundo que 
a onça ficou pregada no jabuti e acabou 
por morrer. Do crânio da onça o jabuti fez 
seu escudo”. 

 

Antonio Calado, Quarup  

 

 Apesar do foco central desta pesquisa estar na análise da narrativa imagética 

de Miranda sobre os Kaingang dos Campos de Guarapuava, acreditamos que não é 

possível se aventurar em um trabalho dessa natureza sem conhecer basicamente a 

cultura e a história do povo nela representado, pois muitos dos elementos que 

figuram nestes desenhos só podem ser compreendidos a partir de um conhecimento 

prévio sobre a cultura indígena. Como exemplo, podemos citar o fato de que em 

várias estampas aparece o pinhão, fruto de grande importância na dieta alimentar 

tradicional dos Kaingang. Neste sentido, este capítulo oferece ao leitor algumas 

informações fundamentais sobre o povo Kaingang. 

  

1.1 A LÍNGUA KAINGANG NO CENÁRIO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO BRASIL 

 

Dos povos indígenas do Brasil, não há registros de que algum deles tenha 

tido um sistema de escrita. Por isso, as histórias, lendas, mitos e conhecimentos são 

transmitidos, tradicionalmente, por meio da oralidade. Fuentes registra que nessas 

sociedades da América “los viejos son los que recuerdan las historias, los que 

poseen el don de la memoria. Se puede decir que cada vez que se muere un 

hombre o una mujer viejos en el mundo hispánico, toda una biblioteca muere con 

ellos”5 (1992, p. 378).  

                                                           
5
Nossa tradução: Os velhos são os que recordam as histórias, os que possuem o dom da memória. 

Pode-se dizer que cada vez que morre um homem ou uma mulher velhos no mundo hispânico, toda 
uma biblioteca morre com eles.    



Pelos oito anos que temos de contato com os Kaingang de Rio das Cobras, 

podemos afirmar que os conhecimentos relacionados aos costumes tradicionais 

continuam sendo transmitidos de forma oral, ainda que, mesmo os idosos, dêem 

grande valor à escola. Entendemos, pois, que as experiências fundamentais do povo 

Kaingang passam pela questão da língua, aliás, falar a língua, entre os Kaingang, é 

fator fundamental para o pertencimento ao grupo, eles admiram e estimam muito, 

também, o não-indígena que fala o Kaingang. (Além de achar engraçado). A língua é 

o elemento mais importante de uma cultura, é só nela que os modos de vida se 

perpetuam, é só nela que muitos conceitos podem ser expressados. Basta dizer 

para intrigar o leitor, talvez, que em Kaingang não se pode traduzir os verbos “ser”, 

“estar” e “ter”, dos mais importantes nas línguas latinas, por exemplo.    

Recentemente, mostramos a um grande amigo Guarani-Mbyá o clássico Ayvu 

Rapyta, de Cadogán (1959), já esperando sua perplexidade diante do que via. Os 

“ensinamentos secretos”, confirmou ele, só fazem sentido na opy‟i (casa de reza), 

inclusive para o Guarani.  Perguntamos o que significa apyka e tataxĩna, sabendo 

que, respectivamente, podem significar “pequeno banco” e “fumaça”. “Isso é 

verdade”, respondeu ele, “mas na opy‟i quer dizer outra coisa e, por mais que queira, 

não posso traduzir para jurua py, está aqui na minha cabeça, posso imaginar, mas 

só o Guarani-Mbyá pode entender o que é”. Conversamos sobre a tão citada, entre 

os antropólogos, Yvy marã e‟ỹ, traduzida como “Terra sem males”. O que seria esta 

terra? Como se vive lá? Onde fica ela? Quem vai para lá? Estaria certa a tradução? 

“Não entendo esses jurua, eu que sou Mbyá não si o que é. Como é que eles podem 

saber?” Cabe mencionar, ainda, que os xamõi (rezadores) Mbyá dão o nome à 

criança somente quando ela começa a falar. A fala parece ser para os Mbyá, 

portanto, o elemento fundamental da vida humana. 

Assim, com esses breves exemplos, refletimos sobre a riqueza das línguas 

indígenas, ainda que a maior parte das línguas faladas no Brasil de 1.500 foi 

exterminada. Desta forma, nos três sub-capítulos que seguem, tratamos de 

apresentar algumas considerações acerca da diversidade linguística ainda existente 

no Brasil, dedicando-nos, mais demoradamente, nos apontamentos sobre a língua 

Kaingang.  

    

1.1.1 Diversidade e classificação das línguas indígenas brasileiras 

 



As línguas indígenas brasileiras são, antes de tudo, patrimônio cultural da 

nação. Não existem “índios”, mas sim povos indígenas que habitavam esse território 

antes da chegada dos europeus, e que constituíam sociedades distintas com 

organizações sociais muito complexas. Esses povos são mais de 250 no Brasil, 

tendo-se, neste contexto, aproximadamente 180 línguas vivas. Na realidade, não há 

como precisar este número devido ao fato de que muitas dessas línguas são muito 

pouco conhecidas, existindo, além disso, povos que vivem isolados na floresta 

amazônica, não se sabendo que idiomas falam. Além disso, outras centenas de 

línguas desapareceram sem que fossem registradas, no entanto, apesar de toda 

essa diversidade, ainda hoje se tem a impressão de que o Brasil é um país 

monolíngue.  

Segundo Aryon Rodrigues (1993), um dos mais importantes pesquisadores 

das línguas indígenas brasileiras, cerca de 1.175 eram faladas no Brasil no ano de 

1500. Grande parte dessas línguas foram extintas devido ao desaparecimento dos 

povos que as falavam, em consequência das guerras para a ocupação de suas 

terras, na tentativa de escravizá-los ou em decorrência de uma série de doenças 

trazidas pelos europeus para as quais os povos indígenas não possuíam imunidade. 

Ribeiro (1995, p. 145) estima que a população indígena no Brasil, em 1.500, era de 

aproximadamente 5 milhões de indivíduos, população que no início do século XX 

estava reduzida a singelas 100 mil pessoas. Nos primeiros anos do século XVI, as 

doenças que desembarcaram na costa brasileira junto com os europeus foram 

responsáveis pela morte de milhares de indígenas. Assim, 

 

[...] Aquele desencontro de gente índia que enchia as praias, 
encantada de ver as velas enfunadas, e que era vista com fascínio 
pelos barbudos navegantes recém-chegados, era, também, o 
enfrentamento biótico mortal da higidez e da morbidade. [...] A 
branquitude trazia da cárie dental à bexiga, à coqueluche, à 
tuberculose e o sarampo. Desencadeia-se, ali, desde a primeira hora, 
uma guerra biológica implacável. De um lado, povos peneirados, nos 
séculos e milênios, por pestes a que sobreviveram e para as quais 
desenvolveram resistência. Do outro lado, povos indenes, indefesos, 
que começavam a morrer aos magotes. Assim é que a civilização se 
impõe, primeiro, como uma epidemia de pestes mortais. Depois, pela 
dizimação através de guerras de extermínio e da escravização. 
Entretanto, esses eram tão-só os passos iniciais do calvário das 
dores inenarráveis do extermínio genocida e etnocida. (RIBEIRO, 
1995, p. 47). 

 



Os registros da primeira epidemia que atingiu a Bahia provam a magnitude 

desse fator, as enfermidades assolaram um enorme contingente indígena. Segundo 

Ribeiro: 

 

Cerca de 40 mil índios reunidos insensatamente pelos jesuítas nas 
aldeias do Recôncavo, em meados do século XVI, atacados de 
varíola, morreram quase todos, deixando os 3 mil sobreviventes tão 
enfraquecidos que foi impossível reconstituir a missão. Os próprios 
sacerdotes operavam muitas vezes como contaminadores 
involuntários, como testemunham suas próprias cartas. Em algumas 
delas comentam o alívio que lhes trazia o “mal do peito” os bons ares 
da terra nova; em outras, relatam como os índios morriam feito 
moscas, escarrando sangue, podendo ser salvas apenas suas 
almas. (1995, p. 52).    

 

Salvar a alma do índio era a justificativa para tamanha hecatombe. A qualquer 

custo, o salvacionismo dos religiosos europeus deveria ser posto em prática, mesmo 

que para isso aldeias inteiras fossem dizimadas, era o preço que o índio teria de 

pagar para aprender os “bons modos” da fé cristã. O padre Antônio Vieira, em carta 

de 1.626 dirigida ao Geral da Companhia de Jesus, registra como uma série de 

doenças tomou os índios Paranaubis. Segundo relata esta carta de Vieira (1970), 

estes indígenas viviam a cento e trinta léguas “metidos pelo sertão”, por isso pouco 

deles se conhecia. A história dos Paranaubi seria transformada quando um padre 

chegou a suas aldeias, insistindo para que se juntassem a uma missão religiosa. 

Depois de muitas tentativas, os índios consentiram em deslocar-se para a missão, 

construindo canoas e reunindo os mantimentos necessários para a viagem. Apesar 

de todas as dificuldades do sertão, o padre Antônio Vieira diz que Deus “queria a 

salvação daquelas pobres almas.” (1970, p. 45), por isso trabalhava em favor de 

todos que estavam envolvidos com o projeto. No entanto, Vieira narra que não 

demorou muito para que as pestes se manifestassem mortalmente nos indígenas: 

 

Enquanto nos aparelhávamos, foi a aldeia molestada de muitas 
doenças, que particularmente davam nas crianças, e tais que muitas 
morreram, as mais delas baptizadas, e outras chegaram ao último, e, 
quando estavam nestes termos, as traziam as piedosas mães aos 
padres, para que eles lhes dessem saúde. E, o que é mais para dar 
graças à Divina Bondade, não se arrependerem com isto, nem lhes 
vir ao pensamento que aquele mal se lhes pegava dos nossos, como 
é provável se pegou, antes daqui tomavam ocasião para terem suas 
terras por muito doentias, e as deixarem mais depressa. (1970, p. 
46).    



   

Parece, porém, que as mortes indígenas não preocupavam os sacerdotes, 

visto que, como apontou o padre Vieira, a maior parte das crianças já estava 

batizada. Deste modo, continuaram-se os preparativos para a viagem à aldeia dos 

Reis Magos, a qual ficava na então capitania do Espírito Santo, até que, enfim, ali 

chegaram todos “com saúde e alegria”, na expressão de Antônio Vieira. No entanto, 

para a desdita final dos indígenas, “acharam esta aldeia infestada de bexigas, ateou-

se a peste dela nos novamente vindos, e pouco a pouco começaram a morrer.” 

(VIEIRA, 1970, p. 48). Contudo, outra vez, Antônio Vieira destaca que todos já 

haviam sido batizados, de modo que “muito poucas horas antes da morte, com certa 

probabilidade que o Senhor, o qual por tantos trabalhos os trouxera à sua Igreja, 

lhes daria a glória mais depressa do que eles puderam imaginar.” (1970, p. 48).  

Ao refletir-se sobre as consequências dos primeiros contatos dos europeus 

com os povos americanos, nota-se que as intenções dos “descobridores” já são 

perceptíveis nos primeiros relatos sobre nosso continente. Prestando conta aos reis 

a quem estavam a serviço e, talvez, conscientes de seu papel histórico, os 

marinheiros do período das grandes navegações costumavam registrar suas 

façanhas pela escrita. Os registros mais significativos sobre a chegada dos 

europeus ao Novo Mundo são o Diário de bordo, redigido por Cristóvão Colombo, e 

a Carta de Pero Vaz de Caminha. No primeiro, encontram-se, dia a dia, as 

anotações do marinheiro que, sob o desígnio dos Reis Católicos Fernando e Isabel 

da Espanha, chegou à ilha de Guanahaní, em 12 de outubro de 1492, pensando 

haver atingido a região de Cipango e Catay (Japão e China). Já a Carta de Pero Vaz 

de Caminha foi escrita em 1º de maio de 1500, após a frota portuguesa, comandada 

por Pedro Álvares Cabral, atingir, em 21 de abril de 1500, o litoral brasileiro, sendo o 

escrito enviado a D. Manuel, rei de Portugal. 

O Diário de Colombo, escrito para dar conta de suas ações exploratórias aos 

Reis Católicos, foi entregue à rainha Isabel, em 1493, quando parte da frota de 

Colombo conseguiu regressar à Espanha, sendo copiado e espalhado pelos reinos 

europeus a fim de dar conta da rota encontrada e garantir à Espanha a supremacia 

dessa nova possibilidade. O original acabou perdendo-se nas muitas mudanças da 

corte espanhola, itinerante nessa época. 

A Carta de Pero Vaz de Caminha, ao chegar a Portugal, foi passada à 

secretaria de Estado como documento secreto, pois se queria evitar que chegasse 



aos espanhóis a notícia do “descobrimento” dessa grande porção de terra ao sul das 

ilhas encontradas por Colombo. Conforme relata Massaud de Moisés (1978, p. 13) 

“[...] A missiva de Pero Vaz de Caminha ficou inédita até 1817, quando Manuel Aires 

do Casal a inseriu na Corografia Brasílica, dada à estampa no Rio de Janeiro. Sua 

existência, porém, já havia sido acusada em 19 de janeiro de 1773, por José de 

Seabra da Silva, Guarda-Mor da Torre do Tombo”. 

O texto de Colombo, por sua vez, tornou-se novamente importante anos 

depois da aventura do marinheiro, quando o frei Bartolomé de las Casas, em seu 

intento de proteger os autóctones americanos das ações exploratórios dos 

europeus, reeditou o Diário, a partir de uma das cópias que encontrara em muito mal 

estado de conservação. Las Casas, então, reescreveu o Diário, no qual 

[...] coexistem as palavras e expressões literais de Colombo, em 
primeira pessoa e devidamente assinaladas por aspas; a mediação 
lingüística que realiza Las Casas ao transcrever, em terceira pessoa, 
as colocações originais; além dos comentários, explicações e 
reflexões pessoais que insere o próprio compilador sobre as 
informações que maneja. (MILTON, 1992, p. 173). 

 

Em relação ao conteúdo do Diário, na análise que dele faz Todorov, percebe-

se que Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, “descobriu a América, mas 

não os americanos.” (1983, p. 47). Toda a história das façanhas de Colombo e 

daqueles que o sucederam na conquista da América é marcada por esta 

ambiguidade: a alteridade humana é simultaneamente revelada e recusada. 

Colombo não percebe o “outro” e lhe impõe seus próprios valores, conforme se 

depreende também da leitura da Carta de Pero Vaz de Caminha. Os nativos, por 

sua vez, levados por antigas crenças e lendas, não conseguiam configurar de modo 

adequado os europeus que às suas terras chegaram, confundindo-os com 

divindades integrantes de sua cultura de base oral. 

Com relação ao conteúdo da Carta, percebe-se que há certa preocupação por 

parte do produtor em fazer-se imparcial, tentando assim afastar a possibilidade de 

um discurso subjetivo: “Todavia tome Vossa Alteza minha ignorância por boa 

vontade, a qual bem certo creia que, para aformosentar nem afear, aqui não há de 

pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu.” (SILVA, 1977, p. 85). Ao cronista, 

cabe, pois, a tarefa de tornar o “novo” inteligível para seu destinatário. Sendo assim, 

a natureza e os nativos são motivos das primeiras descrições que envolvem o 



contato com a nova terra. Colombo, em sua entrada no Diário do dia 11 de outubro 

de 1492, registra as primeiras visões que tem dos povos que encontra: 

 

[...] ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Todos los 
que vi eran [...] muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy 
buenas caras [...] y todos de buena estatura, gente muy fermosa, los 
cabellos no crespos, salvo corredíos y gruesos como sedas de 
cavallo,[…] y todos de la frente y cabeça muy ancha [...] y los ojos 
muy fermosos y no pequeños […] y ellos ninguno prieto, salvo de la 
color de los canarios [...]6 (VARELA, 1986, p. 62-63).  

 

O registro de 1492, feito por Colombo sobre os nativos da tribo Taina da ilha 

de Guanahaní, encontra ecos nas descrições feitas por Caminha dos nativos do 

litoral brasileiro em sua Carta de 1500, conforme se pode observar no fragmento que 

segue: 

 

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons 
rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura 
alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir 
suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de 
grande inocência [...]. Os cabelos deles são corredios. E andavam 
tosquiados, [...] de boa grandeza, rapados todavia por cima das 
orelhas. (SILVA, 1977, p. 88-89). 

 

Os discursos dos conquistadores voltam-se, em seguida, para os aspectos 

que evidenciam a sua superioridade em relação aos povos contatados e as 

intenções que os movem. Nesse sentido, Colombo registra: “Ellos no traen armas ni 

las cognosçen, porque les amostré espadas y las tomavan por el filo y se cortavan 

con ignorancia.”7 (VARELA, 1986, p. 63). A este comentário a respeito da 

superioridade bélica dos europeus, acrescenta-se, a seguir: “[...] deven ser buenos 

servidores y de buen ingenio [...] Y creo que ligeramente se harían cristianos, que 

me paresçió que ninguna secta tenían”8 (VARELA, 1986, p. 63). Um primeiro 

encontro é o suficiente para que o conquistador determine o futuro das gentes por 

                                                           
6
Nossa tradução: [...] eles andam todos nus como sua mãe os pariu. Todos os que vi eram [...] muito 

bem feitos, de corpos formosos e belas faces [...] e todos de boa estatura, gente muito formosa, os 
cabelos não crespos, mas lisos e grossos, [...] e todos de cabeça muita larga [...] e os olhos muito 
formosos e não pequenos [...] e nenhum deles negro, mas sim da cor dos canários [...].  

7
Nossa tradução: Eles não trazem armas nem as conhecem, porque lhes mostrei espadas e as 

pegavam pelo fio e se cortavam com ignorância. 

8
Nossa tradução: Devem ser servidores e de bom gênio [...] e creio que logo se feriam cristãos, pois 

me pareceu que não tinham nenhuma seita. 



ele encontradas, futuro que se concentra no signo “dominação”. Contudo, o registro 

aponta, também, para a outra dimensão do empreendimento: “Y yo estaba atento y 

trabajava de saber si avía oro, y vide que algunos d‟ellos traían un pedaçuelo 

colgado en un agujero que tienen a la nariz.”9 (VARELA, 1986, p. 64).  

Nos registros dos marinheiros sobressai a visão exaltadora da natureza 

americana e a singeleza de seus povos, aspectos que fazem das terras um paraíso 

e dos nativos seres facilmente conquistáveis, conforme se percebe no fragmento do 

Diário: “[...] esa gente es muy simplice en armas [...] que Vuestras Altezas cuando 

mandaren puéndelos todos llevar a Castilla o tenerlos en la misma isla captivos, 

porque con cincuenta hombres los ternán todos sojuzgados, y les harán hazer todo 

lo que quisieren.”10 (VARELA, 1986, p. 66). Uma visão europeia que não considera o 

“outro” senão como objeto de conquista.  

Na Carta de Caminha também pode-se observar que os europeus 

acreditavam que seria muito fácil fazer com que os índios se tornassem cristãos, ou 

qualquer coisa que fosse conveniente aos conquistadores. Veja-se:  

 

E portanto se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem 
a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa 
tenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa 
santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque 
certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á 
facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar [...] (SILVA, 
1977, p. 105-106). 

 

Assim, pode-se dizer que a noção de alteridade, essencial na reflexão acerca 

de semelhanças e diferenças existentes entre dois mundos que se encontram, e que 

possibilita uma maior identificação tanto da história do próprio indivíduo como a 

história do “outro”, não se fez presente desde as primeiras relações entre europeus 

e povos autóctones do mundo americano, prevalecendo por parte dos europeus o 

intuito de impor sua cultura aos povos “dóceis” e “simples” que habitavam a terra à 

qual eles haviam chegado. 

                                                           
9
Nossa tradução: E eu estava atento e trabalhava para saber se havia ouro, e vi que alguns deles 

traziam um pequeno pedaço pendurado num buraco que fazem no nariz. 

10
Nossa tradução: essa gente é muito simples em armas [...] que Vossas Altezas quando quiserem 

podem levar todos a Castilha ou tê-los nesta mesma ilha como cativos, porque com cinquenta 
homens pode-se subjugá-los e fazer deles o que se quiser. 



Deste modo, é preciso notar que muitas línguas indígenas desapareceram já 

no século XVI, isso porque os povos que as falavam foram exterminados. 

De acordo com Rodrigues (1986), as línguas se constituem tendo como base 

propriedades comuns, no entanto, as mesmas estão sempre em processo de 

modificação, isso porque estão expostas a fatores de instabilidade e variação. As 

alterações linguísticas, conforme Rodrigues (1986), são determinadas socialmente, 

de modo que pode ocorrer a multiplicação de uma única língua em duas ou várias, e 

isso é comprovado ao se analisar, por exemplo, os troncos e famílias linguísticas 

das línguas faladas pelos povos indígenas do Brasil. A vida em determinada 

comunidade faz com que seus falantes façam “acordos” sobre as transformações 

que um idioma sofre, mantendo-se, assim, comunicação entre os sujeitos que dela 

fazem uso. Porém, quando dois grupos de uma mesma comunidade se separam e 

deixam de manter contato, não há mais necessidade de atualização das 

modificações que sofreu a língua que falavam enquanto viviam juntos. É dessa 

maneira que as línguas devem ter se multiplicado em todo o mundo, e isso foi o que 

ocorreu no caso dos idiomas indígenas brasileiros, isso, claro, no decorrer de 

milhares de anos (RODRIGUES, 1986). 

 De acordo com Rodrigues (1986), as línguas do mundo são classificadas em 

famílias segundo o critério genético. Uma família linguística “é um grupo de línguas 

para as quais se formula a hipótese de que têm uma origem comum, no sentido de 

que todas as línguas da família são manifestações diversas, alteradas no correr do 

tempo, de uma só língua anterior.” (RODRIGUES, 1986, p. 29). Como exemplo, 

pode-se observar línguas como o Português, o Espanhol, o Italiano, o Catalão, entre 

outras, as quais derivam do Latim, língua bem conhecida historicamente. O mapa 

abaixo, elaborado pelo Instituto Socioambiental, mostra as famílias das línguas 

indígenas faladas no Brasil: 



 

   
Figura 2: Disponível em: <http://pibmirim.socioambiental.org/linguas-indigenas>. Acesso em: 
12 out. 2012. 

 

Neste mapa pode-se observar que é praticamente ausente a presença de 

línguas indígenas em grande parte das regiões Nordeste e Sudeste, assim como no 

estado de Goiás, ou seja, conforme o avanço da colonização povos e línguas 

indígenas vão sendo exterminados.  

Para se ter uma ideia do extermínio dessas populações indígenas, basta 

notar os atos praticados por Mem de Sá na costa brasileira no século XVI, o qual 

“levou o desespero e a destruição a cerca de trezentas aldeias indígenas” 

(RIBEIRO, 1970, p. 51). A ação genocida levada a cabo por Mem de Sá cumpria o 

projeto de colonização, de 1558, do padre Manuel da Nóbrega, para o qual essas 

ações eram justificadas pela necessidade de por fim à antropofagia, sendo 

conveniente, ainda, que os indígenas fossem logo escravizados, para que isso não 

http://pibmirim.socioambiental.org/linguas-indigenas


viesse a ser feito ilegalmente. Ribeiro cita uma carta de José de Anchieta do ano de 

1.587 em que este escreve:  

 

A gente que de vinte anos a esta parte é gastada nesta Bahia, 
parece cousa que não se pode crer, porque nunca ninguém cuidou 
que tanta gente se gastasse nunca. Vão ver agora os engenhos e 
fazendas da Bahia, achá-los-ão cheios de negros da Guiné e muito 
poucos da terra e se perguntarem por tanta gente, dirão que morreu. 
(RIBEIRO, 1970, p. 51-52). 

 

Convém citar, ainda, alguns versos do poema de Anchieta, escrito em latim, 

intitulado De Gestis Mendi de Saa, no qual, são muitos os elogios do autor a Mem 

de Sá por seus feitos em relação às populações indígenas, escravizando-as ou 

colocando-as nas mãos dos religiosos. Veja-se: 

 

É tudo pressa, tudo azáfama: a este fende-lhe o peito 
um golpe de espada e a ferida fatal lhe devassa 
o abismo profundo; raivosamente o selvagem se vira 
de borco para o chão natal, e morde a terra morrendo. 
A outro atravessam as ilhargas com a ponta da lança. 
A terra geme ao baque do peso; um soluço lhe arranca 
golfadas de sangue e sacode os membros agonizantes. 
A inúmeros outros, as finas espadas lhes varam 
lados e intestinos; aparecem à luz as entranhas 
e escapam as vísceras, conspurcando-se a terra. 

 

[...] Com a proteção de Deus os nossos causam inúmeras chagas 
e nenhuma recebem. Com furor atacam o inimigo já fraco, 
de perto, e enterram-lhe a lança de lâmina larga 
nos corpos e encharcam de sangue as espadas luzentes. 
Empapada ficava a praia e cheia de corpos: 
sobre montes de cadáveres os soldados avançam  
 
[...] Quem poderá contar os gestos heróicos do Chefe  
à frente dos soldados, na imensa mata: 
Cento e sessenta as aldeias incendiadas, 
Mil casas arruinadas pela chama devoradora, 
Assolados os campos, com suas riquezas, 
Passado tudo ao fio da espada.11   

 

Nota-se, portanto, que a política de colonização jesuítico-lusitana explica a 

depopulação indígena na costa brasileira, de modo que muitos povos indígenas 

foram exterminados no século XVI, sendo provável que muitos deles desapareceram 

sem que sua existência fosse registrada. Afinal, como escreveu o frei Casimiro de 
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Orleans, “[...] é quase impossível dominar e escravizar uma Nação, e destruir uma 

Pátria, sem aniquilar por completo os seus membros.” (ORLEANS, 1957, p. 24). 

Consequentemente, como já dito, muitas línguas indígenas devem ter 

desaparecido ainda no século XVI. Em outros casos, línguas indígenas 

sobreviveram na fala de poucos indivíduos, como é o caso dos Xetá, os quais sem 

ter um território demarcado foram forçados a viver em áreas de uso de povos 

falantes de outras línguas, o que contribuiu para a quase extinção da língua Xetá. 

No entanto, apesar de todo o genocídio e etnocídio praticado em relação à 

população indígena brasileira, muitas línguas conseguiram sobreviver.  

 Para a maioria das famílias linguísticas, as línguas das quais teriam tido 

origem são desconhecidas, sem nenhum tipo de documentação. Para se conhecer 

características delas utiliza-se o estudo histórico-comparativo, com o qual é possível 

verificar regularidades de sons, palavras e aspectos gramaticais presentes em duas 

ou mais línguas. Este trabalho permite a elaboração de hipóteses sobre as 

características da língua ancestral, bem como sugestões acerca de como as línguas 

atuais foram se diferenciando (RODRIGUES, 1986). No quadro que segue, 

Rodrigues (1986) apresenta palavras que demonstram evidências do parentesco 

linguístico dentro do tronco Tupi. As línguas comparadas são o Tupinambá (Tb), da 

família Tupí-Guaraní; o Mundurukú (Mu), da família Mundurukú; o Karitiâna (Ka), da 

família Arikém; o Tuparí (Tp), da família Tupari; o Gavião (Ga), da família Mondé; e o 

Awetí, língua isolada ao nível familiar (Aw). 

 

          

 

Na análise do quadro, Rodrigues salienta que: 



 

[...] Mais importante que a semelhança entre palavras para o mesmo 
conceito em diferentes línguas, como prova de origem comum, é a 
regularidade nas correspondências de sons. Note-se como, em 
Karitiâna, à vogal o das demais línguas corresponde 
sistematicamente a vogal y (em 1, 4, 7 e 9); à vogal e das outras, 
corresponde em Karitiâna a vogal a (3, 5, 8 e 9); à vogal y do 
Tupinambá e do Awetí, corresponde a vogal i, não só no Karitiâna, 
mas também no Mundurukú, no Tuparí e no Gavião (2, 6, 7 e 10; 
mas o Karitiâna e o Tuparí têm e e y, respectivamente, depois de 
consoante posterior, como em 10). O Gavião tem a consoante t no 
fim das palavras que nas outras línguas apresentam n. O leitor pode 
facilmente identificar outras correspondências sistemáticas entre 
cada par de línguas comparadas. (RODRIGUES, 1986, p. 44). 

 

 Os estudos comparativos dessas línguas de diversas famílias linguísticas 

possibilitaram a afirmação de que elas descendem de uma língua ancestral, a qual 

convencionou-se denominar de Proto-Tupí. Essa língua pré-histórica deve ter 

existido há milhares de anos, mas é difícil estabelecer sua origem, pois poucos 

fragmentos podem ser recuperados. (RODRIGUES, 1986, p. 46).  

 Feitas estas considerações, passamos a tratar mais especificamente, no 

tópico seguinte, sobre a língua Kaingang. 

 

1.1.2 Kaingang: entre os relatos de sua incompreensão e as representações 

literárias 

 

O povo indígena Kaingang é o terceiro em número de população no Brasil, 

com 37.470 indivíduos, sendo que o povo Tikuna é o mais populoso (46.045), 

seguido pelo povo Guarani Kaiowa (43.401) (IBGE, 2010). Seus integrantes vivem 

nos três estados da região Sul do país e também no oeste de São Paulo. O contato 

com a sociedade não-índia foi levado a cabo, de maneira mais intensa, na segunda 

metade do século XIX e início do século XX, quando vigorava a política de 

pacificação dos povos indígenas em território nacional, contato que gerou 

consequências drásticas como a expropriação territorial, conflitos internos, doenças 

e mortes. Este saldo negativo, no entanto, não significou a morte do povo, pelo 

contrário, os Kaingang12 se orgulham de seus costumes e modo de vida, mantêm a 
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língua materna e recriam continuamente suas táticas de manutenção cultural frente 

ao modelo hegemônico de organização social da sociedade nacional. 

Os Kaingang são falantes da língua que dá nome à etnia, língua esta 

identificada geneticamente à família linguística Jê e ao tronco linguístico Macro-Jê. 

Conforme D‟Angelis (2002), importante pesquisador do Kaingang, “a família 

lingüística Jê está mais ou menos bem estabelecida há várias décadas, 

fundamentalmente com base em estudos comparativos de cognatos lexicais.” (1998, 

p. 23). De acordo ainda com D‟Angelis13, “a maioria das línguas e povos da família 

Jê vive bem mais ao norte: os Xavante (Mato Grosso), os Parakatéye (Pará), os 

Mebengokre, conhecidos como Kayapó (Pará e Mato Grosso), os Xerente, os Krahô, 

os Apinayé (Tocantins), os Apaniekrá, os Pukobyé, os Krinkati (Maranhão) e alguns 

outros”. É interessante notar, ainda, que os Kaingang representam em torno de 45% 

de toda a população de língua jê (D‟ANGELIS, 2002). 

 A língua Kaingang é falada em cerca de 30 terras indígenas e junto à língua 

Xokleng são os únicos idiomas representantes do tronco Macro-Jê na região Sul do 

país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), são 

falantes do idioma Kaingang 22.027 indígenas, número que não considera crianças 

com menos de 5 anos. D‟Angelis elaborou o seguinte mapa, mostrando o espaço 

geográfico ocupado pelos falantes do idioma:  
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Figura 3: Terras indígenas Kaingang. Disponível em: 
<www.portalkaingang.org/Lgua_Kaingang.pdf>. Acesso em: 12 out. 2012. 

  

É importante notar que a língua Kaingang foi, por muito tempo, considerada 

como de difícil aprendizagem, sendo tratada como língua “travada”, fato que revela a 

presença de aspectos estruturais e, principalmente fonéticos, bastante diferentes 

das línguas românicas. É notável, neste sentido, que se observe, por exemplo, que 

os estudos da língua Guarani – considerando-se seus vários dialetos – foram e são 

objeto de estudo muito mais comum de investigações científicas, o que se aplica 

também aos estudos culturais e antropológicos. Nimuendajú, em seu clássico As 

lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos 

Apapocúva-Guarani, publicado originalmente em alemão, em 1914, já apontava que 

“os índios Guarani são tão conhecidos, que pareceria até supérfluo escrever ainda 

mais alguma coisa a seu respeito.” (NIMUENDAJÚ, 1987. p. 3). Sobre isso, convém 

http://www.portalkaingang.org/Lgua_Kaingang.pdf


citar novamente Rodrigues, o qual nota que “as línguas dos povos indígenas do 

Brasil são inteiramente adequadas à plena expressão individual e social no meio 

físico e social em que tradicionalmente têm vivido esses povos.” (1986, p. 17).  

Por muito tempo, as línguas indígenas do Brasil foram separadas em dois 

grandes grupos: Tupi e não-Tupi. Todas as tribos que não eram Tupi-Guarani foram 

colocadas no enorme grupo dos Tapuias, outra denominação aos grupos não-Tupi. 

Tapuia significa “bárbaro”, “inimigo”, fato que fez com que essas línguas fossem 

praticamente desconhecidas até o século XIX. O linguista Mansur Guérios (1942, p. 

101) comenta que algo semelhante aconteceu com as línguas europeias: “Lembra 

isto a classificação lingùística universal dos primeiros investigadores europeistas – 

línguas arianas e línguas anáricas. Tudo o que não fosse indo-europeu, incluir-se-ia 

no segundo conjunto”. Guérios utiliza, de maneira interessante, o termo “tupinolatria” 

para fazer referência ao que chama de “desmesurado amor ao tupi-guaraní e a tudo 

o que se lhe refere.” (1942, p. 101).  

Na época da conquista portuguesa, o contato se deu primeiramente com os 

povos de língua Tupi, os quais dominavam a costa do país. Desta forma, de acordo 

com Lucy Seky (2000), excetuando-se o Kariri, a língua destas nações foi a única 

estudada durante os três primeiros séculos da colonização. Os materiais linguísticos 

deste período foram produzidos principalmente pelos jesuítas, destacando-se o 

famoso José de Anchieta, com a obra Arte de grammatica da lingoa mais usada na 

costa do Brasil, a qual foi impressa em Coimbra em 1595. Importante notar que esta 

gramática foi escrita por Anchieta antes de 1560, sendo que circulava pelas casas 

jesuíticas por meio de cópias manuscritas.  

Anchieta, na verdade, não nomeou a língua que descreveu, a qual aprendeu 

basicamente com o grupo indígena que chamou de “Tupi de São Vicente”, o qual era 

chamado de Tupiniquim, provavelmente alcunha dada pelos Tupinambá. Anchieta, 

no entanto, buscou construir uma gramática geral, tratando da língua como um todo, 

da forma como era falada em toda a Costa, de Pernambuco à Cananéia. Portanto, 

não se pode dizer que Anchieta descreveu a língua dos Tupinambá. Com a 

necessidade de comunicação entre portugueses e indígenas, surgiu, de línguas 

Tupi, a Língua Geral Paulista, que foi amplamente utilizado pelos portugueses 

durante o processo de colonização. 



Nesse sentido, Câmara Júnior comenta que os missionários que estudaram 

línguas Tupi, para catequizar os indígenas, foram também responsáveis pelo 

desprestígio que as línguas “tapuias” sofreram por largo período: 

 

Estudando TUPI, procurando assimilá-lo, forcejando por interpretá-lo, 
naturalmente que o missionário foi se apaixonando pela língua, foi a 
achando interessante e se habituando a ela, e, ao mesmo tempo que 
se aprofundava no seu conhecimento, se tornava hostil às que 
diferiam muito dessa assim de início focalizada. Desta sorte, se criou 
a noção geral de que o modelo, o verdadeiro exemplo típico das 
línguas indígenas do Brasil são os dialetos TUPI da costa. (CÂMARA 
JÚNIOR, 1977, p. 100).   

 

 Basta se analisar a literatura brasileira para se notar a transposição de 

elementos linguísticos e costumes de povos Tupi-Guarani para outras culturas 

indígenas. Em I – Juca Pirama, de Gonçalves Dias (1959), por exemplo, um índio 

Tupi é feito prisioneiro pelos Timbira, portanto, um povo da família Jê. Curiosamente, 

o próprio título do poema, I – Juca Pirama, que quer dizer “aquele que vai morrer”, é 

da língua Tupinambá, quando seria mais coerente que o nome do prisioneiro fosse 

dado pelo grupo que o capturou. Soma-se a isso o fato de que, provavelmente, o 

ritual de morte descrito no poema foi retirado da famosa narrativa de 1557 do 

cronista alemão Hans Staden (1974), feito prisioneiro pelos Tupinambá. Vejamos, no 

poema, versos que tratam dos preparativos para o que seria o ritual antropofágico 

que os Timbira fariam com o guerreiro Tupi:  

 

Em tanto as mulheres com lêda trigança,  
Afeitas ao rito da bárbara usança, 
O índio já querem cativo acabar:  
A coma lhe cortam, os membros lhe tingem,  
Brilhante enduape no corpo lhe cingem,  
Sombreia-lhe a fronte gentil canitar, 
 
Em fundos vasos d‟alvacenta argila 
Ferve o cauim;  
Enchem-se as copas, o prazer começa,  
Reina o festim. 
  
O prisioneiro, cuja morte anseiam,  
Sentado está,  
O prisioneiro, que outro sol no ocaso 
Jamais verá!  
 
A dura corda, que lhe enlaça o colo,  
Mostra-lhe o fim 



Da vida escura, que será mais breve 
Do que o festim!  (GONÇALVES DIAS, 1959, p. 359-360). 

 

Na narrativa de Staden, como no poema, também são as mulheres as 

responsáveis por uma série de rituais preparativos para a morte. Quando é levado à 

aldeia dos Tupinambá, Staden é um valioso troféu, visto que, quando capturado, 

estava entre os Tupiniquin, inimigos irreconciliáveis daqueles. Velhos e moços 

correm para vê-lo, os homens, munidos de arco e flecha, vão para suas casas, 

enquanto recomendam às mulheres que tomem conta do prisioneiro. Ao chegarem 

ao centro da aldeia, outra vez, são as mulheres que lhe dão bofetadas, arrancando 

sua barba e falando na língua indígena: “Com esta pancada vingo-me pelo homem 

que os teus amigos nos mataram” (STADEN, 1974, p. 87). Depois disso, o 

prisioneiro é levado para o interior de uma casa, obrigado a deitar em uma rede, 

onde novamente as mulheres começam a “bater e escarapelar seus cabelos”, 

conforme expressão do próprio Staden, com ameaças de devorá-lo. Acontece, 

porém, que os dois indígenas que haviam capturado Staden, resolvem presenteá-lo 

a um tio, de sorte que a expectativa do alemão, pela morte breve, não se configura. 

Novamente, as mulheres são encarregadas do prisioneiro:  

 

Puxaram-me pelas cordas que eu tinha ao pescoço, fora da choça 
para o pátio. Acorreram todas as mulheres que estavam nas sete 
choças, tocaram-me, enquanto os homens se foram. Tiravam-me 
umas pelos braços, outras pelas cordas atadas ao pescoço, tão 
fortemente que eu quase não podia respirar. [...] Caminhou para mim 
uma das mulheres do grupo. Tinha uma lasca de cristal presa a um 
instrumento, que parecia um ramo encurvado, e com isso raspou-me 
as sobrancelhas. Quis cortar-me também a barba, mas nisto não 
consenti e disse-lhe que deviam abater-me com ela. Responderam 
as mulheres que ainda não queriam matar-me e deixar-me-iam a 
barba. Depois de alguns dias, porém, cortaram-m‟a com uma tesoura 
que os franceses lhes haviam dado. (STADEN, 1974, p. 89-91). 

 

Assim, tanto na narrativa de Staden como poema de Gonçalves Dias, as 

mulheres indígenas possuem uma função cerimonial de destaque, o que contribui 

para se supor que o segundo pode ter sido escrito com influência do primeiro. 

Para a realização do ritual, Staden relata que os Tupinambá convidavam 

aldeias vizinhas: “Convidam os selvagens de outras aldêias para que venham 

assistir.” (1974, p. 179). Ecos dessa passagem são encontrados no poema: 

“Convidam-se as tribos dos seus arredores, / Cuidosos se incubem do vaso das 



côres, / Dos vários aprestos da honrosa função.” (GONÇALVES DIAS, 1959, p. 359). 

Staden (1974, p. 679) anota que “queimam também vasilhame especial para os 

ingredientes com que o pintam e enfeitam”, aspecto também presente no poema, 

como no verso já citado acima: “Cuidosos se incubem do vaso das cores”. 

Nesse sentido, citaremos outros três elementos materiais da cultura 

Tupinambá que são retratados no poema como se fossem genuinamente Timbira, 

inclusive eles têm o mesmo nome, quando a língua dos povos chamados Timbira, 

como já dito, é da família Jê, muito diferente das línguas Tupi. Esses elementos são 

o cauim, a muçurana e a iverapeme. Staden fala, por várias vezes, que os índios se 

reuniam para beber o cauim: “Os homens estavam durante este tempo reunidos em 

uma outra choça. Lá bebiam cauim e cantavam em honra dos seus ídolos[...]” (1974, 

p. 88), de maneira que no poema de Gonçalves Dias tem-se: “Em fundos vasos 

d‟alvacenta argila / Ferve o cauim.” (1959, p. 359). O cronista nos diz que os índios 

“Fabricam também uma longa corda, chamada mussurana. Com esta o amarram 

antes de executá-lo” (STADEN, 1974, p. 179), elemento este que também figura no 

poema: “Vem a terreiro o mísero contrário; Do colo à cinta a muçurana desce” 

(GONÇALVES DIAS, 1959, p. 361). O outro elemento a ser destacado é a 

iverapeme, como se nota no verso “Na destra mão sopesa a iverapeme” 

(GONÇALVES DIAS, 1959, p. 361), artefato sobre o qual Staden comenta: “Estando 

o ibirapema como o deve, ornado com borlas de penas e outros enfeites, será 

pendurado acima do chão, numa vara, numa choça vazia.” (1974, p. 180). 

Outros elementos, como o enduape e o canitar, estão presentes tanto em Y 

Juca Pirama como na narrativa de Staden, podendo-se acreditar, portanto, não ser 

apenas coincidência a presença deles em ambos os textos.  No último verso do 

poema, tem-se, ainda, a expressão “Meninos, eu vi” (GONÇALVES DIAS, 1959, p. 

371), com a qual o velho Timbira reafirmava a história que narrara do guerreiro Tupi, 

sendo interessante, assim, a assertiva de Staden após dar sua versão sobre o ritual 

antropofágico dos Tupinambá: “Tudo isso eu vi, e assisti.” (1974, p. 185). 

Dessa maneira, o que se conclui de tudo isso é que, para Gonçalves Dias, 

Timbira era uma nação inimiga dos Tupi, mas não necessariamente diferente com 

respeito ao tratamento dos inimigos, a propósito, Timbira não é termo Jê, mas puro 

elemento Tupi: t-embir-a, “o resto, o que sobrou”). Ou, mesmo sabendo que Timbiras 

fossem “tapuias”, para Gonçalves Dias pouco importava se lhes atribuísse práticas 



relatadas para povos Tupi, afinal, seu poema não é nem pretendia ser uma obra 

etnográfica. 

Nesse sentido, o antropólogo Julio Cezar Melatti comenta que em outro 

famoso poema de Gonçalves Dias, Os Timbiras, também acontece uma tupinização. 

Segundo Melatti: 

 

O conhecido poema "Os Timbiras", de Antônio Gonçalves Dias, não 
pode servir como uma introdução à cultura dos povos assim 
denominados. O poeta, que nasceu na então vila de Caxias, no 
Maranhão, em 1823, ao norte das terras desses povos, que tinham 
acabado de ser conquistados, não chegou a tê-los na sua 
experiência cotidiana, pois deixou a região muito moço. Por isso 
atribuiu aos Timbira costumes dos Tupi do litoral, que leu nos livros 
dos viajantes, combinados com projeções de normas, sentimentos e 
aspirações próprias do meio urbano em que ele próprio viveu. Até os 
nomes dos seus personagens são inspirados na língua tupi. 
(INSTITUTO SÓCIO-AMBIENTAL).14 

 

Em outro texto, Melatti destaca, no entanto, que Gonçalves Dias, apesar de 

atribuir aos Timbiras a antropofagia, “estava a par dos conhecimentos da época a 

respeito dos índios.” (2007, p. 257). Assim: 

 

Sua escolha dos timbiras como um dos principais temas de seus 
poemas indigenistas talvez esteja no fato de serem esses índios 
habitantes do Maranhão, terra do poeta, atribui-lhes costumes 
tupinambás ou porque nada então se sabia dos costumes timbiras ou 
então porque considera os costumes daqueles como mais nobres ou 
altivos; note-se como é comum, nos poemas de Gonçalves Dias, a 
expressão „os vis aimorés‟. Os aimorés não pertenciam ao tronco 
tupi; o poeta os desprezava como os desprezavam os tupis 
(MELATTI, 2007, p. 257). 

 

Destarte, transpôs-se uma cultura e língua Tupi para um grupo Jê, algo ainda 

muito corriqueiro no senso comum do brasileiro. 

Nesse contexto de desconhecimento das línguas não-Tupi esteve por muito 

tempo, também, a língua Kaingang. O estranhamento de exploradores e cronistas 

em relação a ela pode ser notado no seguinte excerto, retirado da obra de Telêmaco 

Borba Actualidade Indigena, o qual conviveu por largo tempo com os Kaingang dos 

campos centrais do Paraná: 
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Falam um idioma muito gutural, nada parecido ao Guarany; não pronunciam 
o L, o R forte e o Z. Das palavras que conheço, do idioma deles, só duas: 
Pirá, peixe, e Piraju, são da língua Guarany e têm a mesma significação em 
uma e outra; e kèfé, faca, que é parecida com Kicé, faca, do Guarany. 
(BORBA, 1908, p. 19). 

 

Em texto intitulado Memoria sobre o descobrimento e colonia de Guarapuava, 

o padre Chagas Lima narra aspectos de sua convivência com os Kaingang, no 

entanto, é convicto ao afirmar que: 

 
O idioma de que usam os Indios nascidos em Guarapuava, e dos que 
habitam no prolongado sertão e matos entre o rio Paraná e estrada geral de 
Itapetininga para o Sul, não é outro senão o Guarany. Este é pobrissimo de 
termos, e portanto se faz necessario aos que falam recorrerem a certas 
circumlocuções e ambages, applicando-se muitas palavras no que se 
poderia fazer com uma só. (1842, p. 53).  

 
 

 Souza (1918, p. 752) visitou os Kaingang de São Paulo no ano de 1916, os 

quais viviam entre os rios Tietê e Paranapenema. Da língua, dizia que lhe pareceu 

pobre e primitiva, apesar de admitir que a linguística não era o seu forte. Assim, 

vários relatos de exploradores, viajantes e outros indivíduos que por diversas 

ocasiões entram em contato com os Kaingang, reforçam a ideia de que o idioma 

desse povo era bastante pobre, isso, evidentemente, por não conhecerem a língua 

com o mínimo de propriedade.  

Em outro escrito, do final do século XIX, também é possível perceber a 

estranheza sobre a língua Kaingang. O visconde de Taunay (1888), que de 

setembro de 1885 a maio de 1886 foi presidente da então província do Paraná, 

relatou a sua visão sobre os indígenas que chegavam de Guarapuava, apontando 

que nesse período vagava pelas ruas de Curitiba uma turma seminua deste povo, 

reclamando terras, roupas, ferramentas, etc, e lamentando haverem sido 

maltratados pelos brasileiros. Taunay afirma que, depois de ter realizado vários 

interrogatórios notou que suas queixas eram “vagas, obscuras e sem objetivo 

determinante”, pois as terras que pretendiam “occupavam superficies enormes, para 

poderem contentar os seus habitos nomades e de simples vagabundagem.” (1888, 

p. 254). Ademais de tratar os indígenas como vagabundos, pensamento ainda 

cultivado pela sociedade nacional, Taunay dedica algumas linhas para falar das 

dificuldades que teve para colher com “escrupolosa cautela e a maior consciência” o 

vocabulário de 605 termos que chama de “mais ou menos completo”: 

 



Todos quantos se tém achado em contacto com aborígenes sabem, 
comtudo, o grau de difficudade que ha nessas tentativas, não só pelo 
modo de pronunciarem as palavras, deficiencia absoluta de regras 
grammaticaes e falta de sinais graphicos para bem exprimirmos as 
aspirações gutturaes ou sybillos que lhes são peculiares, como 
também pela reluctancia em responderem a interrogatorios um tanto 
longos de caracter até certo ponto scientifico. (TAUNAY, 1888, p. 
251). 

 

 Da assertiva de Taunay, acima reproduzida, convém assinalar a consideração 

do Kaingang como língua absolutamente deficiente de regras gramaticais, além do 

termo “sibilo” em referência aos fonemas peculiares à língua, o que demonstra o 

desconhecimento linguístico e o preconceito por parte do referido autor. 

 Outras anotações a serem lembradas são as do engenheiro belga Pierre 

Mabilde, que viveu no Rio Grande do Sul entre os anos de 1833 a 1892, trabalhando 

na abertura de estradas. Segundo ele, em uma de suas empreitadas foi capturado 

pelos Kaingang, vivendo cativo entre os índios por cerca de dois anos. Na obra 

Apontamentos sobre os indígenas selvagens da Nação Coroados dos matos da 

Província do Rio Grande do Sul, Mabilde afirma ser a língua Kaingang um “dialeto 

que se deriva, em grande parte, da língua tupínica e do guarani” (1983, p. 10). Para 

o engenheiro, a “linguagem” que falam os coroados, etnônimo este pelo qual por 

muito tempo ficaram conhecidos os Kaingang, é “de tal maneira alterada e corrupta, 

por uma pronúncia um tanto aspirada, que lhes modifica as palavras (ao articularem 

as palavras, com um impulso da boca e da garganta, produzem um som gutural e 

nasal, muito particular e difícil, impossível de descrever).” (MABILDE, 1983, p. 10). 

Nos seus apontamentos, Mabilde escreve: 

 

Seria preciso um estudo muito especial para descobrir-se, naquele 
dialeto, alguma analogia com as duas línguas das quais se deriva. 
Além disso, o dialeto é muito pobre em palavras e muitos objetos 
diferentes têm o mesmo nome, ora aspirando, ora soprando, ora 
nasal, ora gutural, de modo que é mais a diversidade no som, ou no 
acento, do que a própria palavra, que indica o objeto que denomina. 
Um dicionário, contendo todas as palavras do dialeto dos coroados, 
de coisa alguma serviria a quem quisesse utilizar-se dele, porque as 
palavras pronunciadas, sem as modificações de som que lhes dão 
aqueles selvagens, não serão por eles compreendidas, como já 
tenho experimentado entre eles. [...] A riqueza do dialeto dos 
coroados limita-se a poderem identificar os poucos objetos que, 
diariamente, vêem ao redor de si e fazerem-se entender, entre eles, 
para as poucas precisões que têm (MABILDE, 1983, p. 10-11). 
 



Nota-se, nesse sentido, uma redução da língua indígena, como se fosse 

menos complexa, podendo apenas nomear “os poucos objetos” que possuíam os 

índios, e para que se entendessem nas “poucas precisões” que têm eles, como 

opina Mabilde. O autor comenta, ainda, que os coroados da província do Rio Grande 

do Sul diferiam na língua e nos costumes dos povos chamados coroados de outras 

províncias como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso, sendo os que 

ele conhecera “muito menos inteligentes e inferiores” aos demais grupos acima 

mencionados, assemelhando-se todos, no entanto, no caráter “feroz e sanguinário.” 

(MABILDE, 1983, p. 11).       

Em relação aos escritos deste autor, é fundamental que se leia o texto de 

D‟Angelis (2006), intitulado Mabilde e seus „Apontamentos‟ sobre os Coroados 

selvagens: tentando separar informação de mistificação e preconceitos, no qual se 

mostra ser muito improvável (para não se dizer, “sem dúvida”), que o referido 

engenheiro tenha sido prisioneiro por dois anos entre os Kaingang. D‟Angelis (2006, 

p. 18) chama a atenção para a necessidade de uma “leitura menos ingênua da obra 

de Mabilde, sem deixar de mostrar que há, nela, elementos de muito valor para o 

conhecimento da cultura e história Kaingang no século XIX”. O autor traz várias 

informações e apresenta diversas incongruências no texto de Mabilde que 

possibilitam notar-se não ter ele estado por dois anos consecutivos entre os 

indígenas. Relevante, por exemplo, é o fato de que em dois anos “prisioneiro” dos 

Kaingang, Mabilde não tenha aprendido absolutamente nada da língua deles, pois 

sequer registra uma lista mínima de vocabulário, algo muito comum para vários 

militares, viajantes, missionários ou outras pessoas que estiveram em contato direto 

com os indígenas, muitas vezes, por um período de tempo de apenas semanas ou 

dias. Nas poucas ocasiões em que Mabilde menciona alguma palavra em Kaingang, 

suas explicações (quando as faz) só contribuem para confirmar seu 

desconhecimento da língua. Possivelmente, o engenheiro belga, quando se arriscou 

a etimologista, imaginava que tais explicações dariam mais credibilidade a seu texto. 

Enfim, “nada explica a omissão e o silêncio de Mabilde (um ilustrado, afinal) acerca 

da língua Kaingang, a não ser sua completa ignorância dela.” (D‟ANGELIS, 2006, p. 

18). 

 Afirmativas como a de Taunay e Mabilde são recorrentes nos relatos 

históricos, obviamente não podendo ter respaldo científico. São vastos os exemplos 

de relatos como esses, eles foram aqui trazidos para mostrar de que forma a língua 



Kaingang foi vista por inúmeras pessoas que, de alguma forma, entraram em 

contatos com os indígenas. Nesse sentido, Rodrigues afirma que, embora 

diferentes, as línguas indígenas “compartilham do que todas as quase seis mil 

línguas do mundo têm de comum: são manifestações da mesma capacidade de 

comunicar-se pela linguagem.” (1986, p. 17). 

 

1.1.3 Estudos sistemáticos da língua Kaingang e as perspectivas de sua 

manutenção frente à realidade contemporânea 

 

Um dos trabalhos linguísticos em relação à língua Kaingang que mais teve 

impacto sobre os próprios indígenas, foi desenvolvido pela linguista alemã Úrsula 

Wiesemann, a qual era ligada ao Summer Institute of Linguistic – SIL (hoje 

Sociedade Internacional de Linguística) que iniciou seus estudos sobre esta língua 

em 1958, no Posto Indígena Rio das Cobras, no município de Nova Laranjeiras, 

estado do Paraná. O SIL fazia parte da empresa norte-americana Wycliffe Bible 

Translations, que mantinha equipes de missionários na África, Ásia, América Central 

e América do Norte, e tinha como finalidade principal traduzir a Bíblia para as 

línguas indígenas, tal como aconteceu com o Kaingang. O instituto entrou no Brasil 

quando, em 1958, o Departamento de Antropologia do Museu Nacional criou o Setor 

de Linguística, o qual tinha em seu regulamento o compromisso com a pesquisa e 

estudos das línguas indígenas e dos falares regionais brasileiros. Leite e Franchetto, 

ao refletirem sobre a ação do SIL no Brasil, apontam que: 

 

Acoplado ao projeto de descrição lingüística, havia um programa de 
educação bilíngüe, em que a alfabetização em língua materna servia 
de ponte para a escolarização em português. Nesse programa, eram 
selecionados os monitores que seriam levados posteriormente para a 
sede do SIL, a fim de auxiliarem na tradução dos textos sagrados. O 
objetivo da escolarização era tornar possível a leitura diária e 
individual da Bíblia, que seria mais eficiente se feita e introjetada em 
língua materna. (LEITE; FRANCHETTO, 2006, p. 36).   
 

Durante seu trabalho, Gojtéj (Rio Grande), como Úrsula passou a ser 

chamada pelos Kaingang, sempre contou com índios colaboradores e constatou que 

tal língua possuía ricas variações dialetais. Em estudo publicado em 1978, chamado 

Os dialetos da língua Kaingang e Xokléng, Wiesemann apresenta cinco regiões 

dialetais do Kaingang: 



 
Dialeto de São Paulo (SP) – Entre Tietê e Paranapanema:   
   P.I. Vanuíre, P.I. Icatu, P.I. Araribá  
Dialeto do Paraná (PR) – Entre Paranapanema e Iguaçu: 

P.I. Apucarana, P.I. Barão de Antonina,  P.I. Queimadas, P.I. Ivaí,                                                             
P.I. Faxinal,  P.I. Rio das Cobras, P.I. Guarapuava 

Dialeto Central (C) – Entre Iguaçu e Uruguai: 
   P.I. Mangueirinha, P.I. Palmas, P.I. Xapecó  
Dialeto Sudoeste (SO) – Ao sul do Uruguai, oeste de Passo Fundo: 
   P.I. Nonoai, P.I. Guarita, P.I. Inhacorá 
Dialeto Sudeste (SE) – ao sul do Uruguai, leste do Passo Fundo: 
    P.I. Votouro, P.I. Ligeiro, P.I. Carreteiro, P.I Cacique Doble 
(WIESEMANN, 1978, p. 199-200). 
 
 

 Sobre essa classificação de Wiesemann, D‟Angelis escreve: 
 
 

[...] embora didática, não é segura ou razoável em muitos aspectos. 
Não vamos nos aprofundar nisso, mas basta dizer, por exemplo, que 
no Paraná, a população Kaingáng não é tão homogênea quanto 
pareceria; em Santa Catarina, Xapecó sempre foi ponto de 
passagem e contato inter-grupos, do Paraná com Rio Grande do Sul, 
pelo menos desde meados do século XIX; no Rio Grande do Sul, 
Nonoai tem mais afinidade histórica e política (e maior proximidade 
geográfica) com Votouro do que com Guarita e Inhacorá; e Cacique 
Doble, Ligeiro e Carreteiro têm muitas relações históricas comuns, 
que os distinguem de Votouro, com eles agrupados no “Dialeto 
Sudeste” (D‟ANGELIS, 2009, p. 128). 

 

A pesquisa linguística de Wiesemann lhe permitiu elaborar a hipótese de que 

depois de se separarem de outros grupos Jê, do Brasil central, os Kaingang 

começaram sua migração para o sul. O primeiro grupo a se separar teria sido o dos 

Xokleng15, que chegaram até Santa Catarina e deixaram de manter relações 

amigáveis com os outros grupos. Uma segunda separação teria ocorrido entre o 

grupo de São Paulo e os demais, continuando estes a migrar em direção sul. Após 

terem cruzado o rio Paranapanema, os índios teriam se dividido em várias hordas, 

sendo inexistente o contato entre os grupos que atravessaram o rio Iguaçu e 

aquelas hordas que haviam se estabelecido ao norte deste rio. Um dos grupos teria 

passado vários rios em direção sudeste, deixando de ter contato com os demais, ao 

passo que os grupos Central e Sudoeste mantiveram contato esporádico depois da 

separação (WIESEMANN, 1978, p. 216).  
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O Xokleng é um povo indígena de Santa Catarina com língua aparentada ao Kaingang. 



 É importante salientar, uma vez mais, que a teoria de Wiesemann, ao tratar 

dos dialetos da língua Kaingang, busca explicar a origem dos mesmos, sendo 

notável que os vários grupos Kaingang mantiveram, mais tarde, diversos tipos de 

contato, os quais a própria autora faz  notar por meio de apontamentos linguísticos, 

os quais não cabem aqui, por não ser esse o interesse maior da pesquisa. 

 Ao se falar da língua Kaingang não há como não se pensar na relação dela 

com a língua portuguesa, tendo em conta viverem eles em um país onde a sua 

língua não é a oficial. No centro da questão está a necessidade que os povos 

indígenas passaram a ter, a partir do momento em que a colonização chega a seus 

territórios, de comunicar-se com a sociedade nacional. Para os Kaingang, como 

aconteceu com várias outras sociedades indígenas, aprender o português tornou-se 

fundamental para o estabelecimento de relações com vários segmentos da 

sociedade envolvente, seja no comércio, com vizinhos das áreas indígenas, órgãos 

públicos e até mesmo na escola. Ademais, os indígenas têm claro que saber falar 

bem o português é condição fundamental na busca por uma série de direitos que 

lhes são garantidos legalmente, mas que, de fato, não estão sendo praticados. 

 Essa relação com a sociedade nacional torna-se um problema para a língua 

indígena quando esta, em decorrência de uma série de fatores, passa a ser 

substituída pela língua da sociedade envolvente. Essa situação é preocupante ao se 

ler os trabalhos de D‟Angelis, por exemplo, o qual aponta em texto publicado no ano 

de 2002 que uma estimativa naquele momento ainda não confirmada por meio de 

pesquisa sistemática, mostrava que nos últimos 20 anos havia diminuído muito 

rapidamente o percentual dos Kaingang que falavam a língua indígena, de maneira 

quase proporcional ao aumento da população (D‟ANGELIS, 2002, p. 106). Nas 

palavras do autor, “há poucos anos estimávamos em 70% o número dos Kaingáng 

falantes da sua língua. Atualmente tememos que esse percentual não ultrapasse 

50% na média das áreas.” (D‟ANGELIS, 2002, p. 106). Ora, nos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2010, já apresentados anteriormente, 

dos 37470 indivíduos recenseados apenas 22027 declararam falar a língua indígena 

(IBGE, 2010). Ainda que não foram contabilizados os falantes com menos de 5 

anos, o caso não deixa de preocupar a população Kaingang. 

 O processo de mudança linguística entre os Kaingang está relacionado a uma 

série de fatores históricos e políticos. Até a segunda década do século XX, quando 

quase todas as reservas indígenas Kaingang já estavam mais ou menos 



estabelecidas, esses territórios viviam em relativo isolamento, ainda que o cerco de 

fazendeiros a suas áreas já fosse comum. O domínio da língua portuguesa, até 

então, era uma necessidade grupal, mas não individual, caso que se resolvia com a 

função dos chamados “linguarás”, sendo muito comum que cada aldeia tivesse 

apenas um “linguará”, muitas vezes tratava-se de um sertanejo acolhido pelos índios 

(D‟ANGELIS, 2002, p. 107). O “linguará”, portanto, era o indivíduo responsável por 

transmitir os anseios do grupo indígena em todas as ocasiões em que fosse 

necessário o domínio da língua portuguesa. 

 Nos dois períodos pós-guerra houve um aumento do fluxo migratório, tanto 

externo como interno, na região Sul do Brasil. Aos poucos, as áreas indígenas vão 

sendo cercadas por populações não-indígenas. Como consequência da ocupação 

legitimada por títulos de terras, a população cabocla ou sertaneja vai sendo expulsa 

de suas terras, restando a ela avançar na direção das terras menos valorizadas, não 

raro sobre terras indígenas, o que acontecia, muitas vezes, por incentivo de 

madeireiros, fazendeiros ou outros empresários regionais (D‟ANGELIS, 2002, p. 

107).  

 Nesse contexto, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), fundado em 1910, 

também tem importância crucial, pois conforme seus princípios ideológicos as 

populações indígenas brasileiras deveriam ser integradas à sociedade nacional, o 

que fez com que muitas reservas indígenas se tornassem verdadeiras “fazendas 

estatais”, como escreve D‟angelis (2002). Mais tarde, o SPI inaugura a prática de 

vender madeiras nobres das terras indígenas, sob o pretexto de que se fazia 

necessária a construção de casas “dignas” para os indígenas. Além disso, o órgão 

do governo também passou a arrendar terras para fazendeiros e colonos que 

cercavam as reservas. D‟Angelis afirma que houve um momento em que muitas 

famílias não-indígenas foram instaladas dentro dos limites territoriais destinados aos 

índios, “entre meados da década de 50 e meados da década de 60, cerca de mil 

famílias de „brancos‟ somente na área de Nonoai (RS), outras 650 na área do 

Xapecó (SC) e assim por diante” (2002, p. 108). Esses fatores tiveram importantes 

consequências para os indígenas: 

 
[...] aos poucos os próprios índios ficaram sem terras disponíveis 
para plantar, passando à condição de peões dos invasores de suas 
terras, diaristas em busca de trabalho temporário fora de sua área 
(desde os Kaingáng bóias-frias do norte-paranaense aos Kaingáng 
cortadores de erva-mate de Santa Catarina), ou buscando alternativa 



de subsistência na fabricação e venda de artesanato, dando origem, 
muitas vezes, a verdadeiras „aldeias‟ na periferia de cidades como 
Chapecó, Iraí, São Miguel do Oeste e Porto Alegre. Essa situação 
criou o contexto em que o domínio da língua portuguesa passou a 
ser uma exigência fundamental de sobrevivência para todo Kaingáng 
(D‟ANGELIS, 2002, p. 108 - grifo do autor).  
 

 Vê-se, portanto, que os fatores históricos foram determinantes para a 

transformação da situação linguística dos Kaingang. Todos esses aspectos 

mencionados acabaram por fazer com que a língua portuguesa fosse vista de outra 

maneira pelos Kaingang, não havia mais como fugir do cerco decorrente da 

colonização e das frentes de expansão agropecuária que de tempos em tempos iam 

aumentando seu poder de ação. Pelos números do IBGE já apresentados 

anteriormente, verifica-se que, atualmente, cerca de 40% dos indígenas Kaingang 

não são falantes de sua língua.16 Esse panorama, no entanto, é bastante diverso, 

variando em cada aldeia, havendo casos de comunidades onde o português é 

predominante, como na reserva de Mangueirinha - Pr, e situações em que o 

Kaingang é a língua materna de praticamente todos os indígenas, como pudemos 

verificar na Terra Indígena Rio das Cobras - Pr. Aliás, em Rio das Cobras, já 

pudemos ouvir de várias pessoas que “falar o idioma”, como dizem, é condição 

fundamental para que o indivíduo seja considerado indígena. Aquele que não fala a 

língua materna é chamado de fóg sĩ, fóg designa o não-índio e sĩ é partícula 

diminutiva, de modo que a expressão mostra o desagrado do Kaingang que fala a 

língua materna em relação ao indígena que por uma razão ou outra se exprime em 

português, demonstrando com isso que este está se tornando um “branco”. Caso 

interessante é citado por D‟Angelis, mostrando como os indígenas Bakairi, do Mato 

Grosso, repreendem seus companheiros quando estes se expressam em português 

para outro Bakairi.  

 

Entre os Bakairi do Mato Grosso – conforme ouvi um professor deles 
contar –, quando um índio dirige-se a outro da sua comunidade 
falando em Português, o outro costuma responder com uma 
brincadeira, que é na verdade uma crítica. Ele diz: “Ô, fazendeiro! 
Cadê o meu café?” ou “Ô, fazendeiro! Me arruma um café!”. 
Acontece que, na região deles, o “branco” é principalmente o 
fazendeiro paulista, que chegou lá prá tomar terra indígena. Esses 
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 Importante lembrar que o IBGE baseou-se na auto-declaração das pessoas, e falar a língua 

indígena, comumente, é cobrado como sinal de “indianidade”. 



são a maioria dos não-índios que conhecem. E como esses 
fazendeiros são de São Paulo, têm o costume de tomar café (e 
oferecer aos outros). Assim, chamar o outro índio, que falou em 
Português, de “fazendeiro”, é o mesmo que dizer: “Você é branco. 
Branco é que fala em Português. Bakairi fala em Bakairi” 
(D‟ANGELIS, 2002, p. 108 - grifos do autor).  

 

 Nos dois casos, portanto, tanto dos Bakairi como dos Kaingang de Rio das 

Cobras, a língua é fator de identidade. Acontece, porém, que em algumas aldeias 

Kaingang a língua indígena está perdendo espaço para a língua portuguesa. Nesse 

contexto, o papel das escolas tem sido determinante, e é precisamente nesse ponto 

que aparece a crítica ao Summer Institute of Linguistics, pois a prática implantada 

por esse instituto baseava-se no que se chama “bilinguismo de substituição”. Nessa 

metodologia, a língua indígena é utilizada no processo de alfabetização por razões 

de eficiência de ensino, pois a maioria das crianças, ao chegar à escola, fala apenas 

a língua indígena ou sabe muito pouco do português. “A metodologia prevê, no 

entanto, que a língua indígena vá cedendo espaço cada vez maior ao português nas 

atividades escolares, culminando com a total substituição da língua indígena nesse 

contexto até o final da 4ª série” (D‟ANGELIS, 2002, p. 109).  

Desse modo, as políticas línguísticas não têm logrado garantir a manutenção 

da língua Kaingang, assim como de outras várias línguas indígenas que já 

desapareceram ou estão seriamente ameaçadas. 

 

1. 2 OS VÁRIOS ETNÔNIMOS DADOS AOS KAINGANG 

 

 A vários povos indígenas brasileiros é comum que em algum momento de sua 

história tenham sido designados ou reconhecidos por nomes diferentes da auto-

denominação do grupo, o que ocorre, também, nas relações intertribais, quando 

tribos criam alcunhas para outras hordas. Em muitos casos, esses apelidos são 

pejorativos, tanto de tribos para com outras tribos, quanto da sociedade nacional 

para com esses povos. Desse modo, sucede que um grupo indígena acaba sendo 

conhecido pelos mais variados etnônimos, como se nota no caso dos Kaingang. 

Telêmaco Borba, que viveu entre os Kaingang por longo tempo, primeiro 

como administrador do aldeamento de São Jerônimo e depois como diretor dos 

índios da cidade de Tibagi, escreve em texto publicado no ano de 1904:  

 



O Primeiro que deu-lhes o verdadeiro e genérico nome de 
Kaingangues penso que fui eu. Os que aldearam no Jatahy chamam-
se “kaingangue-pè”, isto é, Kaingangues legítimos, verdadeiros; Mas 
entre eles distinguem-se em Camés, Cayurucrés e Kaingangues. Os 
que habitam nas imediações de Guarapuava e Palmas chamam-se 
Camés. Os da zona comprehendida entre os rios Piquiri e Iguassú, 
Xocrés, e os da margem direita do Paranapanema “Nhakfáteitei”. 
Entretanto falam todos a mesma língua, usam as mesmas armas e 
utensílios e têm os mesmos costumes. (BORBA, 1904, p. 54). 

 

O termo “Kamé” aparece, ainda, nos escritos do Frei Mansueto Barcatta de 

Val Floriana: “Há em Santa Catharina tribus de Kaínjgáng, denominados Kamé, 

palavra que poderia significar medrosos” (1920, p. 374). 

 A compreensão de algumas das denominações para os Kaingang anotadas 

por Borba estão presentes na lenda dos ancestrais do povo, quando da inundação 

do mundo. Na narrativa distinguem-se Camés, Cayurucrés, Caingangues e 

Curutons, tal como os grafa Telêmaco. Ainda que extensa, a citação da lenda, que 

segue, é fundamental para a compreensão dessas denominações:  

 

Em tempos idos houve uma grande inundação que foi submergindo 
toda a terra habitada por nossos antepassados. Só o cume da serra 
Crijijimbé  emergia das agoas. Os Caingangues, Cayurucrés e 
Camés nadavam em direcção a ellas levando na boca achas de 
lenha incendidas. Os Cayurucrés e Camés cançados, afogaram-se; 
suas almas foram morar no centro da serra. Os Caingangues e 
alguns poucos Curutons alcançaram a custo o cume de Crijijimbé, 
onde ficaram, uns no solo, e outros,por exigüidade de local, seguros 
aos galhos das arvores; [...] Depois que as agoas seccaram os 
Caingangues se estabeleceram nas immediações de Crijijimbé. Os 
Cayurucrés e Camés, cujas almas tinham ido morar no centro da 
serra, principiaram a abrir caminho no interior della. Depois de muito 
trabalho chegaram a sahir por duas veredas: pela aberta por 
Cayurucré, brotou um lindo arroio, e era toda plana e sem pedras; 
dahi vem terem elles conservado os pés pequenos; outro tanto não 
aconteceo a Camé, que abrio sua vereda por terreno pedregoso, 
machucando elle, e o seos, os pés que incharam na marcha, 
conservando por isso grandes pés até hoje. [...] Quando sahiram da 
serra mandaram os Curutons para trazer os cestos e cabaças que 
tinham deixado em baixo; estes, porem, por preguiça de tornar a 
subir, ficaram alli, e nunca mais se reuniram aos Caingangues; por 
esta razão, nós, quando os encontramos, os pegamos como nossos 
escravos fugidos que são. [...] (Cayurucré e Camé) chegaram a um 
campo grande, reuniram-se aos Caingangues e deliberaram casar os 
moços e as moças. Casaram primeiro os Cayurucrés com as filhas 
dos Camés, estes com as daquelles, e como ainda sobravam 
homens, casaram-os com as filhas dos Caingangues. Dahi vem que 
Cayurucrés, Camés e Caingangues são parentes e amigos. (BORBA, 
1908, p. 21 e 22).  



 

Nimuendajú (1987, p. 124) também faz referência a Borba quando trabalha 

com comparações entre a mitologia dos Apapocúva-Guarani e a de outros povos. 

Mais especificamente, Nimuendajú está analisando a lenda dos gêmeos ancestrais 

Guarani Ñanderyquey e Tyvyry, e buscando possíveis influências ou semelhanças 

com a mitologia de outros povos, chegando à conclusão de que são reduzidas as 

relações mitológicas entre os Kaingang e Guarani. Ainda assim, a análise que 

Nimuendajú faz sobre a mitologia Kaingang levanta outros aspectos de interesse, 

que o coloca a frente de muitos estudos. Ele percebe no início do século XX, o que 

na atualidade é consensual entre pesquisadores. Nimuendajú escreve: “A lenda de 

criação de Borba menciona quatro pais ancestrais: Kayngang, Kayurukré, Kamé e 

Kuruton; mas no correr do texto fica evidente que o primeiro e o último são, a rigor, 

irrelevantes, pois o próprio texto de Borba só menciona Kayurukré e Kamé em 

oposição um ao outro.”17 (1987, p. 121 – grifos do autor).  

A dualidade Kaingang se expressa, pois, nas duas metades Kamé e Kanhru. 

Essas metades, segundo Veiga (2000), são exogâmicas e complementares, 

havendo uma relação de trocas permanente entre as metades. Zerries (1976) 

compõe um texto chamado Organização dual e imagem do mundo entre índios 

brasileiros, no qual comenta que são vários os povos indígenas orientados 

socialmente por sistemas de dualidade. 

Na anotação Cayurucré, de Borba (1908), a palavra krẽ significa 

descendente, família, conforme atesta o dicionário Kaingang de Wiesemann (2002, 

p. 36), por isso, tal partícula pode ser excluída quando se refere às duas metades, 

krẽ aponta todos os indivíduos pertencentes a tal metade clânica. Quanto ao termo 

Kuruton, nota-se claramente que se divide em kur, roupa; e tũ, indicador de modo 

que significa inexistência, sem; portanto, “aqueles que não usam roupa”, e que, de 

acordo com Nimuendajú (1987, p. 122), é a denominação pela qual os Kaingang se 

referiam aos Yvaparé-Guarani, terminologia esta atestada por Rodrigues (1978, p. 7) 

como sendo um dos muitos nomes dados aos Xetá de meados do século XIX a 

inícios do século XX. Sabendo-se que os Xetá integram o tronco da família 

linguística Tupi-Guarani, com língua próxima ao Guarani-Mbya, nota-se interessante 
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Importante destacar que Nimuendajú está analisando aqui a relação dual da organização social 
Kaingang, por isso afirma que são irrelevantes Kuroton e Kayngang. Na realidade esses outros dois 

grupos são fundamentais para o entendimento de outras questões. 



relação com a lenda antes narrada por Telêmaco, no sentido de que afirma a 

narrativa que por não terem os kuruton obedecido a ordem dada por Kamé e Kanhru 

de trazer os cestos e cabaças que estes haviam deixado debaixo da terra, são eles 

perseguidos e aprisionados como escravos. 

Em relação à designação Nhakfáteitei, referida por Borba, é bom que se note 

que a mesma aparece, também, em outros textos, grafada, no entanto, de forma 

diferente. O Frei Mansueto Barcatta de Val Floriana comenta sobre os 

“Jakuatugtéie”, “uma alcunha escaninha, que dão os Venharö aos seus inimigos” 

(1920, p. 373-374). Val Floriana narra ter ouvido do reverendo Pe. Serôdio, antigo 

morador do sertão paulista, que os Kaingang Jakuatugtéie teriam chegado ao 

território de São Paulo por volta do ano de 1.835, em decorrência de conflitos com 

os Venharö, isso à margem esquerda do rio Paranapanema. Na opinião de seu 

informante, antes desse conflito, os dois grupos habitavam a mesma região, ao sul 

do Paranapanema. Discordando dessa última premissa, Val Floriana – com o qual 

teremos de concordar – traça alguns apontamentos, nos quais explica, também, o 

significado dos dois termos. Vejamo-los: 

 

Não nego a possibilidade de tal acontecimento, comtudo acho-lhe 
difficil explicação na parte que se refere á pretendida confederação e 
cohabitação no mesmo territorio. A razão é, que indios de differentes 
denominações e, não digo linguas, mas dialectos tambem, habitam 
ordinariamente em localidades differentes, formando circumscripçoes 
com fronteiras distinctas, que os separam uns dos outros. Pois bem, 
os Kainjgang Venharö se distinguem dos Jakuatugtéie pelo habito 
deste não cortarem os cabellos, ao passo que eles andam sempre de 
cabellos aparados. Em geral entre os indios de diferentes costumes, 
nascem frequentemente sangrentos conflictos por causa de injurias 
mutuas, especialmente de invasões territoriaes. Suas relações 
diplomaticas quase nunca são amigaveis. – O nome de Venharö, 
dado ao Rio Tibagy pelos Kainjgang Venharö, não significaria talvez 
Rio dos Tosquiados? (Poderia também significar «pintado»). E isso 
talvez pela razão de constituir hoje e no passado, a linha divisória 
entre os Jakuatugtéie e os Venharö?. – Com effeito, os hodiernos 
Kaiinjgang, ainda selvagens do Rio da Cinza, a direita do Tibajy, são 
Jakuatugtéie. – Conforme verifiquei de visu, odeiam-se de odio 
inveterado entre si estas duas fracções de Kainjgág. Conheci 
homens Venharö de idade de trinta annos ignorando de que os 
Jakuatugtéie e os Venharö fallam a mesma língua. (VAL FLORIANA, 
1920, p. 373).  

 

  Convém citar, ainda, o registro do padre Chagas Lima (1842, p. 48) ao 

mencionar que no ano de 1819 uma família de uma nova horda chamada Jacfé se 



reunira à aldeia de Atalaia, em Guarapuava, na qual se enlaçou por casamento, 

recebendo, também, a instrução do missionário. Conforme pudemos verificar 

conversando com vários indígenas de Rio das Cobras, a expressão jagfã tygtéj – 

conforme grafia atual – se refere à pessoa que deixa os cabelos crescerem por 

frente da orelha, portanto, há fundamento na explicação de Val Floriana.  

Outro dado interessante é exposto pelo botânico e naturalista francês August 

de Saint-Hilaire (1978), em Viagem a Curitiba e Santa Catarina, quando narra que 

em Curitiba, no ano de 1820, encontrou na casa do capitão-mor que o hospedara, 

duas mulheres indígenas da nação dos “coroados”, provindas de Guarapuava. O 

autor diz não ter obtido contestação ao perguntar às duas mulheres a que nação 

pertenciam, sendo interessante, no entanto, o fato de mencionarem elas, com pavor, 

o nome de duas tribos inimigas, a saber, “os Socrês, que têm o costume de perfurar 

o lábio inferior, e os tactaias, que não têm esse hábito nem o da tonsura” (SAIN-

HILAIRE, 1978, p. 84). Saint-Hilaire, então, escreve:  

 

Martius já disse que quando perguntava a um índio o nome de sua 
tribo, este, à semelhança do que haviam feito as duas índias 
Coroadas de Curitiba, não respondia a pergunta e sim mencionava 
imediatamente o nome das tribos com as quais o seu povo estava 
em guerra. Isso parece provar que cada tribo, em seu isolamento, se 
considera como o povo por excelência, o povo único, por assim dizer, 
e que os nomes das diversas tribos são quase sempre apelidos 
dados pelos portugueses ou que elas próprias dão umas às outras. 
(SAINT-HILAIRE, 1978, p. 85). 
 
 

Os Kaingang também viviam na província de Misiones, na Argentina. A 

presença deles neste território foi registrada por Ambrosetti (1895), que fez duas 

visitas à aldeia San Pedro, a primeira no ano de 1892 e a outra em 1894. Ali, os 

Kaingang eram chamados pelos locais com a designação de Tupis, sobre a qual o 

autor citado escreve que “esta palabra, en Misiones, tiene um valor más bien 

relativo, aplicándose á todo indio temible y que no sea guarani, lo que debe ser una 

idea del tiempo de la dominación jesuítica, y que todavía subsiste por tradición. 

(AMBROSETTI, 1895, p. 1).18 Portanto, pelos menos na província de Misiones, 

parece que o termo Tupi era correspondente a expressão brasileira Tapuia, 
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 Tradução nossa: Esta palavra, em Misiones, possui um valor relativo, aplicando-se a todo índio 
temível e que não seja Guarani, o que deve ser uma ideia do tempo da dominação jesuítica, e que 
ainda subsiste por tradição. 



curiosamente, esta última era aplicada aqui a povos que não fossem do tronco Tupi. 

Ambrosetti afirma, ainda, que os brasileiros os chamavam Coroados, “á causa del 

modo que tienen de cortarse el pelo, dejándose una corona, como los frailes 

franciscanos.” (AMBROSETTI, 1895, p. 1)19, o que fez, certamente, por ter lido os 

escritos de Telêmaco Borba. Dos Kaingang que Ambrosetti visitou em Misiones 

parece não ter restado muita coisa, mas o mesmo autor registra que um dos 

caciques Kaingang que ali viveram se chamava Fracrán, nome que atualmente 

designa uma vila na região central da província de Misiones. 

O padre Chagas Lima (1842, p. 52) narra que “as differentes hordas de 

gentios existentes pelos sertões de Guarapuava são: a dos Cames, Votorões, Dorins 

e Xocrens”. Quanto aos termos “Cames” e “Votorões”, o clássico ensaio O culto aos 

mortos entre os Kaingang de Palmas, de Baldus, ajuda a entendê-los: 

 

A tribu divide-se em duas “metades” exogamas e patrilineais, das 
quais cada uma está, por sua vez, dividida em dois grupos, de 
caracterização social diferente. As designações Kaknyerú, Kamé e 
Votôro, usadas, ás vezes, na literatura, como nomes de tribus, são 
as denominações de três destes grupos; o quarto grupo é chamado 
Aniky. Os grupos existem em cada horda de Kaingang. As supostas 
tribus Gês: Kaknyerú, Kamé e Votôro não são senão hordas de 
Kaingang. (1937, p. 29). 

  

Quanto aos Dorins, o padre Chagas Lima afirma que viviam nos campos de 

Laranjeiras, território, de fato, há muito tempo habitado pelos Kaingang. Não deixa 

de ser interessante o fato de Norig (na grafia vigente Kaingang, o “N” seguido de 

vogal oral se lê como o “D” ou “ND” do português) ser o nome indígena de várias 

pessoas de Rio das Cobras, pelo menos dez indivíduos. Perguntamos a um 

indígena qual seria o motivo disso, visto que o repertório de nomes Kaingang é 

bastante grande, sendo difícil que duas pessoas tenham o mesmo nome. 

Respondeu ele que “isso é porque os antigos usavam muito esse nome”, mas fez a 

ressalva de que “os índios têm muitos nomes para dar para seus filhos, não é como 

os fóg, que muitos são chamados de Antônio, José, Maria, Pedro ou João”.  

O termo Xocren, registrado pelo padre Chagas Lima, possivelmente se referia 

a um grupo do povo indígena Xokleng, tendo em conta que em diversas ocasiões 
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 Tradução nossa: devido ao modo que têm de cortar o cabelo, deixando uma coroa, como os frades 
franciscanos. 



estes foram confundidos com os Kaingang, pensando-se que faziam parte de uma 

mesma nação. Vários autores, tratando dos Xokleng, a eles se referem como se 

fossem Kaingang, como é o caso do Dr. Simoens da Silva, que publica no ano de 

1930 a obra intitulada A Tribu Caingang, mas a mesma trata dos Xokleng da região 

dos Rios Plate e Itajaí, do estado de Santa Catarina. Jules Henry torna público em 

1935 estudos linguísticos pioneiros sobre a língua Xokleng, que realizou de 1932 a 

1934, também no estado de Santa Catarina, no entanto, a publicação intitula-se A 

Kaingang Text.20 Portanto, os Xokleng também ficaram conhecidos por várias 

denominações, entre elas “Bugre, Botocudo, Aweikoma, Xokrén e Kaingang” 

(SANTOS, 1973, p. 30). Apesar da denominação “Xokleng” ser adotada mais 

usualmente, Gakran (2005, p. 14) informa que nos últimos anos o povo chegou ao 

consenso de autodenominar-se “Laklãnõ”, “povo que vive onde nasce o sol, ou 

gente do sol (ou, ainda, povo ligeiro)”. 

Feita essa pequena digressão, que pode ser interessante para o leitor, 

retornemos aos Kaingang. Como já se apontou ao citar-se Ambrosetti (1895), outra 

designação adotada por diversos autores para o grupo é o termo “Coroados”. A 

explicação mais recorrente relaciona a designação com o tipo de corte de cabelo 

adotado pelos indígenas da época dessas publicações, sendo que essa expressão 

foi empregada, do mesmo modo, em relação a outros povos indígenas brasileiros. 

Baldus (1937, p. 29) anota, quando de suas visitas aos Kaingang de Palmas, no ano 

de 1933, que ali era o “habitat de uma tribu de indios que, como tantas outras tribos 

brasileiras, devido ao modo de cortar o cabelo, foi, pelos brancos, chamada de 

Coroados”, alcunha na época ainda corrente entre os vizinhos brasileiros. Do 

mesmo modo, Ihering escreve sobre os Kaingang de São Paulo: 

 

A este grupo de indios pertencem unicamente os temidos «Bugres» 
do Brazil meridional, que tantos embaraços tem opposto á população 
do interior ou sertão do nosso paiz. 
O antigo nome deste grupo era o de Guayanãs, mas esta 
denominação perdeu-se sucessivamente, tendo sido conservada 
apenas no oeste do Estado de S. Paulo, nos municípios de Itapéva e 
Faxina. Em geral são actualmente conhecidos sob os nomes de 
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 Veiga (2006) observa, com razão, que Jules Henry tinha bons motivos para se referir aos Xokleng 
como um pequeno grupo Kaingang. A autora destaca que apesar desses dois povos possuírem uma 
organização social com traços que os distinguem, assim como a língua (analisada como diferente), 
compartilham um passado linguístico comum, além de uma ampla gama de traços culturais, como a 
“importância da guerra, as práticas de roubos de mulheres de grupos rivais, o respeito e o temor dos 
mortos, as práticas xamânicas e as relações com os espíritos animais.” (VEIGA, 2006, p. 45).   



«Bugres» e de «Coroados», referindo-se esta ultima denominação ao 
costume que tem, de cortar o cabello do vertice em forma de coroa, 
uso que entretanto já foi abandonado por algumas tribus. Esta 
denominação de Coroados porém é summamente impropria, porque 
induz a confundil-os com os verdadeiros Coroados do Estado de 
Minas e Matto Grosso. (1907, p. 209) 

   

Saint-Hilaire, ao relatar sua passagem pela região de Castro, no Paraná, 

afirma: “Os paulistas dão aos bugres vizinhos de Jaguariaíba o nome de Coroados 

porque, segundo dizem, esses selvagens costumam fazer no alto da cabeça uma 

pequena tonsura, que em português tem o nome de coroa” (1978, p. 35). A mesma 

designação é empregada no ano de 1.872 pelo engenheiro inglês Thomas Bigg-

Wither (1974), referindo-se aos Kaingang da Colônia Tereza, bem como os que 

viviam em suas proximidades. Assim, vários autores atestam a utilização do termo 

“Coroado” como denominação para os Kaingang, como também o faz Mabilde 

(1983). Em Rio das Cobras, seu João Maria Gojkág Capanema, indígena Kaingang 

de 96 anos, relatou certa vez: “Na verdade, nós somos os índios Coroados”. 

Dentre as várias denominações dadas aos Kaingang encontra-se, também, o 

termo “Guaianá”. Tempski (1986, p. 25) cita o jesuíta e historiador cônego João 

Pedro Gay, segundo o qual, na obra História da República Jesuítica do Paraguai, a 

denominação “Guaianá” era aplicada a grupos indígenas que não fossem Guarani. 

O padre Manuel Aires de Casal registra o termo em questão em sua obra Corografia 

Brasílica ou Relação histórico-geográfica do Reino do Brasil, publicada pela primeira 

vez no ano de 1817. Ao tratar do território que nessa época era designado por 

província de São Paulo, o padre escreve: “A parte oriental desta província era 

possuída por duas nações aborígines: Carijós e Guaianás eram os seus nomes; 

estes ficavam ao norte daqueles. Toda a ocidental ainda esta em poder de gentio 

bárbaro. Os paulistas dão o nome de Bugres aos que dominam o terreno, que se 

estende do Rio Tiete até o Uruguai.” (AIRES DO CASAL, 1976 p. 104-105).  

Saint-Hilaire cita Baltazar da Silva Lisboa, o qual informa que “o velho paulista 

Fernando Dias Pais, tinha percorrido, antes de descobrir Minas, os sertões vizinhos 

do Rio Tibagi e havia capturado ali um grande número de índios, aos quais dava o 

nome de guaianases (LISBOA apud SAINT-HILAIRE, 1976, p. 226). Em nota, o 

autor esclarece que “não se deve esquecer que, na língua portuguesa, as letras nh 

são pronunciadas como o gn dos franceses, o que faz com que tenham um som 

singularmente semelhante as palavras guaianás e guanhanans.” (SAINT-HILAIRE, 



1976, p. 226). O autor narra que encontrou, em Itapeva, um jovem guanhanã que 

havia sido feito prisioneiros há cerca de dois anos, o qual fora comprado por um 

fazendeiro da região, tendo ele os traços da “raça americana”, a pele “terrosa”, mas 

nada, além disso, que o distinguisse particularmente. Saint-Hilaire conseguiu coletar 

um pequeno vocabulário do rapaz, dizendo que o mesmo havia esquecido a maioria 

das palavras que lhe perguntou. Apesar de parecer que um jovem não esqueceria 

sua língua, de todo, em dois anos, o pequeno vocabulário recolhido é suficiente para 

se supor que os guanhanã de Itapeva poderiam ser, de fato, um grupo Kaingang. No 

quadro abaixo, são apresentados os vocabulários colhidos por Saint-Hilaire do 

jovem Guaianá de Itapeva e das duas mulheres Kaingang que viviam em Curitiba, 

mas que eram procedentes da região onde hoje se encontra Guarapuava. 

Comparando as palavras com o Kaingang falado na Terra Indígena Rio das 

Cobras21, é possível notar a proximidade entre elas. Veja-se: 

 

Português Guaianás de 
Itapéva 

Coroados de 
Guarapuava 

Kaingang de Rio 
das Cobras 

Deus Tupé  Topẽ 

Sol Leve Elê (o l tem o som 
de r) 

Rã 

Lua Cãssime Cochê (pronúncia 
arrastada) 

Kysã 

Estrelas Clingué Crinhê Krĩg 

Homem Dofuve Hanguê (h aspirado) Ũn gré 

Mãe Ningtave Nan Nỹ  

Menino Confuve  Ũn sĩ 

Menina Jacrove  Ũn sĩ fi 

Olhos Caneve Incanê Kanẽ 

Pé Opeve Pen Pẽn  

Pedaço de pau Cave  Ka 

Jabuticaba Meve Mé Mã  
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 Seguimos, neste quadro, onde se anota a escrita de Rio das Cobras, a grafia e tradução constante 

no dicionário de Wiesemann (2002). 



Cavalo Mingbagre  Kãvãru 

Anta Cojuru Oioro (o r tem som 
de l) 

Ójor  

Água Goió Goió Goj  

Veado Kinbeve Gembê Kãme 

Macaco Cajere Cajerê (o primeiro e 
aberto, o segundo 
fehado) 

Kajẽr  

Grande Crangue  Mág  

Pequeno Carove  Sĩ  

Onça  Mingue Min Mĩg  

Fogo Finfinve  Pin Pĩ  

Papagaio Iongiove Congió Jógjó  

Jacu Penhe  Penh 

Lambari Clingloforce Cringlofora Kãkufár 

Milho Nheré Nhere Gãr  

Farinha de 
milho torrado 

Manenfu Pisé menhu  

Feijão Ingró Eringro (o r tem som 
de l, e o o é aberto) 

Rãgró  

Abóbora Pacove  Pého  

Flecha Dove Dó No (o n tem som 
de d) 

Perdiz Curupepé Cuiupepê Kójógná 

Cachorro Fogfogve ogog Kasor 

Fonte: Saint-Hilaire (1976, 1978), Wiesemann (2002). 

 

Tendo-se um pouco de conhecimento sobre a língua Kaingang, fica fácil 

entender as diferenças da maioria das palavras. Abaixo sistematizamos algumas 

informações. 

 

- A partícula ve (grafa-se vẽ), que aparece no final das palavras leve, dofuve, 

ningtave, confuve, jacrove, caneve, opeve, cave, meve, kinbeve, iongiove, dove, 



fogfogve, indica afirmação. Se um estrangeiro, apontando para um arco, 

perguntasse a um falante do português o que era aquilo, a resposta, muitas vezes, 

seria: “isto é um arco”, ou “é um arco”, ao invés de ser somente: “arco”; 

 

- Em leve, clingué e clingloforce nota-se correspondência do fonema representando 

pela letra “l” por letra “r” em rã, crinhê e cringlofora;  

 

- Os registros incanê (inh kanẽ - inh = meu, minha + kanẽ = olho), dos Kaingang de 

Guarapuava, e opeve (ã pẽn vẽ - ã = teu, tua + pẽn = pé + vẽ = partícula afirmativa), 

dos Guainás de Itapéva, devem-se ao fato de que itens lexicais de partes do corpo, 

em Kaingang, pertencem à subclasse semântica dos chamados inalienáveis, que 

sempre ocorrem com a indicação do possuidor. Atualmente, muitos Kaingang, por 

falarem o português, não mencionam os possuidores quando indagados sobre caso 

semelhante ao citado. De acordo com Seki (2000, p. 241) é comum nas línguas 

indígenas brasileiras a presença da categoria de posse nos nomes, “a qual provê 

uma classificação dos itens lexicais em três subclasses semânticas, que se 

diferenciam pelo comportamento morfológico e sintático de seus membros”. As 

subclasses seriam a “[...] dos inalienáveis (em geral termos para relações de 

parentesco e para partes de um todo), dos alienáveis (incluem nomes de utensílios 

domésticos, ferramentas e alguns tipos de armas) e dos não possuíveis (nomes de 

pessoas, animais, plantas, fenômenos da natureza)”. (SEKI, 2000, p. 241). Os 

inalienáveis necessitam a indicação do possuidor, os alienáveis podem dispensar e 

os não possuíveis não admitem essa indicação.  

 

- O registro para “cavalo”, mingbagere, é neologismo (mẽg mág re - mẽg = animal de 

estimação + mág = grande). Segundo o professor Wilmar D‟Angelis, em 

comunicação pessoal, é esta a denominação que os Kaingang paulistas dão ao 

cavalo. 

 

- Kasor, falado atualmente em Rio das Cobras, é empréstimo do português. As 

formas fogfog e ogog são onomatopaicas.  

  

- Para o registro dofuve (menino), dos Guaianá de Itapeva, é preciso notar que Dofy 

é nome indígena masculino, o mesmo ocorre em Ningtave e Kãfyn. 



 

É possível elencar mais informações explicando as diferenças entre as 

diferenças de vocabulário, mas cremos que essas são suficientes para se evidenciar 

que o jovem Guaianá que ditou as palavras para Saint-Hilaire (1976) pertencia a um 

grupo Kaingang, ainda que muitos autores discordem sobre quem foram os 

Guaianá. Não entraremos, por questão de espaço, com profundidade nesse debate, 

traremos apenas os comentários de Borba (1908), ao afirmar que como “os 

Kaingangues por seo paradeiro longínquo, eram desconhecidos aos habitantes de 

Itapeva, hoje Faxina, tendo por tradição conservado na memoria o nome dos 

primitivos habitadores da terra, davam, erradamente, a denominação de Guaianás 

aos Kaingangues.” (BORBA, 1908, p. 133). Se Saint-Hilaire foi mal informado a 

respeito da tribo a que pertencia o jovem indígena que encontrou em Itapeva, o fato 

é que o vocabulário por ele colhido prova que os Kaingang foram chamados, 

também, pela denominação Guaianá.  

Assim, os Kaingang ficaram conhecidos por várias denominações. No 

entanto, dentre todos os termos utilizados em referência a eles, o que mais lhes 

desagrada e insulta é a palavra “bugre”. Não há nada mais ofensivo, para eles, do 

que serem assim chamados. Como se sabe, “bugre” é uma designação genérica há 

muito tempo utilizada em referência aos Jê do Sul do Brasil. Santos destaca que 

“sua aplicação tem conotação pejorativa, pois encerra as noções de „selvagem‟ e 

„inimigo‟” (SANTOS, 1973, p. 30). A expressão “bugre” é ainda muito utilizada pela 

população em geral, com a qual a sociedade demonstra sua aversão a tudo o que 

esteja relacionado ao indígena, o termo encerra tudo o que há de mais abominável, 

por isso a insistência na reprodução do termo.  

Na atualidade, é consensual afirmar-se que a auto-denominação do grupo é 

“Kaingang”. Borba (1904), como já citado, diz pensar ter sido ele quem introduziu na 

literatura tal designação, no ano de 1882. Baldus (1937, p. 29) concorda com a 

afirmação, do mesmo modo o faz Ihering (1907), notando, este último, que Taunay, 

poucos anos mais tarde, também passou a utilizar o termo como auto-denominação 

dos Kaingang. No entanto, esses autores não devem ter tido acesso a dois textos 

que negam esse ineditismo de Borba. O termo “Ca-en-gagn” já aparecia em um 

relatório de 1867 do engenheiro Franz Keller, conforme texto do mesmo republicado 

mais tarde por Lovato (1974), e “caegang” também figurava no diário de viagem do 



militar Camillo Lellis da Silva, o qual relatava os acontecimentos da expedição que, 

em 1849, foi de Guarapuava ao rio Paraná (SILVA, 1865).    

Sobre o significado da palavra “Kaingang”, Ihering (1907, p. 209) escreve: “E‟ 

assim que elles mesmo se denominam, significando esta palavra «gente do matto», 

e é notável a coincidencia da palavra «cá» – matto, com a mesma denominação na 

língua tupi”. Essa etimologia passou a ser reproduzida em diversos textos e tomada 

como inquestionável. Tempski (1986, p. 38), por exemplo, escreve que “Caingâng” 

quer dizer “morador do mato”, o termo, em sua opinião, se divide em Ca (mato), in 

(casa), dizendo que ingâng significaria morador. Do mesmo modo, Val Floriana 

inclina-se a concordar com o predito Ihering, opinião antes, para ele, duvidosa. 

Afirma Val Floriana:  

 

[...] Com o progresso dos estudos, me convenci que convinha 
tambem defendel-a. Na realidade, lendo uma parte de minha 
collecção de phrases tomadas da bocca dos indios (não me tinha 
aproveitado dellas na organisação do meu Diccionario por suspeital-
as no principio, mas não em seguida, pouco exactas) deparei que as 
expressões: ka agn, kan agn, foram traduzidas tambem com as 
palavras: «gente do matto» pelo indio de quem as ouvira. Pois, assim 
sendo, está provada, a meu ver, a probabilidade da affirmativa. (VAL 
FLORIANA, 1920, p. 378). 

 

 É de se notar que a expressão “gente do mato” traz em seu sentido os 

mesmos conceitos relacionados ao termo “bugre”, aliás, quando os indígenas estão 

nos centros urbanos próximos a suas comunidades, sempre se ouvem afirmações 

do tipo “lugar de índio é no mato”. Deve-se lembrar também que kónhgyg significa 

"homem" (pessoa, gente) para os Xokleng, por isso Jules Henry os chamou 

Kaingang, e escreveu kôinggëg.  

O que pode-se afirmar, sem dúvida, é que atualmente o termo “Kaingang” não 

serve apenas para designar o próprio grupo, pois, em um determinado momento da 

pesquisa – em contato com os Kaingang de Rio das Cobras – ao lhes 

apresentarmos fotografias e vídeos de outros povos, como os Maká, do Paraguai, 

pudemos ouvir falarem entre si: “Kanhgág vẽ", sendo vẽ, neste caso, partícula 

afirmativa. O mesmo aconteceu quando lhes mostramos documentários sobre os 

Panará, os quais vivem nos estados do Mato Grosso e do Pará. De qualquer modo, 

nas últimas décadas tem se buscado o reconhecimento da autodenominação de 

vários povos indígenas, tal como testemunha Gakran (2005) ao afirmar que a 



autodenominação dos indígenas conhecidos como Xokleng é “Laklãnõ”. Assim, 

reconhecer o nome pelo qual um povo se auto-designa representa um fator 

importante para a própria afirmação identitária desses grupos, muitos dos quais, por 

longo tempo, ficaram conhecidos por outras denominações. 

 

1.3 OS KAINGANG E SUAS ORIGENS 

 

Como já comentamos anteriormente, a mitologia Kaingang coletada por Borba 

(1908) explica que após uma inundação em que muitos pereceram, saíram da terra, 

por duas veredas, os ancestrais Kamé e Kanhrũ, dos quais descendem os Kaingang 

da atualidade.  

Outra versão da origem do povo é narrada por Wanda Hanke na obra Ensayo 

de uma gramática del idioma Caingangue de los Caingangues de la “Serra de 

Apucarana”, Paraná, Brasil, publicada no ano de 1.950. A autora, ao tratar da língua 

Kaingang, traça, também, apontamentos sobre a cultura material e espiritual do 

povo. Conhecendo algumas crenças e a explicação da gênese dos Kaingang de 

Santa Catarina, Hanke buscava relações entre estas e as dos indígenas do Paraná, 

no entanto, afirma que nada pôde encontrar entre o grupo da serra do Chagu e o da 

serra de Apucarana. Esta ausência era explicada por Hanke pela influência do 

Cristianismo e da “civilização”, elementos externos que teriam apagado todos os 

vestígios do passado, como relata a autora: “Em resposta às minhas perguntas, de 

onde veio a humanidade, a raça indígena, os primeiros Caingangues, ouvi sempre o 

mesmo: „Deus fêz, êle fêz tudo‟”. (HANKE, 1950, p. 137). Hanke já estava 

desesperançada quando visitou os Postos Indígenas de Faxinal e de Ivaí, onde sua 

insistência foi recompensada com as conversas com uma velha índia de nome 

Carula e seu genro Vitorino. Ao perguntar de onde veio o povo Kaingang, a resposta 

deles foi a seguinte: 

 

Os primeiros Caingangues chegaram com a velha, com a mais velha 
que existe e não morre. Ela saíu dum buraco da terra; logo chegaram 
os Caingangues. Os primeiros fizeram tudo: criaram os bichos e as 
cobras e mandaram as cobras picar os outros seres. Criaram as 
plantas, as serras e os campos. Fizeram tudo”. Eu quis saber o lugar 
onde fica o buraco de onde saíra a velha. Carula continuou: “Não se 
sabe mais; fala-se de “rhã tãka(n)tyt kakutenty arau(n)ti”; outros, ao 
contrário, lembram “rhã tãka(n)-tyt puruti” e por fim ouvi, quando 
moça, alguma coisa do Topé-Kré. Não têm certeza, não se sabe”. 



Vitorino interveio, explicando-me que “rhã tãka(n)tyt kakutenty 
arau(n)ti” é o lado onde sai o sol e “rhã tãka(n)-tyt puruti” o lado onde 
entra. Topé-Kré significa “Serra de Deus.” (HANKE, 1950, p. 137). 
 

Assim, o mito colhido por Hanke também explica que os primeiros Kaingang 

vieram de debaixo da terra.   

No ano de 2011, em visita à aldeia Encruzilhada, da Terra Indígena Rio das 

Cobras, pudemos gravar em vídeo, narrativas do indígena Kaingang Olégário Goj 

Bernardo, de 82 anos de idade. Em uma das narrativas, o velho Olegário conta 

como teria surgido o povo Kaingang, tendo-se na mesma uma notável influência 

cristã. Reproduzimos a narrativa: 

 

Dois índios fizeram um boneco de barro, depois um índio botou um 
cobertorzinho em cima dele, ele foi feito de barro. Na verdade não 
tinha cobertor naquela época, eles faziam com outro mato. Então 
eles trançaram e fizeram um cobertor, comprido. De repente veio 
uma mulher com vestido comprido, era uma Santa. Naquela época 
não existia nem campo, no mundo inteiro era só mato. Tinha tigre, 
bastante, tateto, bichos de todo tipo, cobra... Então a tal de Santa 
veio e perguntou pra eles: “o que é que tem aí?” Era o boneco que 
eles fizeram, mas eles não sabiam falar branco, esses índios 
primeiros. Então ela veio perto dele e mandou ele fechar a vista. 
Então ele ficou assim, sem olhar nada. Depois ela mandou ele tirar: 
“pronto”. De repente levantou dali, aquele boneco, era gente, igual 
nós, um casal. Aqueles que fizeram se sumiram. Então eles estavam 
vivendo juntos, depois a mulher dele ganhou uma criança, era 
menina, agora ia crescer aquela gente, depois ele fez mais um piá, 
depois outra menina, depois outro piá. Então agora aquela gente ia 
crescer. (BERNARDO, 2011 - Depoimento ao autor). 

 

Dessa forma, a mitologia, para os povos indígenas – assim como para outros 

povos – explica muitos aspectos da vida social para os quais não há explicações 

concretas satisfatórias. O mito, portanto, é fundamental para a compreensão de 

vários eventos que somente o grupo conhece, por isso, dá sustentação a costumes, 

rituais e crenças que fazem seus integrantes criarem laços de identificação, 

distinguindo-se, assim, dos outros povos que o cercam. Nesse sentido, são 

instrutivos os apontamentos de Schaden sobre o papel do mito nas sociedades 

indígenas: 

 

Com efeito, os mitos cosmogônicos, antropogônicos, heróicos, e 
outros mais, além de fornecerem uma “explicação” da origem do 
mundo, da humanidade e das instituições sociais, dão sobretudo aos 



membros da tribo ou do povo o senso de unidade e de oposição a 
outros grupos. Quer traçando a origem da tribo a partir de um 
ancestral comum, quer remontando-a a um herói-civilizador ou 
legislador, que teria instituído, ente outras coisas, os distintivos tribais 
– usados, desde sempre, por todos os membros da tribo, e só por 
eles –, as narrações míticas reforçam a coesão moral do grupo, 
acentuando, nos membros da comunidade, a atitude etnocêntrica e o 
senso do destino comum. 
Estabelecendo a origem ou ascendência comum dos membros do 
povo, da tribo, do clã etc., em oposição à dos demais grupos, 
humanos e animais, de ascendência diferente, o mito exprime e 
fundamenta a noção de parentesco entre os membros do grupo. Mas 
é certo também que essa significação social não inere 
exclusivamente à tradição mítica; são muitos os fatores que atuam 
nesse sentido, às vezes em correlação com a explicação contida no 
mito. (SCHADEN, 1989, p. 21-22).    

 

Dessa maneira, o mito, ainda que não exclusivamente, é importante para o 

povo na explicação dos fenômenos cotidianos. Para os Kaingang, por exemplo, 

foram Kamé e Kanhrũ que pintaram homens e mulheres com as marcas tribais rá téj 

(marca comprida) e rá ror (marca redonda), por isso, as “marcas”, até pouco tempo 

atrás, eram tão importantes para os Kaingang. Internamente, o mito funciona muito 

bem, ele solidifica os membros do grupo em torno ao sentimento do pertencimento 

comum, possui, pois, uma função extraordinária na constituição da sociedade. 

Cientificamente, não é possível precisar quando os Kaingang se constituíram 

enquanto povo, porém, convém destacar que todas as aldeias das quais existem 

registros estavam localizadas em terras de pinheirais, exceto as de São Paulo, das 

quais não sabemos, ao certo, a quanto tempo estão ali. Essas aldeias se 

localizavam nos estados do Paraná, Santa Catarina, norte do rio Grande do Sul, sul 

de São Paulo e nordeste da Argentina. Como já mencionado, não há, atualmente, a 

presença Kaingang na Argentina, mas em todas as outras regiões citadas os 

Kaingang estão presentes, vivendo, no entanto, em pequenas áreas. 

Nesse sentido, os estudos arqueológicos contribuem de forma contundente 

para comprovar que o território onde atualmente se encontra o estado do Paraná é 

habitado há milhares de anos por populações indígenas. Segundo Mota (2008), a 

bacia do Rio da Prata vem sendo continuamente ocupada por grupos humanos há 

cerca de pelos menos 11.000 anos. Na bacia do rio Ivaí, as datações são de 

aproximadamente 8.000 anos, no entanto, considerando-se a cronologia de 

territórios vizinhos, é possível que datações arqueológicas mais antigas possam ser 

obtidas e provar a existência humana neste território em períodos ainda anteriores. 



No ano de 1.958, um grupo de arqueólogos do Departamento de Antropologia 

da Universidade Federal do Paraná foi comunicado de achados arqueológicos nas 

margens do rio Ivaí, na localidade de Cidade Gaúcha, no extremo oeste do estado. 

(LAMING; EMPERAIRE, 1969 apud MOTA, 2008, p. 19) A partir disso, escavações 

foram feitas no sítio arqueológico que foi chamado de José Vieira, constatando-se a 

existência de dois povoamentos, sendo que as pesquisas com o material lítico 

encontrado nas camadas mais profundas mostraram datações que ultrapassam 

8.000 anos, conforme aponta Maack (1981 apud MOTA, 2008, p. 19). Já por meio 

do material coletado nas camadas superiores, pôde-se obter datações de 2 a 3 mil 

anos, o que indica novas populações em épocas posteriores à primeira. Outras 

escavações realizadas no centro-leste do estado, na região de Vila Velha, também 

apresentam datações de 8.000 anos antes do presente. (MOTA, 2008). 

As populações humanas que habitaram o Paraná entre 12.000 a 3.000 anos 

antes do presente são denominadas pela arqueologia de caçadores e coletores pré-

cerâmicos, sendo elas substituídas pelas populações indígenas Kaingang, Guarani, 

Xetá e Xokleng, estas agricultoras e ceramistas. Esses grupos devem ter chegado à 

região há aproximadamente 3.000 anos, onde continuam vivendo. (MOTA, 2008). 

Em relação aos Kaingang, eles são conhecidos na bibliografia arqueológica 

como “Tradição Casa de Pedra”, porém, pouco se sabe sobre seus ascendentes 

pré-históricos. Acerca disso, Mota (2008) comenta que estudos arqueológicos e 

linguísticos apontam o Brasil central como provável origem dos Kaingang.  

Grupos de caçadores e coletores viveram, também, nas margens do rio 

Uruguai, região hoje localizada na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, onde os estudos arqueológicos apontam datações entre 8.670 e 

5.970 anos antes do presente (SCHMITZ; ROHR apud VEIGA, 2000). Veiga (2000) 

cita ainda outro trabalho, de Schmitz e Brochado, no qual informa-se que esses 

vestígios encontrados próximos ao rio Uruguai foram denominados “cultura alto-

paranaense” e relacionam essa região rio-grandense com achados arqueológicos da 

região da atual província de Misiones, na Argentina. Esses vestígios são compostos 

por casas subterrâneas e túmulos circulares, com fossas e valas que são aspectos 

característicos da cultura Jê-Meridional atestada nos séculos XIX e XX. Essas 

populações, no entanto, ainda não eram agricultoras e ceramistas. Nas barrancas do 

rio Paraná, entre a foz do rio Piquiri e o município de Foz do Iguaçu, também foram 

encontrados materiais datados entre 7.000 e 8.000 anos, os quais foram 



denominados pertencentes à fase Vinitu. Já no Médio Iguaçu, identificou-se a fase 

Bituruna, esta com datações que vão de 7.000 a 4.500 anos antes do presente. 

Esses grupos sofreriam grandes transformações apenas por volta do ano 140 d.C., 

época em que está datada a cerâmica mais antiga, bem como é o período em que 

essas populações devem ter começado a conhecer a agricultura.  

Os estudos linguísticos também tentam explicar a origem dos chamados Jê-

meridionais. A pesquisa de Wiesemann (1978), como já comentado, lhe permitiu 

elaborar a hipótese de que depois de se separarem de outros grupos Jê, do Brasil 

central, os Kaingang começaram sua migração para o sul. O primeiro grupo a se 

separar teria sido o dos Xokleng, que teriam chegado a Santa Catarina e deixado de 

manter relações amigáveis com os outros grupos, possibilitando-se, dessa maneira, 

que se diferenciassem linguística e culturalmente dos Kaingang. 

Greg Urban (1992) nos fala que podemos aprender muito de nossa história 

por meio das línguas indígenas, vendo-a com mais clareza e certeza à medida que 

nos aproximamos do presente. Porém, o autor destacava, na época da publicação, 

que os estudos sobre as línguas nativas estavam aquém do necessário para uma 

reconstrução da história nestes termos, muito havia de se estudar para se 

desvendar tantos mistérios nessa área do conhecimento. Passados alguns anos, 

pode-se afirmar que este quadro têm avançado, mas muitas incertezas continuam 

existindo, são poucas as línguas indígenas que são bem conhecidas. Para Urban, 

“estamos começando a conhecer suficientemente as línguas Tupi, e nosso 

conhecimento das línguas Arawak está avançando bastante. Temos menos certezas 

quanto às línguas Jê e nosso conhecimento das línguas Karib é rudimentar” (1992, 

p. 87).   

Nesse sentido, Urban destaca que o método de reconstrução desenvolvido 

pela linguística comparativa é o único que temos para atingir um grau razoável de 

certeza quanto à história. Por esse meio, é possível construir uma espécie de árvore 

genealógica de uma família linguística, demonstrando em termos relativos quando 

as línguas de uma família se diferenciaram umas das outras. Interessa a nossa 

pesquisa, desse modo, a afirmação:  

 

Sabemos, por exemplo, que as línguas Jê do Brasil têm uma origem 
histórica comum, mas também sabemos que o ramo mais meridional 
da família, representado atualmente pelo Kaingang e pelo Xokleng, 



separou-se muito antes de ocorrer a diferenciação entre os outros 
membros da família. (URBAN, 1992, p. 88). 
 

Urban considera que as pesquisas linguísticas permitem a afirmação de que 

os Kaingang são originários do Brasil Central, na região situada entre os rios São 

Francisco e Tocantins, de onde começaram sua migração para o sul, isso há 2 ou 3 

mil anos. Não é possível determinar as causas dessa migração, mas um estudo do 

relevo geográfico faz notar que eles ocuparam uma região de planalto semelhante 

ao lugar onde viviam.  

Dessa forma, as pesquisas linguísticas e arqueológicas demonstram que as 

populações indígenas que habitavam o atual território do estado do Paraná na época 

do chamado “descobrimento”, já viviam aqui há pelo menos 2 ou 3 mil anos, 

sociedades que foram se adaptando ao meio ambiente no qual estavam inseridas, 

desenvolvendo técnicas de cultivo, caça, selecionando sementes, conhecendo os 

melhores lugares para se viver. No entanto, essa presença indígena milenar em todo 

o Paraná é mascarada pelo que se convencionou denominar discurso do vazio 

demográfico, assunto do qual trataremos no sub-capítulo seguinte, buscando 

perceber como essa construção tenta ocultar, no passado e no presente, as 

populações indígenas do estado. 

 

1.4 A PRESENÇA INDÍGENA NO PARANÁ E A CONSTRUÇÃO DO VAZIO 

DEMOGRÁFICO 

  

 

É comum em livros didáticos, matérias de jornais, revistas, reportagens 

televisivas e inclusive em trabalhos pretensamente acadêmicos, acalentarem a idéia 

do chamado “pioneirismo paranaense”, isso a partir de um conceito territorial de 

vazio demográfico, em que as terras das regiões Norte, Oeste e Sudoeste do estado 

– de modo especial – são consideradas “selvagens”, “virgens”, “desabitadas”, 

formando um “sertão” a ser desbravado, domesticado pelo braço forte do pioneiro. 

Nesses confins do Brasil, onde nenhum homem havia posto o pé, as florestas 

intocadas, com suas cobras venenosas, onças e outros animais peçonhentos, 

estavam prontas para se tornarem parte do progresso da civilização, bastando para 

isso que homens de coragem e determinação tomassem partido na empreitada. É 



assim que o colonizador da primeira metade do século XX via as terras das citadas 

regiões Norte, Oeste e Sudoeste do Paraná, e é desse modo que grande parte da 

sociedade as considera, reproduzindo o discurso da classe dominante, para a qual 

as populações indígenas não são de interesse. Esse discurso vem sendo tratado por 

vários autores como o mito do vazio demográfico, uma maneira de apagar a 

presença dos povos indígenas no estado, já que a colonização da região é tida 

como pacífica, harmoniosa, pois sequer existiam indígenas aqui! 

A partir deste discurso, os povos indígenas do Paraná, sujeitos protagonistas 

de sua própria história, parecem não existir. Ao se falar desses povos na atualidade, 

são corriqueiras indagações que colocam em dúvida sua própria existência no 

território paranaense. Aliás, isso se aplica a toda a região Sul do Brasil, como aponta 

Santos: 

 

Quando se fala da existência de indígenas no sul do Brasil, muitas 
pessoas ficam surpresas. O sul é sempre focalizado como uma das 
áreas mais desenvolvidas do país e onde ocorre um sistema de 
ocupação da terra de modo mais ou menos homogêneo. Existe uma 
enorme concentração demográfica. Na área predomina o elemento 
branco, originário de correntes migratórias que nos últimos cento e 
cinqüenta anos ali se instalaram. O sul é lembrado pelo vestuário do 
gaúcho; pela araucária, pelo café, pelas geadas e, às vezes, pela 
neve. O sul aparece ainda estereotipado nos „slogans‟ que sempre 
lembram o trabalho, prosperidade, paz e pressa. O sul tem a 
imagem, às vezes, de um Brasil particular: de um Brasil branco, rico 
e dominador. E se assim é, como se vai admitir a presença aí de 
indígenas? (SANTOS, 1973, p. 15-16). 

 

O questionamento de Santos não necessita resposta, ele é, antes, uma 

assertiva. Por todo o exposto, fica claro – e óbvio – que não há espaço para o 

indígena aqui. Notar-se-á que segmentos descendentes dos imigrantes pretendem 

ser a Nova Europa, a semente transplantada nas incógnitas terras do Sul do país. O 

elemento indígena, aqui, parece ter desaparecido há cinco séculos, ele é somente 

um mito. 

Essa falácia é desconstruída, por exemplo, por Mota (2009), em sua obra As 

guerras dos índios Kaingang, na qual o autor mostra como é construída a idéia do 

vazio demográfico no Paraná, resgatando, na sequência, a presença e a resistência 

do povo Kaingang em meio ao processo de colonização de suas terras tradicionais, 

momento este marcado pela violência na relação com os “civilizados”. Nesse 



sentido, o texto de Mota (2009) é fundamental para se entender quais foram as 

táticas indígenas de resistência frente às vilas que nasciam em suas terras, às 

fazendas implantadas em seus campos, e aos viajantes, tropeiros, comerciantes e 

aventureiros que cruzavam seus territórios. Assim, o autor desconstrói outro mito, o 

qual chama de “pseudo pacificidade” dos índios do Brasil, que teriam aceito bondosa 

e harmoniosamente todo o processo de conquista e expropriação de suas terras. 

Nesse sentido, Mota cita Florestan Fernandes, o qual contribui para esta 

desmitificação: 

 

Ainda hoje se mantém o „mito‟ de que os aborígenes, nesta parte da 
América, limitaram-se a assistir à ocupação das terras pelos 
portugueses e a sofrer, passivamente, os efeitos da colonização. A 
idéia de que estavam em um nível civilizatório muito baixo é 
responsável por essa presunção. Todavia, nada está mais longe da 
verdade, a julgar pelos relatos da época. Nos limites de suas 
possibilidades, foram inimigos duros e terríveis, que lutaram 
ardorosamente pelas suas terras, pela segurança, pela liberdade, 
que lhes eram arrebatadas conjuntamente.  (FERNANDES, 1970 
apud MOTA, 2009, p. 115). 

 

Dessa forma, nota-se que os povos indígenas, dentro de suas condições 

específicas, sempre lutaram por seus territórios e suas culturas. No Paraná, os 

relatos dão conta que os Kaingang – especialmente – deram muito trabalho aos 

colonizadores, sendo sempre temidos pelos constantes ataques que praticavam a 

vilas, fazendas, ou estradas que adentravam seus territórios. Nessa relação 

conflituosa, os Kaingang “criaram técnicas de combate, refinaram táticas de luta, 

aperfeiçoaram formas de atacar e de manter o inimigo sob pressão, enfim, 

desenvolveram uma tecnologia de guerra, de guerrilhas, de emboscada e ataques 

capaz de fazer frente a um inimigo muito superior a eles.” (MOTA, 2009, p.113).  

Portanto, os pioneiros, ditos nacionais ou imigrantes, não encontraram o 

Paraná desabitado, saindo de um espesso nevoeiro que o guardara desde sempre, 

ainda que existam “lendas” que assim o querem, conforme atesta Sérgio Buarque de 

Holanda no prefácio da obra Memórias de um colono no Brasil, de Thomas Davatz: 

   

Durante a grande onda de imigração polonesa para o sul do Brasil 
nos anos que precederam a guerra de 1914-1918, surgiu em certos 
distritos da Polônia, lenda que nosso estado do Paraná acabara de 
ser descoberto, dissipando-se o denso nevoeiro que durante séculos 
o envolvera. Foi a Virgem Maria quem, compadecida da sorte dos 



camponeses da Polônia, lhes apontara a nova terra, dizendo que 
fossem povoá-la. Outra versão da mesma lenda dizia que todos os 
reis e imperadores da terra fizeram uma assembléia para deliberar a 
quem caberia a região recém-descoberta. Três vêzes apostaram e 
três vezes saiu vencedor o Papa. Instigado então pela Virgem, o 
Pontífice entregou o Paraná aos poloneses. (HOLANDA, 1972, p 19). 

  

Nesse sentido, pode-se dizer que o discurso do vazio demográfico começa a 

ganhar forma no período da imigração europeia à região Sul, pois reconhecer a 

presença indígena neste território representava uma séria ameaça aos interesses 

nacionais. Sobre isso, os estudos de Santos (1972) ajudam a compreender esse 

processo histórico. Tratando do Estado de Santa Catarina de meados do século XIX, 

quando a imigração alemã aumentou consideravelmente, o autor afirma que o 

governo e as autoridades provinciais sabiam da existência dos indígenas, tendo 

conhecimento de que, às vezes, demonstravam sua força e astúcia, atacando 

alguma tropa, viajante ou morador que cruzava ou se instalava próximo à floresta. 

No entanto, os governantes não se preocupavam com esses fatos, raciocinando que 

o índio se afastaria pacificamente à medida que se estabelecessem vilas, casas e 

roças no sertão. Juntamente a esse raciocínio simplório dos governantes locais, 

apareciam os interesses políticos e econômicos. Entre 1824, quando se instalou São 

Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e 1859, quando o governo prussiano proibiu a 

emigração para o Brasil, houve uma discussão constante sobre interesses 

econômicos do país e de companhias de colonização, debatendo-se as formas de 

colonização e o tratamento que seria dispensado aos imigrantes. Nesse contexto, 

todos queriam tirar proveito: 

 

O país queria progresso, vencendo a estagnação em que se 
encontrava sua economia; as províncias desejavam aumentar sua 
produção de riquezas; fazendeiros queriam mão-de-obra; 
empresários europeus pretendiam ocupar a capacidade de carga 
ociosa de seus barcos, no torna-viagem Europa-América; 
companhias de colonização pretendiam obter concessões territoriais 
para, em parcelas, vendê-las aos imigrantes; os imigrantes, por 
último, procuravam oportunidades para vencer. (SANTOS, 1972, p. 
57). 
 
 

Assim, em meio a todos esses interesses de ordem política e econômica, os 

indígenas – neste caso, especialmente os Xokleng – não poderiam ser lembrados, 

pois poderiam prejudicar a imagem do país na Europa, “falar que índios estavam 



presentes em certos territórios era aniquilar com qualquer projeto de colonização.” 

(SANTOS, 1972, p. 57).  

No processo de expansão agropecuária e extração de madeira de meados do 

século XX a abertura de estradas era tarefa essencial, por isso, a historiografia 

oficial trata de relevar o penoso trabalho que os “desbravadores” tiveram para 

executá-la. No entanto, raramente se menciona que populações indígenas tiveram 

uma participação fundamental em todo esse processo, inclusive na abertura de 

estradas. Ora, se o índio, “por natureza”, adora o ócio, como admitir que tenha, em 

algum momento, prestado algum serviço à nação? Reconhecer o trabalho indígena 

nesse processo – sem adentrar no conceito de trabalho para as próprias sociedades 

indígenas – é demasiado custoso para os nacionais, já que durante cinco séculos 

um dos argumentos mais utilizados para justificar ações genocidas e etnocidas foi o 

de que o índio não trabalhava. Porém, essas populações não só trabalharam como 

foram vítimas de todo esse processo, isso por não conhecerem a nova moeda de 

troca: o dinheiro. Nesse sentido, queremos reproduzir, outra vez, a fala do Kaingang 

Olegário Goj, quando relembra que os Kaingang da T.I. Rio das Cobras trabalharam 

na abertura da estrada que liga os municípios de Nova Laranjeiras e Guaraniaçu: 

 

Naquela época eu estou com 18 anos né, na época em que veio o 
estratégico. É que eu gosto de trabalhar né, então eu trabalhei 9 
anos na construção da estrada, depois veio outro, não trabalhamos, 
veio só maquinário fazer asfalto [...] Aqui nós falamos estratégico, 
daquela estrada, que veio antes. Daí, ele precisa índio pra trabalhar, 
daí nós fomos, nós somos forte naquela época, né, novo ainda, né. 
Então eu trabalhei ali 9 anos, só de picareta. Não tinha nada, nem 
máquina. Às vezes pega uma pedreira, grande assim, eu com a mão, 
mareta com a mão. Mas é que índio também aprendeu tudo naquela 
época, né. Mas é que não tem dinheiro, mas tinha armazém aqui, né. 
[...] Então nós fomos, eu larguei lá no Guaraniaçu, indo daqui. Nós 
fomos uns trezentos e poucos índio, então nosso patrão era o 
Bronco, então ele pega os trechos, né [...] Mas é que índio também 
gostou muito naquela época, porque naquela época veio dinheiro 
assim, então nós fomos lá, depois largamos lá no Guaraniaçu, 
paramos. E de lá também veio encontrar ele aqui no Guaraniaçu, né. 
Aí paramos, está pronto. Agora já veio carro, pouco daquela época, 
carro, mas hoje em dia é ruim de caminhar no asfalto, né, tem muito 
índio que morreu nesse asfalto. Porque não é pra atravessar né, mas 
assim mesmo ele pegou muito índio. [...] Depois veio carro, ônibus 
não vimos naquela época. Vimos, mas é que é pouco, bem 
pouquinho. Mas hoje em dia não, hoje em dia ninguém não vai a pé, 
nós imo só de ônibus pra Nova. (DEPOIMENTO AO AUTOR, 2011). 

 



Desse modo, ouvir o indígena significa conhecer outras versões e revelar os 

limites históricos e ideológicos da versão oficial que pouco a pouco vai se tornando 

perigosamente hegemônica e nega de forma arbitrária qualquer outra possibilidade 

de compreensão, ainda que legítima, real e histórica.  

O Oeste do Estado Paraná, por exemplo, é considerado pelos índios Guarani 

como território tradicional de seu povo, no qual, à época da Conquista europeia, 

podiam circular livremente. No entanto, com o processo de colonização, os povos 

indígenas brasileiros perderam grande parte de seu território, tal como ocorreu com 

os Guarani, que acabaram ilhados em pequenas porções de terra. Atualmente, no 

oeste paranaense, o que mais preocupa é o discurso de intolerância à causa 

indígena, o qual vem sendo veiculado pela mídia e por interesses dos ruralistas da 

região, principalmente nos entornos do município de Guaíra, já na divisa com o 

estado do Mato Grosso do Sul.  

 A região oeste do Paraná começou a ser ocupada mais sistematicamente 

apenas no início do século XX, sendo que a historiografia oficial tratava este 

território como um vazio demográfico, sertão pronto para ser ocupado e com terras 

promissoras para o progresso nacional. No entanto, ainda que as culturas indígenas 

brasileiras sejam ágrafas, há uma farta documentação escrita que comprova a 

presença destes grupos no território paranaense anteriormente à data dos primeiros 

contatos com os não-índios. Como já destacado, segundo Mota, “as evidências da 

existência de populações pré-cabralinas no que hoje é o território paranaense 

remontam à datações de oito mil anos antes do presente.” (2009, p. 77).  

 A antiguidade da presença indígena no Paraná e em toda a região Sul do 

Brasil é apontada por diversas pesquisas linguísticas e arqueológicas. Segundo 

destacam as principais teorias, os Guarani vieram das bacias do rios Madeira e 

Guaporé, de onde estenderam seus territórios ao longo das bacias dos rios Paraguai 

e Paraná, até alcançarem a bacia do Rio da Prata. Eles expandiram o seu território 

para os atuais estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do 

Uruguai e do Paraguai. Na região do estado do Paraná, as datações obtidas por 

meio de pesquisas indicam que há pelo menos 3.000 anos os Guarani ocupam este 

território. (MOTA, 2009). 

 Destino mais trágico, no noroeste paranaense, tiveram os índios Xetá. Este 

grupo, de língua aparentada ao Guarani, foi contatado nos anos de 1840, no 

território onde hoje se encontram os municípios de São Pedro do Ivaí, Fênix e São 



João do Ivaí – contato efetivado por Joaquin Francisco Lopes e John H. Elliot, 

empregados do famoso Barão de Antonina. Em 1872, o engenheiro inglês Thomas 

Bigg-Whiter capturou um grupo nas proximidades do atual município de Ivaiporã, 

mas estes acontecimentos, na época, não foram muito noticiados. (MOTA, 2009). 

Somente décadas depois, mais precisamente nos anos 1955 e 1956, aconteceu um 

contato mais documentado, que ocorreu na Serra dos Dourados, nas proximidades 

do atual município de Umuarama. Na ocasião, pode-se fazer uma importante 

documentação fotográfica, a qual atesta a presença deste grupo indígena no oeste 

do estado do Paraná, já na segunda metade do século XX. Parte destas fotografias 

foi publicada em um texto intitulado, sabiamente, como The Heta indians: fish in a 

dry pond. Na introdução de tal publicação, relata-se a extinção dos Xetá:   

 

The Heta, a group of South American Indians who are now extinct, 
lived in the forests of the state of Paraná in southern Brazil. The first 
recorded contact with them did not occur until December 1954. After 
this contact, the Brazilian Indian Protection Service organized several 
expeditions to find the Heta again.[…] In December 1954, a group of 
Indians emerged from the dense forests of the Serra dos Dourados in 
the northwestern part of the state of Parana, Brazil, to make contact 
with a white settler. They were the Hetá. (KOZÁK et al, 1979, p. 
353).22 

 

Em uma fotografia do Serviço de Proteção aos Índios, também na Serra dos 

Dourados, provavelmente do ano de 1950, aparece o jovem Tucanambá, indígena 

Xetá, segurando uma tabuleta da Engenharia Cobrimco (Companhia Brasileira de 

Imigração e Colonização), uma companhia colonizadora ligada ao Grupo Bradesco 

que, segundo Alencar (2013), teve forte atuação no Noroeste paranaense. Essa 

companhia, como outras, estava atrelada à chamada “Marcha para o Oeste”, 

quando o governo federal, em meados do século XX, passou a ter uma maior 

preocupação com a ocupação das regiões de fronteira. Para isso, as companhias 

colonizadoras eram incentivadas a desmatar florestas nativas, liberando terras para 

a agricultura e a pecuária, processo que acabou desalojando os Xetá de seu 

                                                           
22

 Tradução nossa: Os Xetá, um grupo de índios que agora são extintos, viviam nas florestas do 

estado do Paraná, no sul do Brasil. O primeiro contato registrado com eles não ocorreu antes de 
dezembro de 1954. Depois do contato, o Serviço de Proteção aos Índios do Brasil organizou várias 
expedições com o fim de reencontrar os Xetá. [...] Em dezembro de 1954, um grupo de índios 
emergiu das densas florestas da Serra dos Dourados, na região noroeste do estado do Paraná, 
Brasil, fazendo contato com um colono branco. Eles eram os Xetá. 

 



território. Cabe lembrar que em 1943 havia sido criado o efêmero Território Federal 

do Iguaçu, devido à preocupação do governo federal em proteger as fronteiras 

nacionais com o Paraguai e a Argentina, preocupação esta que aumentara com a 

Segunda Guerra Mundial. Tucanambá foi um dos últimos falantes da língua Xetá, 

por isso, a fotografia que segue é bastante simbólica: 

    

 

 
Figura 4: Fotografia do jovem Tucanambá segurando a tabuleta da 
companhia colonizadora. Fonte: Acervo do Museu do Índio/FUNAI – Brasil. 

 
 

 Entender a representatividade simbólica desta fotografia implica no 

conhecimento da história do povo Xetá. Ao ter-se em conta que as companhias 

colonizadoras estão atreladas ao processo de colonização do Noroeste do Paraná, 

sendo, portanto, responsáveis pela expropriação das terras habitadas pelos 

indígenas, fica evidente que não havia a possibilidade de uma relação harmônica 

entre o indígena que ali vivia e a lógica de expansão capitalista que acabava de 

chegar. Desse modo, ao segurar e olhar para a tabuleta da companhia colonizadora, 

o jovem Xetá Tucanambá estava, simbolicamente, diante da quase extinção de seu 

povo, ainda que, na fotografia, isso não esteja explícito. 

O encontro com um grupo indígena em meados do século XX no 

desenvolvido estado do Paraná poderia ter sido motivo de maior preocupação e 

ação efetiva por parte dos órgãos envolvidos com a questão indígena brasileira. 



Porém, o Serviço de Proteção aos Índios não foi capaz de assegurar a sobrevivência 

física e cultural dos Xetá, como expões Baldus: 

 

A despeito dos esforços do Serviço de Proteção aos Índios e das 
missões religiosas no sentido de proteger o índio contra os 
espoliadores e chacinadores, há, ainda, no Brasil, bastante tribos 
isoladas, indefesas e ameaçadas de extermínio. Penso, por exemplo, 
nos indígenas da Serra dos Dourados, cujo recente descobrimento 
chamou a atenção do Mundo científico para o fato de haver, num 
Estado tão desenvolvido como o Paraná, ainda parcelas de terra 
incógnita. Estão eles, agora, encurralados numa selva na qual 
avançam, de todos os lados, os colonos, sem que o Serviço de 
Proteção aos Índios entre em ação. (1972, p. 225). 

 

 A documentação fotográfica feita pelo órgão que seria, mais tarde, 

substituído pela Fundação Nacional do Índio, constitui, no entanto, um acervo 

precioso para a história do povo Xetá, como a fotografia que reproduzimos acima, 

testemunhando como se faz o “progresso” estampado na bandeira nacional. 

Assim, é possível notar a presença de grupos indígenas no oeste paranaense 

antes da chegada dos “bravos pioneiros” a este chama do “sertão desabitado”. Os 

Xetá foram praticamente exterminados nos anos seguintes ao contato oficial, em 

decorrência da colonização dos campos oestinos, período em que o governo federal 

propunha a ocupação do território nacional, oferecendo terras a companhias que 

colonizassem a região, com a implantação de fazendas de criação de gado e 

agricultura. Em 1999, os Xetá somavam oito indivíduos, que viviam como agregados 

em outras terras indígenas. Hoje, seus descendentes somam cerca de 100 pessoas 

e estão espalhados em comunidades de outros povos como o Kaingang e o 

Guarani, com casamentos interétnicos, sem a língua materna e sem sua 

organização social tradicional. 

 Um dos primeiros escritos que tratam da presença indígena no oeste do 

Estado do Paraná são os Comentarios, relato feito por Pedro Fernandez, o “notório 

secretário” de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, este último, espanhol que partira da 

ilha de Santa Catarina, no ano de 1542, rumo à vila de Nuestra Señora de la 

Ascensión, capital da província espanhola do Prata. Durante o percurso, acontecem 

vários encontros amistosos entre os espanhóis e os Guarani, os índios traziam mel, 

galinhas e patos, de modo que os espanhóis lhes “pagavam” tudo quanto recebiam 



com facas, tesouras e outros presentes. No mês de janeiro de 1542, os espanhóis 

chegaram às cataratas do Iguaçu, episódio assim narrado: 

 

Y yendo por el dicho río de Iguazu abajo era la corriente de él tan 
grande, que corrían las canoas por él con mucha furia; y esto causólo 
que muy cerca de donde se embarcó da el rio en salto por unas 
Peñas muy altas, y da el agua en 1 bajo de la tierra tan grande golpe, 
que d muy lejos s oye; y la espuma del agua, como cae con tanta 
fuerza sube en alto dos lanzas Y más, por manera que fue necesario 
salir de las canoas y sacallas del agua y llevarlas por tierra hasta 
pasar el salto, y a fuerza de brazos las llevaron más de media legua, 
en que se pasaron muy grandes trabajos. Salvado aquel mal paso, 
volvieron a meter en el agua las dichas canoas y proseguir su viaje, y 
fueron por el dicho río abajo hasta que llegaron al río dl Paraná; y fue 
Dios servido que la gente y caballos que iban por tierra, y las canoas 
y gente, con el gobernador que en ellas iban, llegaron todos aun 
tiempo, y en la ribera del río estaba muy gran número de indios de la 
misma generación de los guaraníes, todos muy emplumados con 
plumas de papagayos y almagrados […] Y muchos de los indios les 
ayudaron a pasar de la otra parte del río. (CABEZA DE VACA, 1984, 
p. 163-164).23 

  

Além da descrição sobre os Guarani, há no relato de Cabeza de Vaca a 

menção a um outro grupo indígena que habitava a região do rio Piquiri, pois alguns 

dos Guarani da margem do rio Paraná que haviam matado portugueses “le avisaron 

al gobernador que los indios del río Pequeri, que era mala gente, enemigos [...] les 

estaban aguardando para acometerlos y matarlos en el paso del río.” (CABEZA DE 

VACA, 1984, p. 163).24 Provavelmente, estes índios eram os Kaingang, rivais 

históricos dos Guarani, os quais entraram em contato com os portugueses, de 

maneira mais intensa, somente no século XIX, e raramente os receberam tão 

“pacificamente” como os Guarani. 
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 Tradução nossa: E indo pelo referido rio Iguaçu abaixo era a correnteza dele tão forte, que desciam 

as canoas por ele com muita fúria; e muito próximo de onde se embarcou, o rio se transforma em 
quedas muita altas, e a água cai com tamanha força, que de muito longe se ouve; e a espuma da 
água, como cai com tanta força sobe até dos lanzas de altura. Por isso, foi necessário sair das 
canoas, retirá-las da água e levá-las por terra até passar o salto, e à força de braços as levaram mais 
de meia légua, em que se fizeram enormes trabalhos. Vencida aquela difícil etapa, voltaram a lanzar 
as canoas nas águas y prosseguiram a viagem, e foram pelo dito rio abaixo até que chegaram ao rio 
Paraná; e foi Deus servido que a gente e os cavalos que iam por terra, e as canoas e gente, com o 
governador que nelas iam, chegaram todos ao mesmo tempo, e na barranca do rio estava grande 
número de índios de mesma geração dos Guarani, todos muito enfeitados com penas de papagaios e 
almagrados [...] E muitos dos índios lhes ajudaram a passar para o outro lado do rio.   

 
24

 Tradução nossa: avisaram ao governador que os índios do rio Piquiri, que eram inimigos [...] 
estavam aguardando para atacá-los e matá-los na passagem do rio. 



O etnólogo Herbert Baldus, no seu clássico ensaio O culto aos mortos entre 

os Kaingang de Palmas – resultado de pesquisas de campo que realizou com os 

Kaingang de Palmas no ano de 1933 – aponta como território tradicional deste povo 

o oeste do planalto dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Segundo o autor, os índios asseguraram a ele que o território onde viviam, 

nos arredores da cidade de Palmas, sempre havia sido a pátria da nação. Essa 

afirmação é corroborada ao se analisar a toponímia da região em questão, pois há 

um grande número de nomes de lugares e rios provindos da língua Kaingang. Na 

fundação de Palmas, uma das hordas dos Kaingang teria sido exterminada, 

restando à outra a pequena porção de terras que ocupava na época das pesquisas 

de Baldus. (BALDUS, 1937, p. 30).   

Ao ler-se os relatos dos conquistadores, percebe-se uma outra questão 

bastante interessante, o fato de que os “heróis” exploradores dependiam, na maioria 

da vezes, dos próprios índios para sobreviverem, tal como foi a relação dos Guarani 

com os homens de Cabeza de Vaca, já que em seus Comentarios inúmeras vezes 

menciona-se que os índios lhes traziam mel, galinhas, patos e outros alimentos, e 

sempre “traían muchos bastimentos, en tal manera, que la gente siempre fue muy 

bien proveída.” (CABEZA DE VACA, 1984, p. 158).25 De uma aldeia Guarani, 

aponta-se que “toda la gente de los pueblos siembran maíz y cazabí y otras 

semillas, y batatas de tres maneras: blancas y amarillas y coloradas, muy gruesas y 

sabrosas, y crían patos y gallinas, y sacan mucha miel de los árboles de lo hueco de 

ellos.” (1984, p. 158).26 Mas tão logo os espanhóis deixavam os povoados indígenas 

eram atacados pela hambre, tal como descrito na seguinte passagem: 

 

A primer día del mes de enero del año del Señor de 1542, que el 
gobernador y su gente partió de los pueblos de los indios, fue 
caminando por tierras de montañas y cañaverales muy espesos, 
donde la gente pasó harto trabajo, porque hasta los cinco días del 
mes no hallaron poblado alguno; y demás del trabajo, pasaron 
mucha hambre y se sostuvo con mucho trabajo, abriendo caminos 
por los cañaverales. En los cañutos de estas cañas había unos 
gusanos blancos, tan gruesos y largos como un dedo; los cuales la 
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Tradução nossa: traziam muitos mantimentos, de tal maneira que nossa gente sempre foi muito 
bem provida. 
 
26

Tradução nossa: todos os habitantes das aldeias plantam milho e abóbora e outras sementes, e 
batatas de três tipos: brancas, amarelas e vermelhas, muito grossas e saborosas, e criam patos e 
galinhas, e tiram muito mel do oco das árvores. 



gente freían para comer, y salía de ellos tanta manteca, que bastaba 
para freírse muy bien, y los comían toda la gente, y los tenían por 
muy buena comida; y de los cañutos de otras cañas sacaban agua, 
que bebían y era muy buena, y se holgaban con ello. (CABEZA DE 
VACA, 1984, p. 159).27  

 

Os gusanos blancos que os espanhóis comeram para não morrer de fome 

são chamados popularmente de “coró de taquara” e, segundo contam os índios 

Kaingang e outros sertanejos, eles só existem na época denominada “seca da 

taquara”, a qual acontece apenas a cada três décadas. Em muitos relatos, durante a 

conquista da América, os índios são tratados como se não soubessem ou não 

gostassem de trabalhar. Destas considerações, Bertoni cita indiretamente o padre 

Pedro Lozano, escrevendo que, segundo este, “los españoles siempre vivieron en 

América como verdaderos parásitos, y allí donde los indios no les mantenían, se 

morían de hambre […] De modo que, en la opinión del historiador, los españoles 

eran los que no querían ni sabían trabajar; no los indios”. (BERTONI, 1954, p. 21, 

grifos do autor).28 

Da região ao redor do atual município de Nova Laranjeiras, também há 

registros sobre ocupação indígena em meados do século XX. A austríaca Wanda 

Hanke esteve realizando pesquisas linguísticas com os Kaingang desta região no 

ano de 1940, registrando, também ali, a presença dos Guarani. Sobre as terras 

habitadas pelos índios, a autora referida escreveu o seguinte: 

 

Viven, como dije, en la Serra do Chagú, entre los ríos Guarani y 
Pereira, el último cerca del Portão do Chagú, pues poco distante de 
Laranjeira. Sus vecinos son algunos campesinos brasileños, algunas 
familias de los indios Guaraní, en esta zona ya muy civilizados, y 
varios colonos polacos. (HANKE, 1947, p. 99). 
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Tradução nossa: No primeiro dia do mês de janeiro do ano do Senhor de 1542, que o governador e 
sua gente partiram das aldeias dos índios, foi caminhando por terras de montanhas e taquarais muito 
espessos, onde nossos homens tiveram muito trabalho, porque até o quinto dia do mês não acharam 
povoado algum; e além do trabalho, passaram muita fome e se mantiveram com muito trabalho, 
abrindo picadas pelos taquarais. Nos canudos destas taquaras havia umas larvas brancas, tão 
grossas e compridas como um dedo; as quais eram fritos para comer, e saía delas tanta gordura, que 
bastava para fritar muito bem, e todos as comiam, e as tinham por muito boa comida; e dos canudos 
de outras taquaras tiravam água, que tomavam e era muito boa, e se folgavam com isso. 

28
Tradução nossa: Os espanhóis sempre viveram na América como verdadeiros parasitas, e ali onde 

os índios não os mantinham, morriam de fome [...] De modo que, na opinião do historiador, os 
espanhóis eram os que não queriam sem sabiam trabalhar, não os índios. 



 Assim, são muitos os textos e estudos que comprovam a presença indígena 

Guarani e de outros povos não somente no oeste do Paraná, mas em todo o estado, 

desde a época da conquista europeia. Por meio destas pesquisas, pode-se mostrar 

a legitimidade da luta dos Guarani por terras que lhes possibilitem melhores 

condições de vida, um espaço onde possam viver o Teko Porã, o bom modo de ser 

Guarani. 

Em estudo intitulado O horizonte é a terra: manipulação da identidade e 

construção do „ser‟ entre os Guarani no Oeste do Paraná, Sarah Ribeiro trata, de 

modo geral, da expropriação dos Tekoa Guarani no oeste paranaense, territórios 

tradicionais que vão sendo tirados dos grupos indígenas de maneira mais intensa no 

século XX, complicando-se ainda mais a situação com a construção da hidrelétrica 

de Itaipu. Ela afirma que “no caso do Oeste paranaense, os Ñandeva consideram 

como seu o território que separa as cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra, às margens 

do rio Paraná e seus afluentes, compreendendo aproximadamente 20.000 

quilômetros quadrados”. (RIBEIRO, 2002, p.137).  

A mesma autora traça comentários sobre a colonização do oeste do Paraná, 

afirmando que com o fim da guerra do Paraguai, chegou à região a primeira frente 

de ocupação brasileira, decorrente dos objetivos do exército brasileiro em 

nacionalizar as regiões mais a oeste do Império. É dessa necessidade que surgiu a 

Colônia Militar de Foz do Iguaçu, na tentativa de coibir as atividades das chamadas 

companhias obrageras com sede em outros países, principalmente na Argentina – 

as quais caracterizavam-se, principalmente, pela intensa exploração de madeira e 

erva mate (RIBEIRO, 2002, p. 128). Em relação a este processo colonizatório, 

Ribeiro afirma: 

 

A finalidade do governo Imperial de trazer o desenvolvimento ao 
Oeste, expressa inicialmente na fundação da Colônia, traduz-se 
também na concessão ou locação de grandes extensões territoriais a 
empresas estrangeiras. Impõe-se a estas a obrigatoriedade de 
implementar uma infraestrutura mínina que viabilize o povoamento 
efetivo destes confins. Sublinhe-se a conotação paradoxal das 
medidas estatais, uma vez que o objetivo essencial naquele período 
é a nacionalização das fronteiras. As concessões imperiais 
permanecem vigentes aproximadamente até a década de 1930. [...] 
Esses imensos campos, arrendados ou vendidos a preços 
insignificantes, alastrados do Norte ao Sul do Estado e 
independentemente de suas características parasitárias, instituem-se 
como uma prática corrente. Isto se justifica, pelo fato de que um 
importante volume das receitas governamentais têm origem nas 



taxações fixadas sobre as exportações de erva-mate e madeira pelas 
companhias privadas. (2002, p. 127-128).  

 

 Bem se sabe que a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas está 

condicionada, necessariamente, à posse de terras que possam proporcionar o 

mínimo de dignidade para os padrões culturais de seus indivíduos. As contingências 

sociais que recaíram sobre os índios brasileiros, no entanto, indicavam que o século 

XX encontraria essas nações dissolvidas em meio à sociedade nacional, mesclados 

entre as populações cabocla e sertaneja e totalmente aculturadas, o que não 

aconteceu. No ano de 1952, o antropólogo Darcy Ribeiro foi incumbido, a pedido da 

Divisão de Estudos Sociais da UNESCO, de realizar uma pesquisa sobre as 

relações entre índios e brancos no Brasil. Esse estudo constituiria parte de sua obra 

Os índios e a civilização, na qual o autor afirma: 

 

Com efeito, de todos os grupos indígenas sobre os quais obtivemos 
informação fidedigna, podemos dizer que não foram assimilados à 
sociedade nacional como parte indistinguível dela. Ao contrário 
dessa expectativa, a maioria deles foi exterminada e os que 
sobreviveram permanecem indígenas: já não nos seus hábitos e 
costumes, mas na auto-identificação como povos distintos do 
brasileiro e vítimas de sua dominação. Assim, o estudo que 
pretendíamos realizar do suposto processo de assimilação das 
populações indígenas no Brasil moderno resultou na conclusão de 
que o impacto da civilização sobre as populações tribais dá lugar a 
transfigurações étnicas e não a assimilação plena. (1979, p. 8). 

 

Os Kaingang estão entre esses povos que não viveram uma assimilação 

plena, pelo contrário, resistiram por longo tempo à invasão de seus territórios 

tradicionais. Se fizeram verdadeiras guerras aos conquistadores, é porque, então, já 

habitavam esse território muito antes do “descobrimento” de 1500. No Estado do 

Paraná, Borba (1908) situa como território tradicional Kaingang as regiões de Castro 

e Guarapuava. O autor afirma que os índios que habitavam a região quiseram se 

opor ao povoamento de Guarapuava, de modo que atacavam povoados, viajantes e 

tropeiros, mas foram vencidos em um grande combate, onde perderam muitos dos 

seus. No ano de 1856 ou 1857, foram atacados em seus toldos no vale do Piquiri 

pela gente do cacique Viry – este, aliado dos portugueses na pacificação dos grupos 

que não recebiam os estranhos cordialmente. Nesse conflito, o grupo de Viry matou 

muitos índios e aprisionou outros, o que fez com que aqueles Kaingang, 



desanimados, se apresentassem na colônia militar do Jatahy, para mais tarde serem 

aldeados em São Jerônimo e em São Pedro de Alcântara. (BORBA, 1908, p. 6). 

Borba destaca que os que se mantiveram aldeados em São Jerônimo tornaram-se 

“mansos e industriosos”, graças aos esforços de Frei Luiz de Cemitille. No entanto, 

os índios aldeados em São Pedro de Alcântara não teriam se adaptado aos 

ensinamentos de Frei Timotheo de CastelNuovo29, voltando a habitar os vales dos 

rios Tibagi e Ivaí. Borba comenta sobre outros grupos Kaingang: 

 

Os que ainda não se domesticaram, mas que também não nos teem 
assaltado, vivem vagando pelos sertões do Piquiry baixo, Ivahy e 
Iguassú. Em 1876, explorando o Piquiri, tivemos pratica e tracto com 
elles, em seos arranchamentos; nessa ocasião conseguimos que 
vinte e cinco delles viessem ao Jatahy, onde então residíamos, 
brindando-os com facas, fouces e machados; tornaram satisfeitos a 
seos toldos. (BORBA, 1908, p 6).  

 

Por meio desta afirmação de Borba e outras informações, é possível afirmar-

se que antes da chegada dos “desbravadores” o território oeste do Paraná foi 

habitado, também, pelos Kaingang, dado o relato de que estes indígenas “vagavam” 

pelo baixo Piquiri, rio que nasce no centro-sul do estado e corre sentido noroeste até 

desaguar no rio Paraná, entre os municípios de Guaíra e Altônia. A localização das 

reduções jesuíticas com grupos Jê no século XVII e a toponímia que os 

colonizadores registraram (Goio-Erê, Xambrê, etc.) confirmam a presença Jê na 

região. 

Sendo assim, há uma farta documentação que comprova que o Paraná não 

era um vazio demográfico, como se verifica, por exemplo, por meio das estampas de 

Joaquim José de Miranda sobre os Kaingang dos campos de Guarapuava, as quais 

serão analisadas no próximo capítulo. 
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Castelnuovo é o nome de uma cidade da Itália. O nome verdadeiro de frei Timóteo era Domingos 
Antônio Luciani. (ORLEANS, 1957). Os capuchinhos recebiam outro nome, bem como abandonavam 
o nome de família (sobrenome) e trocavam pela indicação de sua origem geográfica (de Cemitille, 
D‟Evreux, D‟Abeville, etc.), isso tendo em conta a afirmação bíblica de que Deus dará aos escolhidos 
um nome novo, conforme se lê no livro do Apocalipse, 2, 17. 



2 REPRESENTAÇÕES IMAGÉTICAS SOBRE OS KAINGANG: RETRATOS DE  

SUA HISTÓRIA 

 
 

[...] As imagens não são nem um reflexo 
da realidade social nem um sistema de 
signos sem relação com a realidade 
social, mas ocupam uma variedade de 
posições entre estes extremos. Elas são 
testemunhas dos estereótipos, mas 
também das mudanças graduais, pelas 
quais indivíduos ou grupos vêm o mundo 
social, incluindo o mundo de sua 
imaginação. (BURKE, 2004, p. 232). 

 

A utilização da imagem como fonte de conhecimento e reflexão sobre uma 

determinada época ou cultura já foi muito questionada devido a sua “confiabilidade”, 

ou seja, até que ponto, e, em que medida, imagens poderiam servir para a 

compreensão de aspectos do objeto abordado. Para Burke (2004), existe um conflito 

permanente entre os que chama de “positivistas” e os céticos ou estruturalistas. Os 

primeiros acreditam que as imagens veiculam informações confiáveis sobre o mundo 

exterior, tentando perscrutar através da imagem para ver a realidade além dela. Os 

últimos “focalizam a atenção na imagem e somente nela, na sua organização 

interna, nas relações entre suas partes e entre uma imagem e outras do mesmo 

gênero”. (BURKE, 2004, p. 232). Esse dilema é tamanho, que Burke (2004) diz que 

o considera, às vezes, um “diálogo de surdos”, ou para usar uma criação mais 

visual, utiliza a chamada imagem “pato-coelho”, escrevendo que “o desenho tão bem 

pode ser visto como um coelho ou como um pato, mas não ao mesmo tempo”. 

(BURKE, 2004, p. 232-233). 

O citado autor, a partir dessas considerações, acredita que há uma “terceira 

via” para ser trilhada por aqueles que assim desejarem. Os adeptos de tal 

perspectiva, em vez de descrever imagens como confiáveis ou não-confiáveis, estão 

preocupados com “graus ou formas de confiabilidade e com confiabilidade para 

propósitos diferentes”. (BURKE, 2004, p. 233). Desse modo, rejeita-se a simples 

oposição entre a visão da imagem como “espelho” ou “fotografia instantânea” da 

realidade, da mesma maneira, refuta-se a noção da imagem como nada mais do que 

um sistema de signos ou convenções. Os seguidores dessa “terceira via” alegam 



que no caso das imagens – ou mesmo do texto – “as convenções filtram 

informações sobre o mundo exterior mas não excluem”. (BURKE, 2004, p. 233). 

Nessa linha de pensamento, Burke (2004) cita o seguinte exemplo: ao se ler 

algo de um viajante ocidental ou de um historiador do século XIX ou ao se observar 

o trabalho de um pintor do mesmo período, nós podemos muito bem estar 

conscientes das convenções individuais ou coletivas pelas quais os três 

representam uma cultura alienígena, como o império chinês. No entanto, isso não 

impede que muitos detalhes sobre aquele império sejam transmitidos a nós, bem 

como informações sobre atitudes, valores e preconceitos do século XIX. (BURKE, 

2004, p. 233). Portanto,  

 

[...] os testemunhos sobre o passado oferecidos pelas imagens são 
de valor real, suplementado, bem como apoiando, as evidências dos 
documentos escritos. [As imagens] oferecem acesso a aspectos do 
passado que outras fontes não alcançam. (BURKE, 2004, p. 234). 
 

Essa “terceira via” de análise proposta por Burke é a que julgamos ser a mais 

adequada para a interpretação das estampas de Miranda sobre os Kaingang dos 

Campos de Guarapuava. As imagens não são a “verdade”, mas o seguinte fato é 

real: as tropas de Botelho se encontraram com os índios e estes guerrearam para 

defender seu território dos invasores. Afirmar que as estampas foram feitas para 

reafirmar o discurso presente no relatório de Botelho parece muita obviedade, o 

contrário seria ridículo, visto que as mesmas seriam anexadas ao texto escrito. 

Neste sentido, os desenhos de Miranda, logicamente, resultam de uma espécie de 

filtro do autor, uma seleção de elementos suficientes para cumprir seus objetivos 

enquanto produtor. O trabalho mais árduo consiste, a nosso ver, em relacionar as 

estampas, o relatório de Botelho e outras fontes escritas e visuais desse período 

histórico sobre os indígenas e suas relações com os nacionais, buscando-se 

entender de que maneira as referidas estampas contribuem para a Memória do povo 

Kaingang.  

   

2.1 A IMAGEM COMO REPRESENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE IMAGINÁRIOS 

 

As estampas de Joaquim Miranda sobre os Kaingang dos Campos de 

Guarapuava só podem ser compreendidas se contextualizadas na forma de relação 



entre a coroa portuguesa e as populações indígenas. Por isso, destacaremos, 

sucintamente, alguns aspectos fundamentais para tal compreensão.  

A relação que se buscava estabelecer com os indígenas que habitavam o que 

hoje corresponde ao território do estado do Paraná na segunda metade do século 

XVIII, era decorrente de um problema muito claro: a indefinição das fronteiras 

territoriais entre os domínios de Portugal e Espanha na fronteira sul do país. Note-se 

que, ainda em 1680, os portugueses haviam fundado a Colônia do Sacramento, 

defronte à cidade de Buenos Aires, uma tentativa de anexação de territórios no 

estuário do Prata que se consolidava como verdadeira afronta aos espanhóis. Estes, 

não demoraram a erguer uma cidade adjacente à referida Colônia, atual Montevidéu, 

fundada em 1724. A disputa territorial deveria ser resolvida com a firmação do 

Tratado de Madri, no ano de 1750, segundo o qual “os espanhóis reconheciam os 

territórios ocidentais conquistados pelos portugueses para além dos limites do 

Tratado de Tordesilhas, em troca do abandono da Colônia do Sacramento e das 

pretensões lusas às terras ao norte do rio da Prata.” (SEVCENKO, 2003, p. 20). No 

entanto, o Tratado de Madri foi revogado pelo de El Pardo (1761), refeito pelo 

Tratado de Santo Ildefonso que entregava a Colônia do Sacramento sem 

contrapartida dos Sete Povos (1777), ei alterado pelo Tratado de Badajoz (1801) 

que dava, outra vez, os Sete Povos a Portugal. Deste modo, todas as expedições ao 

Tibagy e a Guarapuava nas décadas de 1760 e 1770 se dão neste “vácuo” criado 

pela revogação do Tratado de Madri. 

Essa preocupação motivou algumas atitudes por parte de Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, as quais refletiriam, também, na forma de 

relação que se buscaria estabelecer com os Kaingang que povoavam os Campos de 

Guarapuava. A garantia da posse deste território, para Pombal, teria de se firmar 

pela “ocupação populacional e colonização sistemática das áreas vulneráveis da 

colônia.” (SEVCENKO, 2003, p. 20). Seriam os “soldados-colonos” os responsáveis 

por assegurar essas áreas ao domínio português. No entanto: 

 

Pombal sabia, porém, que não poderia contar com populações 
portuguesas, sob pena de despovoar e enfraquecer a Metrópole. Daí 
sua instrução enfática para que fossem „abolidas todas as diferenças 
entre índios e portugueses‟, de modo que se pudesse contar com os 
próprios nativos como agentes colonizadores, atraindo ainda se 
possível os indígenas do lado espanhol, educando-os no português, 



adestrando-os e casando-os com europeus. (SEVCENKO, 2003, p. 
21). 
 

Assim, Pombal esperava contar com os próprios indígenas para a efetiva 

ocupação e garantia de posse de vastos territórios fronteiriços. Nesse sentido, é 

interessante observar, por exemplo, que na segunda metade do século XIX o Barão 

do Rio Branco utilizou, com sucesso, como argumento crucial na questão de Palmas 

exatamente as relações de portugueses com os Kaingang para defender que, onde 

havia Kaingang, as terras eram do Brasil.  

Sem embargo, os encarregados de pôr em prática a política de Pombal nem 

sempre correspondiam suas ordens, como parece ter ocorrido com as expedições 

militares destinadas ao vale do Tibagi. Segundo Sevcenko (2003) D. Luís de 

Almeida, o Marquês de Lavradio, nomeado Vice-Rei do Brasil em 1769, denunciou, 

várias vezes, ao Marquês de Pombal, a forma de ação usurpadora dessas 

expedições, pois elas significavam a expropriação daquelas terras das comunidades 

indígenas locais, que eram suas legítimas possuidoras. Lavradio “temia que, 

atacados pelos paulistas, os indígenas ou se voltassem contra os portugueses de 

forma geral, com medo ou ressentimento, ou abandonassem a área, indo se refugiar 

no outro lado das fronteiras espanholas.” (SEVCENKO, 2003, p. 22), justamente o 

que Pombal não desejava. Essas denúncias surtiram efeito, já que um despacho da 

Corte proibiu o envio de novas expedições até que se tivessem informações 

rigorosas sobre o comportamento dos expedicionários em relação aos indígenas. 

Como afirmamos na introdução desta dissertação, pouco se sabe sobre a 

vida de Joaquim José de Miranda, o autor das estampas. Segundo Belluzzo e Piccoli 

(2003), a transposição em narrativa visual de um relatório de uma expedição 

realizada pelo sertão não era prática usual na América portuguesa do século XVIII, 

sendo desconhecidas obras similares. As autoras ressaltam, ainda, que não se tem 

notícia da existência de nenhuma outra obra de Miranda. Nesse sentido, em um 

período de carência de representações iconográficas retratando o encontro entre 

índios e colonizadores no Brasil Colônia, as estampas de Miranda devem ser 

consideradas uma produção de grande valor artístico e histórico.  

Como já relatamos, segundo Belluzzo e Piccoli (2003), a única informação 

que temos sobre a proveniência da obra de Miranda é um catálogo de leilão da 

Sotheby‟s, de Nova York, datado de 1985, no qual as estampas são dadas como 

presumably lost for over 200 years”, ou seja, os desenhos ficaram praticamente 



desconhecidos por cerca de dois séculos, daí o fato de não existirem muitos estudos 

sobre eles. Além disso, Stols (1996) comenta que quando as estampas foram 

expostas em Bruxelas, no programa de Europália Portugal, a crítica deu, 

curiosamente, pouca atenção ao que foi, sem dúvida, uma verdadeira revelação de 

uma iconografia ignorada. “Houvesse-se mostrado uma série de estampas chinesas 

desconhecidas, certamente o evento teria despertado numerosas apreciações dos 

especialistas”. (STOLS, 1996, p. 22). 

São poucos os trabalhos científicos dedicados ao estudo da narrativa 

imagética de Miranda. Três dessas abordagens, de Belluzzo e Piccoli (2003), 

Amoroso (2003) e Svecenko (2003), foram publicadas na obra Do contato ao 

confronto: a conquista de Guarapuava no século XVIII (2003), a qual apresenta as 

trinta e sete estampas de Miranda. Além disso, temos os estudos de Baia (2012) e 

Aoki (2013), que também trazem tais desenhos.  

Para Sevcenko (2003), a estampas de Miranda teriam sido feitas com uma 

determinada finalidade: 

 

Ao que parece, o Ciclo de Miranda é precisamente o documento pelo 
qual o Morgado de Mateus ou seus associados procuraram defender 
seu projeto de conquista dos Campos de Guarapuava, transmitindo à 
Corte imagens de um tratamento humano, simpático e afetuoso dos 
indígenas, levando rigorosamente ao pé da letra todas as prescrições 
da política indigenista de Pombal. O episódio escolhido foi o da 
décima expedição, a qual teria sido vítima de uma embosca 
indígena, oferecendo portanto a oportunidade de representar os 
militares como as vítimas. (SEVCENKO, 2003, p. 22). 

 

A despeito do momento da produção das estampas, enquanto Sevcenko 

(2003) julga o fato de elas terem sido feitas posteriormente muito provável, Belluzzo 

e Piccoli (2003, p. 46) afirmam que os desenhos “foram, sem dúvida, realizados a 

partir de relatórios”. Para as autoras, o que não se pode precisar é se as estampas e 

o relatório chegaram ao seu destinatário, a rainha D. Maria I, inclinando-se as 

mesmas a acreditar que provavelmente não, apesar de julgarem não se ter 

informações seguras quanto a isso.  

O que chama atenção, primeiramente, é o tom de justificativa presente na 

carta que Botelho oferece à “Rainha Nossa Senhora” D. Maria I, a qual introduz o 

documento, como se nota no seguinte excerto: 

 



Tenho a honra de fazer ver a Vossa Majestade o zêlo, e actividade 
com que em fiel cumprimento das ordens, que se me distribuíram, 
me sacrifiquei gostosamente a ũa expedição não só incômoda, mas 
arriscada, embreando-me por espessos, e nunca pisados sertões 
para poder dar ao mundo ũa prova do ardor com que me aplicava ao 
serviço militar, desempenhando as obrigações com que nasci. 
(SAMPAIO e SOUSA, 1956, p. 3). 
 

Além de destacar o “fiel cumprimento” das ordens recebidas, Botelho anota: 

 

[...] tive por objecto principal, conformando-me com o que se me 
ordenava o serviço de Deus, trabalhando com todas as minhas 
fôrças para aquêle cego gentelismo, abraçando o Evangelho de 
Jesus Cristo, de que os portuguêses em tôdas as idades foram os 
mais fervorosos propagadores, entrando no grêmio da Igreja ficasse 
reduzido à nossa Santa Fé. (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 3). 

 

A ideia da redução do “gentio bárbaro” à fé cristã aparece, de forma muito 

semelhante, já nos escritos de Pero Vaz de Caminha, tendo-se que ressaltar que no 

discurso deste os povos das novas terras eram “dóceis” e “simples”, de modo que, 

sem muito esforço, julgava-se poder reduzi-los a fé cristã: 

 

E portanto se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem 
a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa 
tenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa 
santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque 
certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á 
facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar [...] (SILVA, 
1977, p. 105-106). 

  

Uma representação parecida encontra-se no primeiro texto sobre uma 

população nativa da América, o Diário de Bordo, de Cristóvão Colombo, no qual o 

almirante escreve: “[...] deven ser buenos servidores y de buen ingenio [...] Y creo 

que ligeramente se harían cristianos, que me paresçió que ninguna secta tenían.”30 

(VARELA, 1986, p. 63). Portanto, levar a fé cristã aos povos pagãos sempre foi o 

pretexto mais utilizado para a conquista e colonização de novos territórios.  

Ainda nesta carta introdutória, Botelho quer transparecer que seus escritos 

prezam pela mais pura verdade, como se nota quando afirma: “Eu não sou 

encarecido no que escrevo, a verdade é ùnicamente o alvo a que atiro; sou sincero 
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Nossa tradução: Devem ser servidores e de bom gênio [...] e creio que logo se feriam cristãos, pois 
me pareceu que não tinham nenhuma seita. 



por gênio e por educação; menos me move o interesse de granjear o nome vão no 

diário [...] (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 3). Essa preocupação por parte de Botelho 

em fazer-se imparcial é, outra vez, semelhante  ao discurso de Caminha: “Todavia 

tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, 

para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me 

pareceu.” (SILVA, 1977, p. 85). À essa tentativa de afastar a possibilidade de um 

discurso subjetivo, Botelho acrescenta que a única coisa que deseja é ser útil à 

pátria, ser prestativo aos soberanos que ama mais que a própria vida. Fica evidente, 

portanto, um tom laudatório e de justificativa, que Botelho deve ter imaginado tornar-

se mais autêntico se acompanhado das estampas. Assim, os desenhos de Miranda 

sobre o contato com os Kaingang na décima das expedições ao vale do Tibagi, são 

exemplo da velha máxima de Confúcio: “uma imagem vale mais do que mil 

palavras”. 

De acordo com o relatório de Botelho (1956), a décima expedição entrou pelo 

sítio do Carrapato no dia dezessete de novembro de 1771 e era formada por quase 

setenta pessoas, incluindo um capelão, o padre frei José de Santa Tereza. O 

primeiro encontro com os indígenas teria ocorrido no dia dezesseis de dezembro, 

sendo os Kaingang tratados “com todos os sinais de amor, e desejos de conservar 

tratos de amizade até conseguir o fim de os reduzir ao grêmio da Igreja, verdadeiro 

projecto desta expedição.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 21). O comandante 

português relata, ainda, que no começo do ano de 1772, em várias andanças pelos 

campos, os luso-brasileiros encontraram, muitas vezes, os indígenas, tratando-os, 

como sempre, “com muito agrado”. No entanto, apesar do extremo cuidado com que 

o tenente-coronel Botelho deve ter escrito o relatório, neste momento, ele comete 

um deslize, pois, apesar de afirmar que sempre evitaram toda ocasião de ofender os 

indígenas, ele escreve que isso “não foi o bastante para deixar de vir.” (SAMPAIO E 

SOUZA, 1956, p. 21). Fica claro, portanto, que, por algum motivo não citado, a 

expedição desagradou os Kaingang, o que aconteceu pouco antes do dia oito de 

janeiro, quando os indígenas mataram sete luso-brasileiros. O motivo exato da 

desavença jamais saberemos, mas é evidente que Botelho omitiu a  narração de 

vários acontecimentos. Por que tiveram de “ofender” os indígenas? Que tipo de 

“ofensa” foi essa? Os escritos de Botelho não explicam nada sobre isso. Dito isso, 

talvez nem fosse necessário essa “ofensa”, pois os Kaingang possivelmente 



guardavam na memória experiências passadas do contato com os não-indígenas, 

existindo aqui, portanto, uma atualização da memória histórica. 

 

2.2      AS ESTAMPAS DE JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA NA CONQUISTA DOS       

CAMPOS DE GUARAPUAVA 

 

A resistência dos Coroado ainda pode 
durar anos, mas, apertados por todos os 
lados, deverão um dia perceber a 
insensatez da sua resistência e, como no 
Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina, 
procurarão, até mesmo em São Paulo, 
negociações que eles no momento ainda 
refutam numa cegueira teimosa. E então 
o nosso mundo cultural estará admirando 
esse grupinho de peles vermelhas que, 
por tanto tempo, representava o terror do 
Sertão com ar miserável. (NIMUENDAJÚ, 
2013, p. 297).  

 

A citação que trazemos de Nimuendajú refere-se a um texto publicado 

originalmente no jornal alemão Deutsche Zeitung, em 19 de julho 1910. Nestes anos 

– quase um século e meio depois da tentativa frustrada de Botelho em subjugar os 

índios dos Campos de Guarapuava – os Kaingang de São Paulo formavam o último 

grupo do povo a ser alcançado pelas frentes de expansão agropastoris. A 

resistência Kaingang era tamanha que Nimuendajú chegou a considerá-la insensata, 

uma “cegueira teimosia” que, de fato, findaria – ao menos pelo modo como essa 

resistência vinha sendo praticada – com a “pacificação” realizada pelo SPI nos anos 

seguintes. As palavras de Nimuendajú expressam, portanto, uma resistência 

inexplicável, afinal, um grupo indígena, em pleno Estado de São Paulo, desafiava os 

nacionais com uma atitude aguerrida de defesa enérgica de seus territórios e de 

agressividade contra as frentes invasoras.  

Segundo Darcy Ribeiro (1979), os Kaingang paulistas mantiveram uma 

atitude altaneira durante os dois primeiros anos de contato com o pessoal do SPI, 

“estavam certos de que haviam amansado os brancos”. (RIBEIRO, 1979, p. 267). O 

ethos tribal Kaingang seria profundamente abalado quando um inspetor do SPI 

resolveu levar três dos caciques principais para visitar São Paulo. Essa viagem foi 



relatada pelo professor Hildebrando Horta Barbosa, que acompanhara seu pai junto 

aos Kaingang, a Darcy Ribeiro, o qual a escreveu da forma que segue: 

 

Os Kaingáng aceitaram facilmente a idéia de embarcar no trem, 
mesmo porque alguns deles já haviam experimentado andar nos 
troles e até mesmo nas locomotivas, a convite de trabalhadores da 
ferrovia. Mas, até então, só tinham percorrido pequenos trechos, 
sempre dentro da mata que conheciam tão bem. Agora deviam fazer 
a viagem até São Paulo que demoraria um dia inteiro. 
Entraram no carro e tomaram acento, mostrando-se loquazes e 
alegres enquanto atravessavam a mata. Ao chegarem à primeira 
estação, observando o vaivém dos passageiros que embarcavam e 
desembarcavam, ainda trocaram comentários. As estações foram se 
sucedendo, cada qual mais cheia de gente, porque já então 
percorriam regiões mais densamente povoadas. Uma tristeza e um 
acabrunhamento cada vez maior foi se apossando dos índios; 
deixaram de falar, já nem respondiam às perguntas do pacificador. 
Assim embasbacados desembarcaram em São Paulo e assim 
fizeram todas as visitas programadas, ao Governador, ao Diretor do 
Museu Paulista – que duvidara da possibilidade de serem pacificados 
– e outras. E assim regressaram ao Posto. [...] Compreenderam que 
não haviam amansado branco algum, eles é que tinham sido atraídos 
e amansados, quando poderiam ter sido simplesmente mortos, caso 
o quisesse essa tribo toda poderosa dos brancos. (RIBEIRO, 1979, 
p. 268-269).  
 

 
Essa experiência provocou uma transformação radical nas atitudes de cada 

chefe indígena, logo transmitida ao grupo todo. Perceberam o quanto eram 

insignificantes diante dos incontáveis fóg (não-índios), não era mais possível travar 

guerra contra aquela imensidão de gente. Já há alguns anos antes dos primeiros 

contatos pacíficos, os índios se preocupavam e discutiam sobre o contínuo 

crescimento do número de “brancos”, pois as mortes que causavam a seus 

invasores não diminuía o seu número, enquanto eles próprios iam minguando pelas 

mortes nas lutas e, mais que tudo, nas “batidas” levadas a cabo por bugreiros. A 

preocupação com o aumento constante dos invasores era tanta que, segundo teriam 

relatado a Luís Bueno Horta Barbosa, “costumavam cortar a cabeça e a genitália 

dos brancos que matavam, por suspeitarem que voltariam a viver e a procriar se 

assim não fizessem”. (RIBEIRO, 1979, p. 270). Somente assim poderiam explicar o 

aumento repentino da onda invasora sobre seu território, porque até então “não 

podiam crer que houvesse gente mais briosa, mais valente e mais forte que eles 

próprios”. (RIBEIRO, 1979, p. 270). 



Nesse sentido, cremos que essa forma de resistência Kaingang, aguerrida e 

agressiva aos invasores, é a mesma pela qual os índios dos Campos de 

Guarapuava repeliram as expedições de Afonso Botelho de seu território, impedindo, 

naquele momento, a efetiva ocupação luso-brasileira. Aliás, algumas das táticas de 

guerra Kaingang podem ser analisadas por meio das próprias estampas de Miranda, 

bem como nos escritos de Botelho. No entanto, ao se tornar inviável esse tipo de 

resistência agressiva, outras formas de combate foram sendo desenvolvidas pelos 

índios para que pudessem continuar sua vida tribal, evidentemente, com a 

incorporação de uma série de elementos da sociedade não-índia, muitos dos quais 

adaptados à cultura tradicional. Se não fosse assim, Veiga (1994) não teria feito a 

assertiva de que “apesar dos 200 anos de contato com a sociedade nacional e de 

todas as pressões que tem recebido da mesma, no sentido de sua „integração‟ na 

sociedade brasileira, esse povo conserva sua visão tradicional de organização 

social.” (VEIGA, 1994, p. 81). 

Diante dessas considerações, a reflexão a que nos propomos neste tópico 

segue, em certa medida, a linha de raciocínio de Fanon (1968), quando afirma que, 

no fundo do seu ser, o povo: 

 

[...] não reconhece nenhuma jurisdição. Está dominado, mas não 
domesticado. Está inferiorizado, mas não convencido de sua 
inferioridade. Espera pacientemente que o colono relaxe a vigilância 
para lhe saltar em cima. Em seus músculos, o colonizado está 
sempre à espera. Não se pode dizer que esteja inquieto, que esteja 
aterrorizado. Na realidade está sempre pronto a abandonar seu 
papel de caça para tomar o de caçador. O colonizado é um 
perseguido que sonha permanentemente em se tornar perseguidor. 
Os símbolos sociais – gendarmes, cornetas soando nos quartéis, 
desfiles militares e a bandeira arvorada – são ao mesmo tempo 
inibitivos e excitantes. Não significam: „Não se mexa‟, mas: „Prepare 
bem o seu golpe.‟ (FANON, 1968, p. 48). 
 

Isso significa que as estampas de Miranda, dentre outras interpretações, 

representam a resistência do povo Kaingang frente ao colonizador europeu. A 

produção desses desenhos é algo singular do que se sabe do contato nacional com 

o povo Kaingang, por isso, consiste em material de grande valor, não apenas para 

sua história, como para o conhecimento de como foi se formando a atual conjuntura 

do estado do Paraná. 



Introduzindo a sequência das trinta e sete estampas são apresentadas seis 

figuras estáticas, as quais ocupam três estampas, recortadas e expostas sobre 

fundo aquarelado. Nessas figuras, aparecem homens e mulheres Kaingang com 

seus trajes e armas tradicionais, sendo que as mulheres são apresentadas, de um 

lado, com os trajes tradicionais, e de outro, com as vestimentas presenteadas pela 

expedição de Botelho. Veja-se a primeira estampa: 

 

 

Figura 5: cenas 1 e 2: o Indio de todo nu (mesmo sem a folha que se oferece á vista no 
meyo do corpo, que se pôs no pintado por decencia) com arco, e flexas, como reprezenta 
esta 1ª figura / hum Indio com a camiza, e bordão, como se vê, e poucos aparecião com 
esta fraca roupa. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

Alguns elementos destas imagens merecem ser destacados, pois são de 

interesse ao estudioso da cultura Kaingang. O arco e a flecha utilizados por eles em 

inúmeros combates com luso-brasileiros, espanhóis e outras tribos, foi descrito por 

vários autores. Manizer (2006), tratando dos Kaingang de São Paulo, entre os quais 

esteve de dezembro de 1914 a janeiro de 1915, dizia que os arcos Kaingang eram 

enormes, teria ele visto um com comprimento perto de três metros. “A madeira do 

arco é arredondada, se seccionado transversalmente. Ele não é nada recurvo, o que 



permite servir-se dele como se fosse uma borduna durante as brigas” (MANIZER, 

2006, p. 31). Esta descrição é semelhante ao que se vê nas estampas de Miranda, 

arcos grandes, maiores que o homem Kaingang em pé, e poucos recurvados. 

Borba (1908) dizia serem os Kaingang “bons atiradores, tanto com flechas 

como com espingardas; raramente eram o alvo que vizam” (BORBA, 1908, p. 9). Na 

indústria do arco e flecha são abundantes os relatos que dão conta de uma 

habilidade admirável por parte dos índios, como comenta Mabilde acerca do que 

teria presenciado no ano de 1850, no “meio do sertão” do Estado do Rio Grande do 

Sul: 

 

Não obstante os poucos e toscos meios de que dispunham aqueles 
coroados para fazerem seus arcos, são contudo fabricados com 
igualdade, com uma uniformidade e perfeição de acabamento que 
seria difícil a um dos nossos melhores marceneiros – com toda a 
competente ferramenta à disposição – fabricar um melhor ou mais 
bem acabado. (MABILDE, 1983, p. 139). 
 
 

O caráter belicoso dos Kaingang possibilitou retardarem por quase meio 

século a ocupação efetiva luso-brasileira dos Campos de Guarapuava. Franz Keller, 

em texto escrito em 1867, escreve: 

 

Na mesma proporção que são tímidos e reservados o Guarani e 
Cayoá, apresenta-se o Coroado franco e até atrevido. É um povo 
eminentemente guerreiro, ao ponto de, não tendo com quem pelejar, 
procurar ao menos na caça a satisfazer o desejo de esperimentar as 
suas forças e astucia, e deve-se confessar que na caça da anta e do 
porco do mato chegarão a uma rara perfeição. 
As armas d‟elles, adequadas a esses exercicios são acabadas com 
um capricho extraordinario; os arcos compridos são de todo 
enlaçados com a casca do cipó Imbé, e as flechas, feitas com um 
páo de grande elasticidade, são trabalhadas de um modo que 
parecem torneadas. (KELLER, 1974, p. 15-16). 
 
 

Com arcos, flechas e varapaus, os Kaingang defenderam, até a exaustão, 

suas terras tradicionais. Neste sentido, a questão territorial é de grande importância, 

pois os povos indígenas perderam grande parte de suas terras, muitos indígenas 

perderam a vida nessa luta, como a liderança Kaingang Ângelo Kretã, de 

Mangueirinha, morto em 1980 por lutar pela terra de seu povo. Quando ele morreu, 

seu irmão disse: 

 



Foi um assassinato, por esta gente sem coração que não 
compreende, não sabe que nós somos os donos dessa terra. Nós 
somos os natos desta terra e ainda não nos respeitam. [...] Você se 
foi, Ângelo, mas ficará muita gente por você que vai pelear. Eu quero 
morrer, eu digo pra todos vocês. Eu quero morrer, mas quero morrer 
peleando por essa terra. A nossa vida é nossa terra.  

  

Em relação à nudez dos homens, coberta pela “decência” de Miranda com 

folhas verdes, a mesma é atestada por Borba (1908): “Os homens andam nus, mas 

teem, quase todos, uns grandes mantos, curú-cuxa, feitos também com fibras de 

ortiga, com os quaes dançam em suas festas e cobrem-se nas noites frias.” 

(BORBA, 1908, p. 7). Kur é expressão pela qual os Kaingang, atualmente, designam 

todo tipo de roupa, kusa quer dizer “frio” “gelado”. Em Rio das Cobras, muitos velhos 

Kaingang ainda recordam o modo como eram feitos esses mantos com fibras de 

urtiga, em Kaingang, pyrfé.  

É interessante mencionar, sobre as vestimentas Kaingang, as anotações de 

Ambrosetti (1895), quando relata que, por ocasião de seus “bailes”, os índios “se 

ponen uma especie de camisetas muy estrechas, sin mangas, que llegan hasta la 

cadera.”31 (AMBROSETTI, 1895, p. 318). Os apontamentos deste autor descrevem, 

portanto, uma vestimenta exatamente igual à que Miranda desenhou. Deve-se 

mencionar, ainda, o bordão do Kaingang, os quais Botelho deduziu serem insígnias 

de oficiais. Esse bordão, na verdade é o varapau, ou borduna, o mesmo que 

aparece em várias outras estampas de Miranda, como na cena 36, na qual um índio 

tenta acertar o cavalo do capitão Carneiro, ou mesmo o próprio capitão.  

Na cena três retrata-se uma mulher Kaingang em seus trajes tradicionais, 

enquanto que, na sequência, a mesma indígena aparece vestida à moda europeia, 

com todos os adereços que recebera dos expedicionários de Botelho. Veja-se:  
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 Tradução nossa: usam uma espécie de camiseta muito estreita, sem mangas, que chega até os 
quadris.  



 

Figura 6: cenas 3 e 4 – huma India como propriamente costumão andar, com a sua tanga. 
/ a mesma India que se vestio com vestidos, que se lhe fizerão, ficando muito contente, e 
satifeita. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

Conforme Borba (1908) “as mulheres andam cobertas, da cintura para baixo 

até os joelhos, com uma tanga de um tecido feito por ellas com fibras extrahidas da 

ortiga grande” (BORBA, 1908, p. 7). Manizer (2006) anota que “as mulheres têm 

uma roupa especial, tecida por elas mesmas: uma tanga curta (de aproximadamente 

cinqüenta centímetros de comprimento) que se fecha de lado; ela é feita de fibras de 

folhas das bromélias da floresta (aguatá).” (MANIZER, 2006, p. 25) Este mesmo 

autor comenta que, nestas tangas, as mulheres elaboravam um tipo de desenho em 

forma de degraus, informação de interesse, já que se pode ver na estampa de 

Miranda, que a vestimenta tradicional da indígena apresenta certo grafismo.   

Na terceira estampa, temos, outra vez, uma indígena representada em seu 

modo de vida tradicional sendo comparada ao estilo europeu, como se os índios 

estivessem deixando a vida rude e selvagem para passarem a participar e usufruir 

dos benefícios da civilização. Reproduzimos essa estampa:   



 

Figura 7: cena 5 – huma India com o pobre fato, sentada para se ver. a mesma India que 
em lugar da tanga se lhe seu baeta vermelha, chitas, contas, brincos, vidrilhos, e hum 
espelho, em o qual se está mirando, dizendo aos seus, que está muy guapa. 

 

 

Estas três primeiras estampas são as únicas descoladas da narrativa 

imagética sequencial dos fatos ocorridos entre os expedicionários e os indígenas. O 

que se tem, em todas as outras estampas, seriam os acontecimentos da forma como 

eles se deram cronologicamente, desde o primeiro encontro com os índios até a 

retirada (forçada) das tropas de Botelho dos campos dominados pela tapuiada.  

As estampas de Miranda são uma boa oportunidade, também, para que o 

leitor cristão-ocidental reflita sobre o espaço que sua cultura ocupa, entendendo que 

outras sociedades existem, tão complexas quanto a sua. Como diz Laplantine:  

 

De fato, presos a uma Única cultura, somos não apenas cegos à dos 
outros, mas míopes quando se trata da nossa. A experiência da 
alteridade (e a elaboração dessa experiência) leva-nos a ver aquilo 
que nem teríamos conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em 
fixar nossa atenção no que nos é habitual, familiar, cotidiano, e que 
consideramos „evidente‟. Aos poucos, notamos que o menor dos 
nossos comportamentos (gestos, mímicas, posturas, reações 
afetivas) não tem realmente nada de „natural‟. Começamos, então, a 



nos surpreender com aquilo que diz respeito a nós mesmos, a nos 
espiar. O conhecimento (antropológico) da nossa cultura passa 
inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas; e devemos 
especialmente reconhecer que somos uma cultura possível entre 
tantas outras, mas não a única. (LAPLANTINE, 2003, p. 12-13). 
 

Obviamente, os homens de Botelho não sabiam o que era alteridade, nem 

poderiam. Seria muita pretensão imaginar que portugueses e indígenas, nesse 

cenário de guerra, pudessem ter olhado para o “outro”, o estranho, com calma, 

tranquilidade e paciência suficientes para estabelecer uma relação com base no 

diálogo. Da parte dos índios, o que se deu foi uma atualização da memória histórica, 

pois já sabiam das intenções dos fóg (não-indígenas), não era preciso estudá-los. 

Os luso-brasileiros estavam ali para conquistar um território habitado há séculos 

pelos Kaingang, buscavam dominar, usando, se pudessem, o braço do próprio 

indígena para tal fim, o que não vingou com os Kaingang. Além disso, os Kaingang 

certamente sabiam a diferença entre portugueses e espanhóis, sendo os primeiros 

identificados com os bandeirantes paulistas que dizimaram reduções jesuíticas e 

aprisionaram milhares de indígenas no Guairá, 150 anos antes. Muitos indígenas, 

em 1770, poderiam ter ouvido relatos sobre isso diretamente de seus avós ou, até 

mesmo, dos próprios pais.  

Neste cenário, em que os Kaingang viviam, no mínimo, desconfiados de 

qualquer relação pacífica com os fóg, os homens de Botelho chegaram com mimos 

e regalos. O primeiro encontro da expedição com os índios dos Campos de 

Guarapuava aconteceu no dia dezesseis de dezembro de 1771. No dia quinze deste 

mês, Botelho, acompanhado de um grupo de vinte e seis cavaleiros, decidiu passar 

à margem ocidental do rio Jordão, pretendendo retornar no mesmo dia. Ao 

chegarem a um capão de mato, encontraram um caminho de um palmo de largura, o 

qual julgaram ser dos indígenas, o que se confirmou ao seguirem a trilha por cerca 

de uma légua, onde encontraram “um rancho grande com vários sinais de terem 

nêle pousado índios haveria cousa de oito dias.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 29). 

Sendo já tarde, e havendo o tenente Cascais se adiantado com três cavaleiros para 

seguir o caminho dos indígenas, Botelho determinou pousarem em um campo, 

dando-se salvas para que todos a ele se recolhessem. No dia seguinte, logo de 

manhã, continuaram a seguir o caminho dos indígenas, depois de meia légua 

encontraram um “rancho” que teria sido desocupado há poucos dias. Botelho assim 

relata: 



 

Se avistou em um alto um grande rancho de gentio, onde chegando-
se achou deserto de poucos dias, e nêle foram vistas várias alcôfas, 
e cestinhas e que êles têm guardados os seus pobres trastres, e 
entre êstes foi achada ũa simitrunfa, composta de penas não mal 
tecidas, e ũa fita trançada à maneira de liga, dous novelos de fio 
muito bem fiado, panelas, porongos, ou cabaços grandes, e um cheio 
de mel, carracaxazes, e outras cousas com que costumam fazer 
seus festejos; nas fontes circunvezinhas milho de môlho, e nos lagos 
pinhão, e  outros víveres de que costumam sustentar-se; e por que 
se lhe tiraram alguns dêstes trastes para mostrar-se, se 
recompensaram com outros, deixando-lhe um barrete vermelho, 
duas facas, miçangas, medalhas, anéis, maravalhas, frocos, e outras 

cousas similhantes. (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 29). 
 

É interessante destacar, dessa citação, alguns elementos fundamentais da 

cultura material Kaingang, como as cestinhas, o mel, o milho e o pinhão de molho 

nas fontes e lagos, uma forma de conservá-los para deles se servirem 

posteriormente. 

Nas proximidades dessa habitação, outros ranchos foram encontrados, assim, 

“para melhor cautela”, Botelho mandou o tenente Domingos Lopes Cascais com um 

capitão e mais três homens a explorar aqueles campos, os quais não tardaram a 

retornar, chegando com muitas salvas, “o que se teve por bom anúncio, vendo o 

tenente sem véstia, e sem barrete, e um dos camaradas, João Lopes, nu só com as 

ceroulas, e ponche, e os mais sem alguns trastes, que levaram [...] (SAMPAIO E 

SOUZA, 1956, p. 31). Os exploradores de Botelho haviam encontrado um rancho 

queimado, e, mais adiante, em um lago, um índio com cinco filhos tirando pinhão. 

Esse primeiro encontro foi retratado por Joaquim José de Miranda em sete 

estampas, as de número seis a doze. A primeira ilustração dessa sequência 

narrativa é a que segue abaixo. 

 



 
Figura 8: cena 6 - hum Indio com 5 filhos tirando pinhão do Lago, chega a vêlo o Tenente 
Cascaes com os 5 cavaleiros, que hião descobrir o campo. Fonte: Belluzzo et al. (2003).  

 

O pinhão figura em toda essa sequência do primeiro encontro do tenente 

Cascais com os indígenas, o que contribui, também, para a construção da 

verossimilhança da narrativa. Cabe destacar que esse fruto é um alimento 

tradicional Kaingang, de modo que desenvolveram técnicas para conservar o 

pinhão. Uma das formas consistia em depositá-lo por alguns dias nos rios ou lagos, 

com o qual, depois de azedado, os índios faziam o ẽkór, um tipo de farinha do 

pinhão que podia ser armazenado por vários meses. A importância desse fruto na 

dieta alimentar Kaingang é registrada, por exemplo, por Ambrosetti (1895), quando o 

autor relata que os Kaingang da província de Misiones, na Argentina, depois de 

concluírem sua tarefa de pescar, voltavam à Serra Central, “donde los inmensos 

bosques de Araucarias (Araucaria brasiliensis) ó pinares, como allí los llaman, les 

brindaban sus frutos suculentos con los cuales se regalaban”32 (AMBROSETTI, 

1895, p. 307). Ambrosetti (1895) registrou, também, uma das formas como os índios 
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brindavam seus suculentos frutos com os quais se deliciavam. 



consumiam o pinhão, além do sabor desagradable ao paladar dos não-indígenas 

que o teriam experimentado: 

 

Con los piñones hacen una especie de pasta, que obtienen 
poniéndolos en el agua un cierto tiempo para que se hinchen y 
rompan su envoltorio, luego los colocan en el mortero, en donde los 
pisan; esta pasta la hacen hervir y luego la comen.  
Los Indios dicen que son muy buenos, preparados así, y que tienen 
la ventaja, sobre los pinõnes crudos y asados directamente, de no 
hacer daño; pero los blancos que han probado este plato me 
aseguran que es muy desagradable, con un gusto ácido muy 
pronunciado. (AMBROSETTI, 1895, p. 327).33     
 
 

O próprio Botelho registra em seu relatório que, por ocasião da visita de 

alguns luso-brasileiros aos arranchamentos dos índios, estes lhes ofereceram 

pinhão assado, anotando que os homens “comeram, e gostaram muito bem dêle 

dizendo, que era muito melhor que o outro, que haviam trazido do lago, com que 

ficaram os índios muito satisfeitos.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 35). 

Nesse primeiro encontro, Botelho relata que, ao verem os militares, os 

indígenas: 

 

[...] Arrebatadamente fugiram, e êles a rédea solta os alcançaram, 
exceto a mulher, que sempre entrou para o mato, fazendo-lhe logo 
ao longe sinais de paz batendo as palmas, com que parou o índio 
sobressaltado, e em extremo assustado, de que logo o tiraram o 
tenente um barrete de pisão vermelho em que duvidou pegar, mas 
lançando-lhe de cima do cavalo o apanhou antes que chegasse à 
terra, ficando alegre, e muito mais quando o dito tenente despindo ũa 
chimarra de baeta côr-de-rosa lha deu, de que ficando muito 
contente pegou nela abraçando-a muito mais alegre; logo o mesmo 
tenente lha vestiu, de que mostrou ficar mais admirado, e contente. 
(SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 31). 

 

Se os índios fugiram, assustados, é evidente que esse encontro não foi 

tranquilo, ao contrário do que se percebe nas estampas de Botelho. Os militares 

montavam cavalos que provavelmente impressionavam pela robustez, pois os 

animais utilizados pelos exploradores europeus na América, geralmente, eram das 
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melhores raças e direcionados para a guerra. Sendo um animal desconhecido na 

América, o cavalo causava espanto e medo aos povos indígenas. Sobre a 

importância do cavalo na conquista da América, Araújo escreve:  

 

Ao ser introduzido na América os cavalos, assim como na Europa, 
desenvolveram a função de servir como instrumento bélico, meio de 
transporte e como reprodutores. Para proteger os animais nas 
batalhas eram utilizados peitorais, testeiras e costados de algodão ou 
couro e freqüentemente guizos e chocalhos. Possivelmente estes 
acessórios também contribuíam para construir uma figura que 
causava impacto aos oponentes. (ARAÚJO, 2011, p. 5) 

 

Pelos relatos dos cronistas da conquista da América, nota-se que o cavalo, 

em muitas ocasiões, era uma relíquia que deveria ser muito bem cuidada. Cristóvão 

Colombo, em uma de suas cartas aos reis da Espanha, do ano de 1494, dizia que, 

na ocasião em que se encontrava, os cavalos não deveriam ser colocados no 

trabalho, sendo mais importante preservá-los para eventuais conflitos com os 

nativos, dado o pavor que esses povos tinham desse animal: 

 

Las cabras y ovejas son pocas y las yeguas no faltan aquí, sino 
muchos labradores y bestias que puedan labrar, que los cavallos y 
vestias que acá son en ninguna manera se deven poner a labrar, 
salvo guardallos, porqu'es acá más un cavallo que una fortaleza, 
que, aunqu'esta gente sea cobarde, es inumerable, que creo que aya 
d'ellos cuento de cuentos; y de los cavallos no pueden consigo de los 
esperar ni tan solamente de los mirar, que, aunque sean tres mill 
hombres, seguramente puede ir uno de cavallo a ellos, que no le an 
de aguardar: creen que buelen y fablen y entiendan […] y por esto yo 
los tengo acá en gran preçio y les mando mirar mucho lo que puedo34 
(COLOMBO, 1494).35 
 

Portanto, o assombro que o cavalo causou aos povos que entraram em 

contato com os europeus nos primeiros anos da conquista deve ter sido o mesmo 

em relação aos Kaingang que enfrentaram as expedições de Botelho nos Campos 
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de Guarapuava, isso porque os grupos que habitavam a região, apesar de que 

provavelmente já tivessem tido contato com portugueses e espanhóis, os conheciam 

minimamente. No entanto, as imagens desenhadas por Miranda não deixam 

transparecer esse assombro. 

Esse primeiro contato dos militares com os Kaingang é ilustrado em sete 

cenas, as de número seis a doze. Nas cenas sete e oito há um gesto que autores 

como Belluzzo e Piccoli (2003) julgam ser mais simbólico do que efetivamente da 

prática estabelecida no contato com os Kaingang, a saber, a oferta que o tenente 

Cascais fez de um barrete vermelho a um homem Kaingang que retirava pinhão de 

um lago. Abaixo, vemos a cena de número oito: 

 

 
Figura 9: cena 8 - apeace o Tenente, poem o barrete na cabeça do Indio, que está muito 
pasmado, e os mais Cavaleiros com os filhos. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

O barrete vermelho poderia ser apenas um entre os vários brindes ofertados 

pelos luso-brasileiros na tentativa de ganhar a confiança dos indígenas, mas sua 

dimensão simbólica, para Belluzzo e Picolli (2003), transcende esse significado. 

Conforme as citadas autoras, a tradição conta que um barrete vermelho havia sido 

abençoado pelo papa Alexandre VI, sendo o mesmo dado a Cabral durante a última 



missa realizada antes de sua partida de Portugal. Dessa forma, o gesto retratado por 

Miranda encerraria a ideia de conversão do índio a fé cristã, de sua subjugação à 

coroa portuguesa. De fato, um barrete bento foi dado por um bispo a Cabral antes 

de sua partida de Portugal, como nos atesta Cortesão (1923): “Finda a missa, o 

bispo lançou a benção a Pedro Álvares e igualmente benzeu a bandeira de Cristo, 

que o Rei solenemente lhe entregou, colocando-lhe também na cabeça um barrete 

bento, que o papa lhe mandara.” (CORTESÃO, 1923, p. 38).  

Nesse sentido, nota-se que o barrete vermelho aparece, por exemplo, na 

Carta de Pero Vaz de Caminha, na qual relata-se que este artefato também foi um 

dos primeiros oferecidos aos indígenas: “Ali não pôde deles haver fala, nem 

entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete 

vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto.” 

(SILVA, 1977, p. 87). Na Relação do piloto anônimo, outra crônica sobre a Conquista 

do Brasil, o barrete vermelho também é mencionado: “No dia seguinte mandou 

vestir-lhes uma camisa e um vestido e pôr um barrete vermelho, do qual vestuário 

eles ficaram muito contentes e maravilhados das coisas que lhes mostraram”.36 

Belluzzo e Picolli (2003) afirmam, até mesmo, que pode-se até supor que os 

indígenas nunca receberam o tal barrete vermelho, mas sua importância era tal que 

não se poderia deixar de registrá-lo, tanto no relatório como nos desenhos de 

Miranda. Nessa perspectiva, as autoras afirmam que “não há porque supor que o 

encontro entre o tenente Cascais e o índio Kaingang tenha se passado do modo 

como é figurado por Miranda. O gesto encerra um conteúdo simbólico, que está a 

serviço das intenções narrativas do artista.” (BELLUZZO; PICOLLI, 2003, p. 51).  

No entanto, observando-se outros relatos de expedições portuguesas e 

espanholas, vê-se que o barrete vermelho era umas das peças indumentárias mais 

baratas que viajantes e mareantes possuíam, daí, talvez, a frequente recorrência a 

ele quando se necessitava a troca de presentes com os povos que encontravam. 

Cristóvão Colombo, em suas anotações diárias sobre a chegada dos espanhóis à 

América, escreveu:  

 

[…] porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a 
nuestra sancta fe con amor que no por fuerça, les di a algunos d‟ellos 
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unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al 
pescueço, y otras cosas muchas de poco valor, con que ovieron 
mucho plazer y quedaron tanto nuestros que era maravila.37 
(VARELA, 1986, p. 62).  

 

Entre os presentes que Colombo deu a populações nativas, haviam bonetes 

colorados, porém, é bom destacar que estes bonetes, segundo o próprio Colombo, 

eram coisas de muito pouco valor, mas que, sem dúvida, impressionavam os 

indígenas pela exoticidade. Ademais, essas trocas, para essas populações 

indígenas dos primeiros contatos com os estranhos europeus, eram extremamente 

lucrativas, pois, certamente, as quinquilharias europeias se tornavam “moeda” de 

altíssimo valor nas relações com outras tribos interioranas. Portanto, é totalmente 

equivocada a ideia de que as populações indígenas do litoral brasileiro foram 

enganadas na prática do escambo com os portugueses, na verdade, o indígena, 

conhecendo suas necessidades, fez uma troca bastante justa, aliás, a “tupinanzada” 

do litoral brasileiro de 1500 deve ter tomado muita chicha zombando haverem 

ludibriado os barbudos de além-paranã. 

Imagine-se, por exemplo, a vantagem do machado de ferro sobre o machado 

de pedra, supondo-se que com o primeiro poderia se produzir dez vezes mais no 

mesmo período de tempo, e note-se povos indígenas que ao conhecê-lo, passaram 

a utilizá-lo não para produzir mais no mesmo tempo, mas para produzir a mesma 

quantia num tempo muito menor, dispondo, portanto, de muito mais horas para 

viverem no ócio, rindo e contando façanhas. Para Clastres, em A sociedade contra o 

Estado (1979), foi isso que aconteceu. O autor, na mesma obra, cita J. Lizot, o qual, 

tratando dos Yanomami, os considera como uma sociedade de recusa do trabalho e 

do progresso tecnológico. Sociedades como esta, que não tem uma lógica de 

acumulação de bens, não necessitam dispensar tanto tempo para o trabalho, pelo 

que são ditas “primitivas”, recusando-se entendê-las e respeitá-las. 

Por outro lado, essas sociedades também ficam horrorizadas com certas 

práticas da chamada sociedade nacional e, para exemplificar isso, Clastres (2011), 

uma vez mais, pode contribuir, ao trazer apontamentos sobre a vida de Elena 

Valero, brasileira que aos onze anos de idade foi capturada e adotada pelos índios 
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Yanoama, vivendo entre eles por vinte e dois anos. No ano de 1961, Elena 

abandonou a tribo venezuelana e voltou ao mundo dos “brancos”, e sua história, 

mais tarde, foi gravada e publicada pelo médico italiano Ettore Biocca. Elena, que se 

casou com um dos indígenas e teve com ele quatro filhos, relata uma discussão que 

teve com o marido sobre o ritual endocanibal que os índios tinham de queimar seus 

mortos, triturar os ossos e comê-los misturados a um purê de bananas. Na ocasião, 

em resposta às duras críticas da esposa, o índio respondeu: “Vocês põem seus 

parentes debaixo da terra e os vermes os comem; vocês não amam seus familiares.” 

(CLASTRES, 2011, p. 58). Porém, a visão indígena raramente é conhecida, 

sobressai-se, na maioria das vezes, a visão do colonizador. 

Retomando a questão da suposta simbologia do barrete vermelho, Jaime 

Cortesão pode nos fazer crer que a abundância dos relatos sobre o barrete 

vermelho talvez seja, realmente, porque era peça das mais baratas e de baixa 

qualidade. Veja-se: 

 

A carapuça vermelha era - afirma Lopes de Mendonça - «a única 
peça de indumentária, que se pode autenticar com vários textos, 
como quase uniforme para os mareantes portugueses do século 
XVI». E acrescenta: «deviam ser semelhantes aos barretes de lã, 
pretos, verdes ou vermelhos, ainda hoje usados pelos poveiros e 
varinos e pelas populações ribatejanas e alentejanas».  
Com efeito, aos barretes de lã, geralmente pretos ou vermelhos, 
ainda hoje usados em Portugal, numa extensão geográfica maior, 
que aquela apontada por Lopes de Mendonça, chama o povo 
indiferentemente barretes ou carapuças. Resta saber se na pena de 
Caminha, uma e outra palavra se equivaliam. [...] O uso dos barretes 
vermelhos como objecto de troca com os indígenas vinha de longe. 
Vasco da Gama, ao chegar, em 1497, à angra de S. Brás, 
presenteou os negros com barretes vermelhos e cascavéis.  
O barrete vermelho devia ser, por consequência, não só peça 
comum, mas de baixa qualidade e preço, na indumentária dos 
mareantes. Em época muito posterior, ainda no Brasil, aquela era a 
peça mais característica no trajo dos mareantes. (CORTESÃO, 1943, 
p. 274-275). 

 

Na cena nove, os militares aparecem desfazendo-se de suas vestes para 

presenteá-las aos indígenas, uma cena que transparece uma relação bastante 

altruísta. Veja-se: 

 

http://www.angelfire.com/or/genero/litbras/notas.html#cascaveis


 
Figura 10: cena 9 – despe o Tenente a chimarra vermelha, véstea ao Indio, e os mais       
Camaradas vestem os filhos, despindo-se dos seus proprios vestidos. Fonte: Belluzzo et 
al. (2003). 

 

Essa representação dos militares como caridosos e sensíveis à nudez do 

indígena repete-se na cena de número dez. Nesse primeiro módulo cênico, como 

em toda a série de estampas, é visível a superioridade das forças militares dos 

invasores paulistas, seja pelo armamento, que possuía até canhões, ou pela 

cavalaria. No entanto, essa desproporcional superioridade é retratada nas 

estampas de Miranda como se jamais tivesse sido utilizada para tirar qualquer 

forma de proveito dos índios. Os militares, na representação imagética, tratam os 

Kaingang da melhor forma possível, agasalham os índios, abraçam-nos 

carinhosamente e distribuem mimos às crianças.  

Nessa sequência de imagens que retrata o primeiro contato da tropa de 

Botelho com os indígenas, apenas a mulher não recebeu presentes, talvez 

porque, segundo Botelho, somente ela não pode ser alcançada pela corrida dos 

cavalos, pois que teria, sempre, se internado pela mata. Recortamos, da cena 

sete, a representação de Miranda sobre esse fato. 

 



 

Figura 11: Detalhe da cena 7, a indígena que fugiu para a 

mata. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

Sendo assim, com todos esses afagos e desejos de paz com os indígenas, 

os homens de Botelho talvez esperassem ser bem recebidos nos Campos de 

Guarapuava, fundar povoações para incorporar definitivamente essa vasta região 

ao território nacional, isso por meio da ocupação efetiva e colonização das terras 

indígenas. 

Por ser uma obra de grande singularidade, Sevcenko (2003) considera a 

produção de Miranda como um documento cultural prodigioso. 

  
A característica da representação denota o estilo típico das 
ilustrações cartográficas, combinando imagens de uma eloqüência 
didática, com os personagens apresentados em perspectiva frontal e 
os contextos observados em vôo de pássaro, como os que se 
observa inseridos em miniatura nos mapas do período, destinados a 
revelar os elementos mais peculiares ou exóticos dos diferentes e 
mais remotos recantos do mundo [...] (SEVCENKO, 2003, p. 23). 

 

Sobre a construção narrativa de Miranda, Belluzzo e Piccoli (2003) 

apontam que a identificação do lugar tem uma função primordial, que se assenta 

sobre o território indígena e deriva de uma organização espacial. “Faz lembrar a 

experiência do engenheiro militar, que primeiro prepara o sítio, para depois 

fortificar, que primeiro faz a planta, para depois erguer o edifício.” (BELLUZZO; 

PICCOLI, 2003, p. 50). 



Na estampa de número onze, os quatro militares já estão montados nos 

cavalos, prontos para o retorno ao acampamento, enquanto o tenente Cascais, 

por meio de acenos, mostra ao indígena o local onde estavam acampados os 

luso-brasileiros, o qual promete visitá-los. 

 

 
Figura 12: Cena 11 – vestido os filhos, e o Indio seu Pay, a May vendo do mato, dá o 
Tenente hum facão ao Indio o qual o estima muito. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

No dia seguinte, logo pela manhã, um grupo de oito indígenas apareceu no 

acampamento avançado dos militares, vinham guiados pelo homem que no dia 

anterior havia sido encontrado tirando pinhão em um lago, como representado na 

cena quinze. 

 



 
Figura 13: Cena 15 – chegando os Indios perto do arranchamento, muito receozos de 
chegar, mandou o Tenente Coronel recebelos por dois Camaradas dos que no dia 
antecedente os tinhão encontrado. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

A visita dos indígenas ao arranchamento da expedição de Botelho constitui o 

segundo módulo cênico das estampas de Miranda, que vai das cenas de número 

catorze até a de número vinte e um. Botelho, mais uma vez, acentua em seu 

relatório que o tenente Cascais e João Lopes receberam os índios “abraçando-os e 

fazendo-lhes muitas carícias, o que lhes coibiu algum receio com que vinham, e 

chegados os trataram muito alegres com grande carinho.” (SAMPAIO E SOUZA, 

1956, p. 32). Botelho assim descreve os indígenas: 

 

Dous traziam bordões na mão, de que se infiriu serem insígnias de 
oficiais entre êles, e os mais com arcos, e flechas, todos moços bem 
feitos, claros, e o mais velho teria cinqüenta anos, os cabelos 
cumpridos de um palmo pouco mais, ou menos, cortados por diante 
bem redondo, e dous com coroa no próprio lugar onde os nossos 
clérigos as têm, bem redondas, pouco maiores que as dos 
minoristas, as sobrancelhas rapadas todos em geral, as barbas 
crescidas, uns mais, e outros menos; e perguntando-lhes por que as 
não rapavam, ou traziam como nós, responderam por acenos, que 
por não terem com quê: a fala tão bárbara, que é totalmente distincta 
da geral indiana. (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 32). 

 



A interessante anotação de Botelho de que dois dos índios possuíam uma 

“coroa”, tal como algumas ordens de clérigos, foi também desenhada por Miranda 

em duas estampas, as cenas de números dezesseis e trinta e sete. Na primeira 

delas, Miranda retrata o tenente-coronel e outros homens recebendo os indígenas, 

abraçando-os e tratando-os bem. Recortamos parte desta cena para que se possa 

observar os apontamentos de Botelho.   

 

 

Figura 14: Detalhe da cena 16, sobre a visita dos indígenas ao acampamento dos 
homens comandados por Botelho. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

Na cena de número trinta e sete, também aparecem dois índios com “coroas”, 

muito bem pintadas nas aquarelas de Miranda, como se vê: 



 

Figura 15: Detalhe da cena trinta e sete, na qual os índios fogem do acampamento da 
expedição de Botelho, antes dos portugueses saberem que seis dos seus haviam 
sido mortos pelos indígenas. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

  

Os desenhos das “coroas” na cabeça de alguns Kaingang nos lembra, outra 

vez, a velha questão de serem denominados em muitos relatos como “coroados”, 

fato sobre o qual já traçamos alguns comentários no capítulo referente aos 

etnônimos dados aos Kaingang. É de se notar, no entanto, que dificilmente Miranda 

teria pintado tais “coroas” se não as tivesse visto pelos próprios olhos, ainda que, 

possivelmente, tenha feito os desenhos posteriormente.   

No ano de 1865, o engenheiro Franz Keller desenhou o chefe Kaingang 

Manoel Aropquimbe, do aldeamento de São Jerônimo da Serra. Este cacique 

também aparecia com os cabelos aparados em forma de coroa. Veja-se: 



 

Figura 16: O chefe Kaingang Manoel Aropquimbe, desenho feito 
por Franz Keller, em 1865, no aldeamento de São Jerônimo da 
Serra. 
Fonte: Carneiro (1950). 

 

Este costume, no entanto, não deveria ser em sinal de obediência ou apreço 

aos religiosos capuchinhos, como querem alguns autores, pois, conforme relata frei 

Luiz de Cemitille, então diretor do aldeamento, o chefe Kaingang era duro e 

persistente nos seus velhos costumes pagãos, daqueles que se dizia incambiáveis, 

pois que a maldade nos velhos já haveria penetrado até a medula óssea. Daí a 

atenção que os missionários dedicavam, prioritariamente, às crianças, acreditando 

que nelas seria mais produtiva a obra de evangelização. Cemitille escreveu sobre o 

cacique Manoel: 

 
 

Não me foi possível faze-lo compenetrar-se dos seus tristes erros, 
nem convence-lo de que a polygamia é um pecado. Devia contentar-
se com uma só mulher em lugar de quatro (como tinha) em sua 
companhia. Muito menos persuadi-lo de que, morando comnosco, 
devia aprender a religião, para que tanto elle como a sua gente se 
tornassem, com o tempo, verdadeiros christãos e bons cidadãos. O 
velho polygamo em lugar de mostrar desejos de ser educado, 
respondeu-me que não podia deixar de ter as quatro mulheres, 



porque era Tremani (isto é valente). Se estava morando comnosco, 
continuou, não era por encontrar a felicidade, pois mais feliz se 
achava nas matas virgens, onde a caça, o peixe e a fructa eram mais 
abundantes, e nunca lhe faltara mantimento sufficiente para o próprio 
sustento e o da numerosa família. O verdadeiro motivo que 
justificava sua permanência entre nós era porque não podia passar 
mais sem as nossas ferramentas; que já era tarde para aceitar uma 
nova religião, sendo já velho, tanto que nunca poderá aprender a 
fazer o sinal da cruz. Emfim, despediu-se com uma risada e deu-me 
as costas, dizendo-me sarcástico adeus. (CEMITILLE apud MOTA, 
1994, p. 254.) 

 

Os índios Kaingang, por possuírem uma espiritualidade bastante particular, 

tendo no culto aos mortos a expressão máxima de sua religiosidade, não poderiam 

ser bem vistos pelos catequizadores. Esse estranhamento em relação à 

religiosidade não somente dos Kaingang, mas dos povos Jê-meridionais, já é 

registrado na primeira metade do século XVII, como se observa na obra Jesuítas e 

bandeirantes no Guairá, de Jaime Cortesão (1951). Nesta interessantíssima 

coletânea de documentos referente às reduções do Guairá, há uma carta do jesuíta 

Antonio Ruiz de Montoya, datada do ano de 1628, que evidencia o espanto dos 

padres em relação ao modo como os chamados índios Gualachos enterravam seus 

mortos, veja-se: 

   

El modo que tienen de enterrar es este: lloran en casa al muerto 
hasta que le pueden sufrir por el hedor, luego lo sacan al campo 
pegado al pueblo en la chacara de los parientes y alli hacen un çarço 
alto del suelo un estado y en el lo ponen cubierto de paja por en 
cima. con el sol y frio se enjuga. estando ya seco hacen mucha 
chicha limpian aquel lugar y en el se sientan todos a beber, y otros 
queman el cuerpo en medio de aquella plaçuela recojen las çeniças y 
hacen un hoyo y entierranlas. hacen en cima una casita mui pequeña 
redonda en la qual cabra una persona sentada, levantanse todos y a 
grande vozes dicen en su lengua: sal, sal; vete, vete, repetiendolo 
muchas veces a grandes gritos con lo qual dicen que sube al çielo. 
Cada año limpian aquel lugar sus deudos. y sus Casiques hacen un 
monton de tierra sobre la sepultura. no tiene adoracion ni ydolos pero 
tienen hechizeros que su çiençia no es mas que adevinar e decir 
mentiras. consultan el oraculo con un calabaço de yerba. hablan con 
ellos, soplanle, regueldan, menean los ojos, alçan la cabeça, 
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras 
ceremonias a este modo. Temen grandemente el morir y con todo 
eso se matan borrachos. querra Nuestro Señor que todo eso se 
quite. (MONTOYA, 1951, p. 297-298).38   

                                                           
38

 Tradução nossa: O modo de enterrar é esse: choram em casa ao morto até que podem agüentar o 
cheiro, logo o levam ao campo próximo à aldeia, onde vivem os parentes, ali fazem um zarzo alto do 
chão e nele colocam o morto, coberto de palha. Com o sol e o frio enxuga. Estando já seco fazem 



 

 Dizemos Jê-meridionais porque é provável que estas observações de 

Montoya fossem sobre os Xokleng, isso porque não se tem registros de rituais de 

cremação entre os Kaingang, havendo, no entanto, entre os Xokleng, como afirma 

ter observado Simõens da Silva (1930) na região dos rios Plate e Itajaí, em Santa 

Catarina. O autor escreve: “E‟ um velho habito d‟esses Indios cremar os corpos de 

todos os companheiros que morrem, enterrando, em seguida, as cinzas em logar 

abrigado.” (SILVA, 1930, p. 13). Silva (1950) relata que os índios faziam grandes 

fogueiras, empregando sempre madeira escolhida como a Farinha-Seca e o Angico. 

Em seguida, enrolavam o cadáver nos melhores tecidos que o morto possuíra, 

cobrindo-o, então, com mais lenha. Enquanto o corpo se retesava no fogo, os 

parentes dançavam ao redor da fogueira. Depois, as cinzas eram reunidas em 

balaios muito bem construídos, forrados com folhas de caeté, e envoltos por outras 

folhas. Em uma cova rasa, esta também forrada com folhas, eram enterradas as 

cinzas, construindo-se, sobre ela, um pequeno rancho fechado por palmas de 

Guaricanga. Estas observações foram feitas pelo autor no mesmo ano da publicação 

do seu A tribu Caingang, ou seja, em 1930.  

Do trecho citado do texto de Montoya, é interesante destacar, ainda, a última 

afirmação: “querra Señor que todo eso se quite”. Assim, conduzir o indígena à 

“civilização”, pela prática da fé cristã, seria o único bem a ser feito, salvá-lo do 

pecado do paganismo. Neste sentido, deve-se lembrar os apontamentos de Clastres 

(2011, p. 80), quando explica que a justificativa do etnocídio baseia-se na premissa 

de que ele “é praticado para o bem do selvagem”. O “problema” é que esses 

selvagens eram demasiadamente civilizados, formavam sociedades milenares, com 

organizações sociais riquíssimas, daí a impossibilidade de fazer desses povos uma 

“tabula rasa”, inculcando-lhes tudo o que se desejasse. Há, neste sentido, uma 

                                                                                                                                                                                     
muita chicha, limpam aquele lugar e ali se sentam todos a beber, e outros queimam o corpo. No meio 
daquele descampado recolhem as cinzas e fazem um buraco, no qual as enterram. Em cima, fazem 
uma casa muito pequena, redonda, na qual deve caber apenas uma pessoa, sentada, levantam-se 
todos e, em voz alta, dizem na sua língua: sai, sai, vá, vá, repetindo estas palavras muitas vezes a 
grandes gritos, com o que dizem que sobe ao céu. Cada ano limpam esse lugar e seus caciques 
fazem um monte de terra sobre a sepultura. Não possuem adoração nem ídolos, mas têm feiticeiros 
que sua ciência não é mais que adivinhar e dizer mentiras. Consultam o oráculo com uma cabaça de 
erva. Falam com ela, assopram, reviram os olhos, balançam a cabeça, colocam-se atentos e fazem 
outras cerimônias semelhantes. Temem muito o morrer e por tudo isso se matam embriagados. 
Queira Nosso Senhor que tudo isso seja exterminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 



interessante página do Sermão do Espírito Santo, do padre Antonio Vieira, na qual o 

jesuíta escreve:   

 
Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as quais 
dificultosamente recebem a fé e deixam os erros de seus 
antepassados; resistem com as armas, duvidam com o 
entendimento, repugnam com a vontade, cerram-se, teimam, 
argumentam, replicam, dão grande trabalho até se renderem; mas, 
uma vez rendidas, uma vez que receberam a fé, ficam nelas firmes e 
constantes, como estátuas de mármore: não é necessário trabalhar 
mais com elas. Há outras nações, pelo contrário – e estas são as do 
Brasil – que recebem tudo o que lhes ensinam com grande 
docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, 
sem resistir; mas são estátuas de murta que, em levantando a mão e 
a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura, e tornam a bruteza 
antiga e natural, e a ser mato coma dantes eram. É necessário que 
assista sempre a estas estátuas o mestre delas: uma vez, que lhes 
corte o que vicejam os olhos, para que creiam o que não vêem; outra 
vez, que lhes cerceie o que vicejam as orelhas, para que não dêem 
ouvidos às fábulas de seus antepassados; outra vez, que Ihes 
decepe o que vicejam os pés, para que se abstenham das ações e 
costumes bárbaros da gentilidade. E só desta maneira, trabalhando 
sempre contra a natureza do tronco e humor das raízes, se pode 
conservar nestas plantas rudes a forma não natural, e compostura 
dos ramos. (VIEIRA, 2000, p. 38). 
 

 
Essa passagem de Antonio Vieira inspirou, inclusive, um conhecido texto de 

Viveiros de Castro intitulado O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma 

selvagem, no qual mostra-se como o indígena é dissimulado mas persistente no seu 

modo de vida tradicional. Viveiros de Castro trata, neste texto, de povos Tupi, que 

seriam como a murta, como era a referencia em que se baseou para dar o título a 

seu texto. No entanto, a imagem metafórica tão bem construída pelo padre Antonio 

Vieira, serve também em relação aos Kaingang, tão resistentes nos seus velhos 

hábitos e costumes, à maneira do citado chefe Manoel, que expressara claramente 

ao frei Cemetille que se estava no aldeamento era porque lhe interessava as 

ferramentas e objetos que só ali poderia obter, e não por estar disposto a aprender e 

viver os ensinamentos do frei.  

Esse desengano que os missionários iam encontrar nas malocas indígenas 

por todo o Brasil nos faz lembrar uma passagem muito oportunamente narrada por 

Nimuendaju sobre os Apapocúva-Guarani, resguardando a diferença que, enquanto 

o chefe Kaingang manifestava abertamente seu desprezo pelos novos costumes que 



chegavam pelos fóg, o Apopocúva representava estar disposto a seguir fielmente os 

ensinamentos do missionário, como se nota no seguinte trecho: 

 

Então vem o padre (católico) visitar-me na aldeia; eu o recebo tão 
bem quanto posso, mando matar uma galinha para ele e, à noite, 
preparar sua cama. Na outra manhã ele conta o que sabe, isto e 
aquilo; quando ele termina, digo eu: „Sim, Senhor‟; ele fica satisfeito e 
vai embora e diz: „Este capitão sim, este é um bom capitão!‟ – Aí 
quando vem o ministro (protestante), também para ele mando matar 
uma galinha (quando tenho), e buscar mel no mato, porque não 
temos açúcar; ele me conta também a sua estória e eu ouço e 
respondo: „Sim, Sr. Ministro.‟ E então ele fica satisfeito e diz: „Este 
sim, este é um capitão de verdade!‟ E assim os vou tratando a todos. 
(NIMUENDAJÚ, 1987, p. 25). 

 

Neste sentido, os apontamentos do padre Chagas Lima (1842) sobre a 

catequese por ele dirigida nos Campos de Guarapuava a partir de 1812 demonstram 

que mesmo os grupos Kaingang que foram aldeados continuavam a viver sua 

cultura tradicional. Chagas Lima (1842) relata, por exemplo, sua decepção com a 

vida desregrada do chefe dos Votorões, Hyppolito Condoi, cujas disposições, a 

princípio, pareciam boas. Conforme narra o padre, este Condoi, além de polígamo, 

era supersticioso, pois estando certa vez enfermo, em vez de recorrer a Deus, 

mandou fazer corpos de cera, formando, com penas de papagaios, duas figuras 

destas aves, as quais pôs sobre seu leito suspensas por duas linhas, de maneira 

que se moviam com a agitação do ar e da fumaça do fogo. Lima prossegue 

escrevendo que: 

 

A estas aves é que fazia seus votos com muita reverencia, dizendo: 
Iongjó! Iongjó! cangatomy caraca pano tom, isto é, papagaio! 
papagaio! se eu sarar, nunca mais despedirei setas contra vós: no 
que se vê que temia morrer, e quanto era afferrado a seus principios, 
apezar das instruccções, já recebidas. Eram, comtudo, dolosos, os 
seus votos; porque, apenas restabeleceu a sua saude, fez uma 
grande caçada de papagaios, e logo depois foi para a guerra, 
levando para os sertões toda a sua família. (CHAGAS LIMA, 1842, p. 
48).  
 
 

O velho Condoi teria se alojado em uma campina além do Iguaçu, a trinta e 

duas léguas do aldeamento, formando uma aldeia de duzentas pessoas, vivendo em 

“deboche”, até ser morto no ano de 1817. Chagas Lima (1842, p. 49) relata que os 

Votorões sempre tiveram “pouca persistência”, pois depois de cinco meses 



aldeados, uma grande parte fugiu para os sertões. Contudo, vinham quase todos os 

anos e passavam alguns meses na aldeia, se deixavam batizar e depois se 

evadiam, levando consigo muitos outros de seu grupo. Diz o padre: “Eu os reputei 

semi-barbaros e difficeis de instrucção”. (CHAGAS LIMA, 1842, p. 49). Era 

extremamente custoso desarraigar os índios dos seus “vícios antigos e deboches” 

em que viviam engolfados. Para o padre, os indígenas eram cruéis, vingativos e não 

davam mostras de religião.  Os Votorões teriam sido os primeiros a formaram uma 

espécie de seita, “cujo principio era o de formarem bailes, que duravam toda a noite, 

embriagando-se com o koafé, em os quaes praticavam as maiores torpezas.” 

(CHAGAS LIMA, 1842, p. 52). 

Em outra passagem de sua “memória”, Chagas Lima, depois de narrar os 

esforços do missionário para a conversão do gentio, escreve: 

 
Mas os Indios aldeados foram como uma materia humana, que custa 
a incendiar-se, e isto lentamente, emquanto distrahidos em acções 
de guerra e calamidade que d‟ahi resultam; preocupados com a 
indulgencia dos antigos vicios de sua barbaridade, correspondiam 
mui poço aos trabalhos e diligencia do seu director espiritual, e 
commumente a fé era n‟elles muito enferma; elles não quizeram 
jámais abster-se de frequentar com excesso os bailes obscenos, 
entre bebidas embriagantes, a que davam o nome de koafé, quando 
eram fabricadas de milho, e koaqui, quando de pinhão; cujos 
entretimentos sempre acabavam em desenvolturas brutas: e quando 
eram arguidos, mettiam-se nos matos, em malocas, tanto os homens 
como as mulheres, em que gastavam dias e semannas com taes 
obscenidades. (CHAGAS LIMA, 1842, p. 55). 

 

Chagas Lima (1842, p. 61) narra, ainda, que os índios pensavam na livre 

satisfação de suas paixões, acreditando que as almas iam para o céu sem diferença 

de mérito, como o sacerdote diz poder ter notado na cerimônia de seus enterros. Por 

isso, teriam eles desenvolvido “todas as sortes de iniquidades, repetidos actos 

viciosos de propensão para o mal da natureza corrompida.” (CHAGAS LIMA, 1842, 

p. 61). Deste modo, viviam os índios desregradamente, com todos os “deboches” 

possíveis.  

A partir desse contato mais intenso com a sociedade brasileira, os Kaingang 

foram sendo pressionados a abandonar seu modo de vida tradicional e absorver os 

elementos estranhos. É por isso que o indígena busca ocultar, ao máximo, tudo que 

possa denunciar sua verdadeira identidade, a não ser que confie no estranho o 

suficiente para que, por exemplo, as mulheres não façam a costumeira correria para 



esconder as comidas indígenas quando este chega em sua moradia. Em relação à 

espiritualidade, esse ocultamento é ainda mais acentuado. Baldus (1937) dizia, por 

exemplo, que os Kaingang de Palmas faziam esforços para praticar o culto cristão 

ao lado do seu culto aos mortos, isso, antes de tudo, para não que não fossem 

considerados inferiores aos seus vizinhos brasileiros.” (BALDUS, 1937, p. 63). O 

autor narra, ainda, algumas anedotas do chefe Kõĩkãng: 

 

Uma vez, o chefe Kõĩkãng me fez a seguinte comunicação: „Dizem 
que os antigos Kaingang eram os primeiros em ter topẽ; mas como 
eles não sabiam rezar nem tratar com os santos, ele lhes foi roubado 
pelos portugueses. Hoje, temol-o outra vez porque aprendemos a 
rezar e a tratar com os santos‟. – Eu não podia averiguar se os 
Kaingang receberam esta historieta também de um missionário ou se 
eles mesmos a inventaram. Quando perguntei a Kõĩkãng se ele 
poderia rezar como um cristão, respondeu: „Esqueci‟. (BALDUS, 
1937, p. 65).  

 

Nimuendajú (1987) relata que os Apapocúva viviam um cristianismo simulado, 

buscando esconder ao máximo sua religião dos regionais com os quais esses 

Guarani mantinham contato. Isso porque a “estúpida presunção religiosa” desses 

cristãos era tal que só reconheciam “como seres humanos seus correligionários, 

considerando o assassinato de um índio pagão tão pouco criminoso quanto a 

matança de um animal.” (NIMUENDAJÚ, 1987, p. 27). Assim, o Guarani deixava-se 

batizar pelo cristão, guardando em segredo seu nome verdadeiro, se utilizando de 

um nome português ou espanhol nas relações com os não-índios, afirmando, 

resignadamente, nunca ter tido outro. Também como forma de rechaçar os ataques 

cristãos, o Guarani se utilizava da cruz, tanto em suas “casas de dança”, conforme 

expressão de Nimuendajú (1987), como também sobre os túmulos. Nimuendajú 

(1987, p. 28) diz, ainda, que “quando o visitante espirra, ele [o Guarani] diz: „Deus 

lhe ajude‟, antes de cada frase ele exclama: „Nossa Senhora‟”, de modo que 

“envergonhada, a visita é obrigada enfim a reconhecer que estes animais 

desgraçados têm feito progressos notáveis no tornar-se gente.” (NIMUENDAJÚ, 

1987, p. 28). Diante de tudo isso, no entanto, o Apapocúva guardava, em seu íntimo, 

sua verdadeira religião. Em tom beirando o literário, Nimuendajú escreve: 

 

Quando os Guarani estabelecem sua aldeia na vizinhança de 
moradores brasileiros, como é usual, naturalmente jamais 
conseguem ocultar de todo a sua velha religião. Pode-se ouvir 



nitidamente, a mais de meia légua de distância, dentro do silêncio 
noturno da mata, os sons estridentes dos cantos de pajelança, que 
evocam clarins, e as pancadas retumbantes da taquara de dança. O 
cristão é aí acometido de certo pavor, diante dessa prática misteriosa 
e incompreensível: afinal não se pode saber se estes sujeitos 
sinistros possuem mais conhecimentos de feitiçaria do que admitem; 
e muito cristão fervoroso já se confiou, em sua aflição, a um pajé 
índio, quando nenhum santo mais lhe queria valer. (NIMUENDAJÚ, 
1987, p. 29).  

 

Falamos dos Guarani não por comparação de caráter positivo ou negativo, 

mas na perspectiva de alteridade e resistência desses povos, afinal, o caso citado 

por Nimuendajú (1987) é exemplo notável de como os povos indígenas podem 

continuar sua cultura tribal em meio à esmagadora civilização dos jurua kuery39 

(não-indígenas). 

Ainda em relação às estampas de Miranda, na cena dezesseis, vê-se que, 

mais uma vez, os militares tratam os Kaingang da melhor forma possível, lhes 

presenteiam com vestes, facas, facões e machados, um gesto de bondade e ternura 

com o qual os soldados talvez esperassem conquistar a confiança dos indígenas. 

Isso também é o que se vê na cena de número dezessete: 

 

                                                           
39

 Contou-nos, certa vez, um cacique Guarani-Mbyá da aldeia Tapixi (Lebre), de Rio das Cobras, que 

juru‟a, além da referência à barba (juru = boca + „a = cabelo)  refere-se ao fato de que os não-

indígenas falam demais, às vezes sem necessidade e muitos deles falam em tom de voz muito alto.   



 

Figura 17: Cena 17 - O Tenente Coronel vestindo a sua propria vestia a hum Indio, e 
os mais Camaradas, despindo as suas camizas, e mais vestidos para vestir outros. 
Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

Assim como no primeiro encontro com os índios, a expedição buscava 

agradar os Kaingang e ganhar a confiança deles com presentes e vestes. Nesta 

visita dos indígenas, Botelho conta que os mesmos receberam muitas facas e 

facões, objetos que mais apreciavam, além de um machado, o qual, pelos acenos, 

teria sido muito estimado para tirar mel. Nesta visita, os Kaingang haviam se dividido 

em dois grupos, outros oito indígenas estavam escondidos na mata, com certeza, 

espreitavam tudo o que estava acontecendo. (SAMPAIO E SOUSA, 1956, p. 33). 

Após serem bem recebidos, dois desses indígenas foram chamar os outros, que 

aguardavam a alguma distância. Pouco tempo depois chegaram esses oito 

indígenas, todos vinham armados com arco e flecha, como Miranda desenhou na 

cena de número dezenove:  



 

Figura 18: Cena 19 – vem chegando mais Indios ao arranchamento, conduzidos pelos 
dois que já vestidos os forão chamar. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

Além das facas e facões que já haviam recebido, os indígenas, agora, tiravam 

dos soldados as catanas das bainhas, pedindo também estas como presente, “mas 

para os devertir deram-se-lhe outras cousas, pedindo muito os botões das vestias 

por serem de casquinha reluzentes [...]”(SAMPAIO E SOUSA, 1956, p. 33). Nesse 

momento, chegaram dois indígenas que haviam ido buscar pinhão em um lago, 

traziam bastante. Lançaram os pinhões ao terreiro e fizeram fogo em cima, 

oferecendo e ensinando aos soldados como eram consumidos. Como recompensa, 

os homens de Botelho trouxeram ao terreiro um quarto de porco assado, mas os 

indígenas se recusaram a comer, convidando os luso-brasileiros para visitá-los em 

suas moradias. A recusa indígena se dava, provavelmente, porque duvidavam das 

boas intenções dos fóg, já que era uma prática indígena envenenarem alimentos, 

como fizeram, poucos dias depois, quando armaram a emboscada que sepultou sete 

dos homens de Botelho nos Campos de Guarapuava: “[...] se observou depois 

serem invenenados uns bolos, que traziam, e deram a alguns camaradas, porque 

um cão, que comeu deles, logo morreu, e dous mais, que duraram até o outro dia.” 

(SAMPAIO E SOUSA, 1956, p. 45). 



 Na cena de número vinte o tema ainda é oferta de roupas e brindes aos 

indígenas, o mesmo acontece na cena de número vinte e um. Apresentamos a 

primeira destas cenas: 

 

 

Figura 19: cena 20 – Chegão os novos Indios ao arranchamento, tirão os Camaradas da sua 
rôpa quanto puderão até ficarem alguns sem camiza, e só com ponches cubertos, e os 
vestem. Fonte: Belluzzo et al. (2003). 

 

Os indígenas, nessa visita, após deixarem alguns arcos e flechas como 

presentes aos fóg, foram embora dizendo que lhes esperariam em suas casas. 

Neste mesmo dia, na parte da tarde, Botelho e alguns oficiais foram pagar a 

promessa feita aos índios. Botelho escreve que no caminho encontraram vários 

lagos com pinhões e uma rancharia queimada. Sobre os pinhões, é interessante 

lembrar que é no período de abril a junho que o fruto se encontra maduro, sendo 

que a expedição de Botelho esteve nos campos dos Kaingang entre os meses de 

dezembro e janeiro, o que revela uma técnica bastante eficiente na conservação do 

pinhão. Após cerca de uma légua e meia de marcha, a cavalo, os soldados 



avistaram a “rancharia” dos indígenas. A chegada deles foi dessa maneira descrita 

por Botelho: 

 

[...] sentindo a nossa marcha saíram ao terreiro como inquietos, 
porém viu-se logo vestirem a roupa, que se lhes tinha dado, vestindo 
um a camisa com a abertura de diante para as costas, e seguindo-se 
a marcha sem alteração, chegando em distância de cinqüenta 
braças, vieram ao nosso encontro três bugres, um com bordão, e os 
dous sem armas, fazendo sinais com a mão, que chegássemos, e 
com vozes imperceptíveis caminhando acelerados na frente da 
partida até à porta do seu alojamento, receoso sempre dos cavalos; 
e porque os cães, que nos acompanhavam, se embraveceram contra 
êles, tendo os nossos a cautela de prontamente castigá-los, 
reconheceram sem dúvida o benefício, e se poseram em sossego, 
conservando-se a maior parte deles armados. (SAMPAIO E SOUZA, 
1956, p. 34). 
 
 

Essa visita é representada em cinco cenas, as de número vinte e dois a vinte 

e seis. Na cena vinte e dois, que apresentamos abaixo, Miranda desenha a chegada 

dos soldados, com destaque para os cães, os pinhões no riacho e os 

“arranchamentos” indígenas. 

 

Figura 20: cena 22 – parte o Tenente Coronel á arrancharia dos Indios, que tanto que o virão 
alvoracados o esperão. Fonte Belluzzo et al. (2003). 



Os índios convidaram os soldados a entrarem em suas casas, pois caia uma 

chuva torrencial, ao que o tenente-coronel teria atendido “para mais agradar” os 

indígenas. Entraram Botelho e outros soldados “quase de gatinhas” devido à 

pequenez da porta, logo dois dos indígenas os levaram direto ao fogo, que estava 

no fim do rancho, oferecendo-lhes acento, que era um pedaço de pau. (SAMPAIO E 

SOUZA, 1956, p. 35). Pinhões eram assados no fogo, dos quais se serviram 

primeiro os indígenas – talvez para provarem que não estavam envenenados – 

oferecendo depois ao tenente-coronel, ensinando-lhe ainda, como deveria fazer uso 

de um tenaz de taquara para retirar o pinhão do fogo. Pudemos ver, por diversas 

ocasiões, os Kaingang de Rio das Cobras utilizarem essas “pinças”, às quais dão o 

nome de kapẽn ou kagsin, tendo elas pequena diferença no uso e no modo como 

são feitas. Botelho, o tenente Cascais e outros soldados comeram o pinhão, dizendo 

que “gostaram muito bem dêle [...] que era muito melhor que o outro, que haviam 

trazido do lago, com que ficaram os índios muito satisfeitos.” (SAMPAIO E SOUZA, 

1956, p. 35).   

 Da mesma forma que se dá o contato com vários outros povos indígenas, não 

havia mulheres e crianças entre os Kaingang que receberam os soldados em seus 

ranchos, haja vista que essa visita já era esperada. Isso significa não somente que 

estavam preparados para lutar, caso fosse necessário, mas que esse confronto, 

para eles, era bastante possível, pois já sabiam das intenções dos fóg. O próprio 

Botelho bem observa este fato: 

 

Continuaram-se-lhes algũas pequenas dádivas, convidando-os 
viessem ao pôrto, onde havia muito, que lhes dar, o que êles 
prometeram fazer, dando mostras de trazerem suas mulheres, e 
filhos, que para isso os tinham já mandado vir da aldeia principal, 
corando com isto a cautela, que tinham tido de pô-las fora do 
alojamento, conservando nêle sòmente os que podiam usar de 
armas, no que bem mostraram o receio, que tinham de que houvesse 
em nós traição; mas como não viram mostras, nos pediram muito 
ficássemos lá, pois tinham mandado caçar, e melar para Pahy, que 
assim tratavam ao dito tenente-coronel comandante, e pegando na 
mão a alguns camaradas, que fôssem com êles para lhe darem de 
comer onde tinham as mulheres, e filhos, mostravam, que muito 
breve voltariam, faltavam alguns dos que pela menhã tinha[m] ido ao 
nosso pouso, e estavam outros, que lá não tinham ido, e dos trastes, 
que se lhes tinham dado poucos tinham já. (SAMPAIO E SOUZA, 
1956, p. 35). 

 



 É interessante nesse trecho, ainda, o registro de que os índios tratavam o 

comandante da expedição pela designação pahy, sendo que pã‟i (fala-se “põ‟i”), em 

Kaingang, quer dizer “líder”, “cacique”, de modo que temos aqui o registro de uma 

palavra Kaingang feito no século XVIII. 

Essa visita foi rápida. Antes da partida, os índios ofertaram um tição de fogo 

aos soldados, “[...] o que se entendeu ser entre êles grande fineza pelo muito que 

lhes custa a acender.” (SAMPAIO E SOUZA), 1956, p. 35). Realmente, os Kaingang 

mais velhos contam que, antigamente, o fogo era mantido sempre aceso, pois era 

bastante custoso acendê-lo. Um dos nossos melhores informantes de Rio das 

Cobras, nosso avô João Maria Gojkág Capanema nos disse que ainda sabe acender 

o fogo por meio do processo de fricção, mas já os braços não lhe são fortes o 

suficiente para isso. O modo por ele descrito consiste em fazer um pequeno encaixe 

na extremidade inferior de um ramo seco de palmeira, onde será posta uma vareta 

roliça que ficará entre as mãos daquele que produzirá os movimentos de fricção. 

Este processo pode demorar vários minutos, até que os movimentos façam com que 

pequenas partículas da palmeira se soltem e fiquem no fundo deste encaixe, as 

quais, aquecidas, se transformarão em fogo, em volta do qual se colhem os mais 

frutíferos dados para o conhecimento de uma cultura indígena. 

 Além do tição de fogo, um dos índios ofertou a Botelho um bordão, um arco e 

uma flecha, sendo retribuído com um lenço vermelho e as ligas das pernas, que era 

o que tinha o tenente-coronel para lhe dar, ficando o índio com isso satisfeito. Outros 

índios deram suas flechas e arcos aos homens de Botelho, prometendo fazer muitas 

outras e levar ao acampamento dos luso-brasileiros. (SAMPAIO E SOUZA, 1956). 

No relatório de Botelho consta ainda que os índios fizeram uma “grande galhofa” 

quando a tropa partiu, marchando os homens com as flechas e arcos indígenas. Em 

uma das estampas, Miranda retrata esse acontecimento. Veja-se: 

 



 

Figura 21: cena 26 – marchando o Tenente Coronel, e Companheiros com arcos, e flexas dos 
Indios e estes mostrando algumas couzas, que lhe deixou. Fonte Belluzzo et al. (2003). 

 

A partir desta visita aos indígenas, começa-se a crer que era possível 

conquistar, brandamente, esse povo pagão para o grêmio cristão. Neste sentido, 

consta no relatório de Botelho que Deus principiava “a abrir as portas da sua Divina 

Misericórdia a êste gentilismo, que nunca se presumiu achar tão humano, e tratável 

como se experimentou.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 36). O retorno da tropa ao 

acampamento se dá no dia 18 de dezembro, após os soldados terem de pousar nos 

campos, sob chuva intensa, episódio também retratado por Miranda em uma das 

estampas. 

Cinco dias depois, no dia 22 de dezembro, por volta das sete horas da 

manhã, alguns índios aparecem em um alto, defronte ao porto. Percebeu-se que 

outros indígenas, receosos, observavam o acampamento escondidos na mesma 

“lomba”. Para demonstrar as intenções pacíficas que a tropa movia em relação aos 

indígenas, Botelho ordenou que seus homens, curiosos em ver os visitantes, não se 

movessem das barracas, nem pegassem em armas, mandando que alguns poucos 

homens passassem o rio em uma canoa para receber os índios. Estes, no entanto, 



preferiram cruzar por uma cachoeira, procurando, logo de isso terem feito, ao 

comandante Botelho, que os recebeu em sua barraca, o que teria deixado os índios 

muito contentes. 

Esta visita era composta por cerca de setenta indígenas, aos quais Botelho 

deu “[...] tangas pintadas, facas, contas, e outras infinitas cousas, que estavam 

preparadas” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 37), fazendo os índios balbúrdia 

tamanha que não se pôde “[...] fazer verdadeiro cômputo de tudo quanto levaram.” 

(SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 37). Botelho relata, também, que dos primeiros que 

chegaram à barraca “[...] foi ũa moça, que teria dezasseis anos pouco mais, ou 

menos, bem feita, que se andasse tratada não se conheceria por índia: trazia ũa 

tanga cingida pela cinta, que lhe dava por cima dos joelhos sem mais compostura 

algũa.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 37). Para essa moça, deu-se uma “tanga de 

sofolié”, baeta vermelha, ao pescoço várias miçangas, pente na testa e chapéu na 

cabeça, o que deixou-a, sem dúvida, muito alegre. É necessário mencionar, ainda, 

que, se verdadeira, é ao menos intrigante a afirmação de que a moça “[...] foi dizer 

aos seus tanto que saiu da barraca, que estava muito bonita, o que se lhes percebeu 

por ser quase na língua da terra.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 37).  

A essa visita, são dedicadas três estampas de Miranda, as cenas de números 

vinte e oito, vinte e nove e trinta. As duas primeiras cenas desta sequência tratam da 

chegada dos índios e dos presentes que lhes foram dados; a última retrata a retirada 

dos indígenas. Veja-se a cena de número vinte e nove:   



 

Figura 22: cena 29 – manda o Tenente Coronel vestir os Indios, e outros vão passando o rio 
com mulheres, e filhos ás costas. Fonte Belluzzo et al. (2003). 

 

Entre os visitantes estavam mulheres e vários rapazes de oito anos para 

cima, com destaque para um que teria dez anos, o qual “[...] não parecia índio criado 

nestes sertões, mas sim rapaz nascido em ũa terra civilizada.” (SAMPAIO E SOUZA, 

1956, p. 38). Tudo quanto viram, os índios levaram: machados, facas, foices, etc. 

Havia também tocadores de viola na tropa, um deles, Roberto André, tocou viola e 

dançou, sendo que os índios, contentes, também dançaram a seu modo, “[...] com 

fortes diligências para levarem a viola, bolindo muito nas cordas, e com admiração 

examinando o que tinha por dentro.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 38). 

Por volta das dez horas da manhã, os índios partiram do acampamento, 

deixando muitas flechas e arcos aos homens da tropa de Botelho, dando a entender 

que iriam buscar as mulheres e voltariam, no entanto, “[...] quase se lhes percebia, 

que queriam ir com Pahy.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 38). O motivo pelo qual 

queriam levar o comandante não se pode saber, mas a hipótese de que o 

eliminariam deve ser considerada. Uma tropa sem o seu comandante, em lugar 

desconhecido, povoado por “bugres”, dificilmente teria disposições para prosseguir 



em seus objetivos. Talvez por isso tivessem vindo com mulheres e crianças, com 

mostras de confiança e amizade. Na cena trinta tem-se a retirada dos indígenas: 

 

 

Figura 23: cena 30 – vão-se retirando os Indios muito alegres, e ad‟mirados da liberalidade, 
que se uza com elles, pellos brincos, e vestidos, que se lhe derão. Fonte Belluzzo et al. 
(2003). 

 

Depois de os índios terem deixado o acampamento, se preparou o altar para 

o capelão dizer missa “[...] e se deram muitas graças a Deus por tão bons princípios 

para redenção dêstes pagões, pela esperança, que ficou de recolher ao grêmio da 

Igreja êste disperso rebanho.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 38). Com essa visita, 

parece que crescia a confiança dos portugueses no sucesso de conquista da 

expedição. “O gentio” estaria “assombrado” com tamanha afabilidade encontrada 

nas ações da tropa de Botelho, no entanto, observa-se que estavam sempre 

vigiando os movimentos dos fóg, como consta no relatório que deixavam 

“sentinelas”, pois narra-se, por exemplo, que, certo dia, uma jaguatirica que alguns 

militares haviam caçado próximo ao acampamento – deixando-a por algum tempo 

em uma trilha na mata – não mais foi encontrada, tendo eles notado que os 

indígenas a tinham levado. 



Do dia vinte e dois de dezembro a oito de janeiro aconteceram vários 

encontros entre os militares e os indígenas, durante as caçadas que os homens de 

Botelho faziam ao redor do acampamento, ou mesmo em suas expedições mais 

distantes, em busca de conhecer a região, quando, por várias vezes, avistaram 

habitações indígenas, encontraram moradias com vários artefatos por eles 

produzidos, dos quais levaram alguns, deixando alguns trastes em troca. No 

entanto, nesse período de duas semanas, não há nenhuma visita dos indígenas ao 

acampamento da tropa. Neste tempo, os índios estudaram os movimentos dos fóg, 

observaram suas armas e constataram que o confronto direto não era o mais 

conveniente. Como escreve Mota (1994, p. 117), “o procedimento dos Kaingang em 

torno da expedição revela um senso apurado de como fazer a guerra.”  

No dia oito de janeiro de 1772, logo de manhã, cerca de quinhentos Kaingang 

surpreenderam a tropa de Botelho em seu acampamento. Neste momento, Botelho 

saía com alguns homens para ver o lugar em que pretendia construir uma fortaleza. 

Botelho, então: 

 

Suspendeu logo a viagem voltando para o quartel, fazendo aprontar 
as roupas, que se tinham feito para vestir as mulheres, e o mais, que 
a todos se havia de dar, dando ordem ao sargento Manoel Gomes, e 
tenente Cândido estivesse cada um pronto na sua peça de artelharia 
para dar fogo; e as mais armas, e corpos da guarda com as cautelas 
necessárias, sem dar suspeita aos índios desconfiávamos deles, e 
sem embargo de ser maior o número do que costumava vir, não 
causou horror à nossa tropa, pelas repetidas vêzes que os tinham 
visto ali os caçadores na caça, os campeadores no campo, e enfim o 
tenente-coronel, e os mais camaradas nos seus próprios 
alojamentos, onde é inexplicável o perigo a que se exposeram. 
(SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 43). 

 

Os índios vinham tocando suas “gaitas de taquara”, logo cruzaram o rio e 

foram bem recebidos pelo comandante Botelho. Vinham também mulheres “[...] que 

logo foram vestidas, e adornadas de saias, camisas, bajós, contas, miçangas, 

brincos, e espelhos, e muitas mais cousas que lhes estavam preparadas.” 

(SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 43). Os homens foram também presenteados com 

“tangas de chitas riscadas” e tudo o que mais lhes apetecia. Incomodou a Botelho, 

ao que parece, a demasiada “franqueza” dos indígenas, os quais “entravam pelos 

ranchos, chegando alguns a tomar machados, e foices, e até uma baioneta, sem 

esperar que se lhe desse, o que tudo dissimulou o tenente-coronel para os não 



desagradar.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 43). Na seguinte estampa, Miranda 

retrata o alvoroço causado pelos índios nessa visita. Veja-se: 

   

    

Figura 24: cena 34 – convidão-se os Indios, veste-se huma India com vestidos de chita, que 
se lhe tinhão preparado, e ás mais se lhe dão varias péssas. Fonte Belluzzo et al. (2003). 

 

Nota-se, aqui, que os indígenas estão armados. Entravam nos ranchos e 

tomavam tudo quanto podiam, principalmente ferramentas, facas e outros objetos 

cortantes. Botelho, não queria desagradar os indígenas, mas desconfiava da traição, 

por isso, as armas de fogo, entre elas dois canhões, foram cobertas, sendo que 

alguns homens protegiam este arsenal. Os índios trouxeram “[...] milho verde, que 

ofertavam, e na mesma forma bolos do mesmo tão asquerosos, que só o desejo de 

os agradar tirava  o horror de os aceitar, sendo dificultoso o achar meios de disfarçar 

comê-los, no que instavam fortemente.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p.43). A 

insistência dos índios para que os homens de Botelho comessem o milho verde e os 

“bolos” era porque estavam envenenados, como já destacamos o trecho do relatório 

no qual se anota: “[...] se observou depois serem invenenados uns bolos, que 

traziam, e deram a alguns camaradas, porque um cão, que comeu deles, logo 



morreu, e dous mais, que duraram até o outro dia.” (SAMPAIO E SOUSA, 1956, p. 

45). 

Com “impertinentes carinhos”, conforme se escreve no relatório de Botelho, 

indígenas trabalharam para tirar do acampamento o tenente-coronel, do mesmo 

modo tentaram praticar com outros homens, entre eles alguns capitães, “[...] 

querendo-os levar às costas, e conduzi-los aos seus arranchamentos.” (SAMPAIO E 

SOUZA, 1956, p. 43-44). Veja-se como Miranda pintou este acontecimento: 

 

 

Figura 25: cena 35 – o Tenente Coronel assentado com seis indios piquenos, e hum por 
detras esperando oucazião de matalo, os Cappitae‟s, e outras pessoas com o Padre Capellão 
com huma India pé cathequizando-a, e os Indios esperando oucazião de matar a todos. Fonte 
Belluzzo et al. (2003). 

 

Observe-se que os canhões estão cobertos e dois homens os guardam. 

Interessante, também, são os braceletes ou pinturas nos braços dos indígenas, o 

que não aparece em cenas anteriores às dessa visita de oito de janeiro.  

Com os “impertinentes carinhos” indígenas, caíram na imprudente resolução 

de cruzar o rio sete homens de Botelho, além do capitão Carneiro, que ia montado a 

cavalo. Dali: 



 [...] persuadidos dos carinhos daqueles bárbaros os acompanharam 
até encobrir-se com a lomba, que ficava quase meia légua distante 
do abarracamento, levando-os com muitos folguedos, e brincos até 
onde estavam em um vale grande multidão de gentio que tinham 
ficado escondidos, e ali os fizeram perecer com muita crueldade, que 
bem mostrava a tirania bárbara dos seus corações. (SAMPAIO E 
SOUZA, 1956, p. 44). 
 

O capitão Carneiro, que ia a cavalo, teve a sorte de ter parado para tomar 

água, sempre rodeado por vários índios, podendo ver antes que estes – por estar 

montado – que, mais a frente, um dos seus camaradas estava morto no chão. 

Conhecendo a traição, dissimulou e pôde fugir, não sem ter de contar com a sorte – 

que mais era o cavalo – para escapar da chuva de flechas que os índios atiraram. A 

cena de número trinta e seis, que representa a morte dos homens de Botelho pelos 

indígenas, é, a nosso ver, uma das mais simbólicas e fortes do conjunto das 

estampas de Miranda, por ser a que, ao mesmo tempo, resume a resistência (na 

perspectiva Kaingang) e a barbárie e a traição (na perspectiva de Botelho). Para os 

nacionais, crueldade dos “bugres selvagens”, para os indígenas, uma forma legítima 

de defender um território que habitavam há vários séculos. Veja-se a estampa: 

 

 

 



Figura 26: cena 36 – o Cappitão Carneiro que passou alem do rio com outros Camaradas, 
ficando estes mortos, veyo fogindo. Fonte Belluzzo et al. (2003). 

 

Logo após o massacre dos homens de Botelho, tem-se a fuga dos indígenas 

que estavam ainda no acampamento, pois que haviam sido avisados por seus 

companheiros, talvez servisse para isso as “gaitas” de taquara. Sabendo do 

acontecido, Botelho enviou o tenente Cândido Xavier com alguns homens para 

procurar os companheiros. No primeiro vale que entraram os homens, já em lugar 

que não podia ser avistado do acampamento, o tenente: 

 

[...] achou os corpos de seis camaradas mortos, passados com 
flechas, e algũas nos mesmos corpos tão maltratados, que metiam 
horror, e compaixão, distantes um dos outros cousa de tiro de 
espingarda, e todos em um regato, que passa pelo meio do campo; o 
camarada José Pinto com vida, ainda que todo maltratado, e com 
algũas flechas cravadas no corpo. (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 45-
46). 
 

Vendo os companheiros mortos, o tenente mandou que seus homens os 

recolhessem, além de mandar chamar o padre para confessar aquele que ainda 

vivia, como se vê na cena de número trinta e oito: 

 



Figura 27: cena 38 – manda o Tenente Coronel ao Tenente Candido Xavier com huma partida 
de gente de cavalo procurar os Camaradas mortos, e o Padre Cappelão para confeçar hum, e 
mantendo-se estes nas redes, conduzirão-se ao abarracamento, para lhes dar Sepultura; não 
aparecem ja Indios no Campo, e só alguns – muito ao longe que se vão metendo nos Mattos. 
Fonte Belluzzo et al. (2003). 

 

Os corpos dos seis homens foram sepultados todos em uma cova, 

levantando-se uma grande cruz ao pé da mesma. José Pinto, que chegara ainda 

com vida, durou vinte e quatro horas, com uma flecha de pederneira cravada no 

corpo, a qual não se pôde tirar. “Confessou-se várias vêzes, e perguntado como foi 

a morte dos camaradas, só se intendeu dizer que os índios que pareciam mais 

amigos foram os peiores.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 46). Miranda dedicou uma 

das estampas ao enterramento dos homens de Botelho nos Campos de 

Guarapuava, mas esta imagem é a única que se extraviou do conjunto da obra.  

Com essa emboscada dos indígenas, Afonso Botelho não teve outra opção a 

não ser retirar-se dos campos. No entanto, é preciso questionar a suposta fuga 

pacífica da expedição de Botelho, já que os militares estavam muito bem 

preparados, com armas de fogo, munição e, inclusive, canhões. A retirada militar, 

sem vingança, é algo, pelo menos, questionável. Uma expedição militar seria vítima 

de um grupo indígena e não dispararia nem um tiro? Não houve reação? Não teriam 

matado dezenas de índios antes de deixar o acampamento? Não podemos 

responder estas perguntas com base em documentos, mas a falta deles não nos 

impede de questionar esse fato, assim como vários outros relativos ao contato entre 

os militares e os Kaingang nessa expedição de conquista. 

 O que temos registrado no relatório de Botelho é que a expedição não teve 

outra opção senão deixar os campos. A resolução foi tomada em conjunto, 

determinando o tenente “[...] retirar toda a expedição a salvar as vidas, e o trem de 

Sua Majestade, que tudo pereceria sem remédio em poucos dias, pela falta de 

mantimentos, e as mais referidas circunstâncias.” (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 

47). A retirada se deu no dia onze de janeiro de 1772, sendo este fato pintado na 

última estampa desenhada da narrativa imagética de Miranda. Veja-se: 

 



 

Figura 28: cena 40 – retirada do Campo com todo otrem. Fonte Belluzzo et al. (2003). 

 

Uma vez mais, os Kaingang haviam expulsado de seu território os invasores 

fóg, retardariam, ainda, por quase meio século, o estabelecimento núcleos 

populacionais na região dos Campos de Guarapuava, o que se deu apenas a partir 

do ano de 1810, por uma expedição militar muito bem armada. Botelho não demorou 

a formar uma nova tropa na tentativa de conquista daqueles campos. A décima 

primeira expedição entrou pelo mesmo sítio do Carrapato aos vinte e três de outubro 

de 1773, também comandada por Botelho. Em quinze de dezembro, os portugueses 

chegaram à estacada de Nossa Senhora do Carmo, último pouso que tivera Botelho 

em 1772 no mês de janeiro do mesmo ano. Ali: 

 

Não achou neste sítio sinais de ali ter chegado gentio, e só a cruz, 
que tinha ficado naquele abarrancamento estava por terra, e 
demorando-se até o dia vinte e um, em que partiram, e chegaram ao 
abarrancamento do Rio Jordão, e pousando nas mesmas barracas 
que em 1772 estêve o coronel com tôda a mais gente da expedição, 
aonde acharam a novidade de ter o gentio lançado a cruz por terra 
com desumana crueldade, e com bárbara fereza desenterrado os 
cadáveres dos camaradas a que tiraram as vidas aleivosamente em 
oito de janeiro de 1772 [...] (SAMPAIO E SOUZA, 1956, p. 23).  



 

Vê-se, portanto, que os indígenas vigiavam qualquer movimentação de 

estranhos em suas terras, buscando apagar qualquer vestígio deixado pelos 

invasores. 

Para a população Kaingang dos campos centrais do Paraná, as expedições 

de Botelho representaram um momento crucial na sua trajetória histórica, a partir do 

qual a invasão de seu território tradicional pelos nacionais marcaria o início de um 

tempo em que diversos fatores tratariam de pôr em dúvida a sobrevivência física e 

cultural da etnia. No entanto, é pouco comum que alguém se dedique a entender e 

ouvir os anseios do indígena, sendo muito mais normal que personagens do tipo de 

Afonso Botelho sejam considerados como heróis nacionais, glorificados por haverem 

aberto caminho para a civilização ou eliminação de povos bárbaros, que tanto 

atanazavam o desenvolvimento nacional. Carneiro (1950), por exemplo, em 

conferências realizadas em Portugal, tratou de lembrar os “feitos gloriosos” de 

Botelho, dizendo que, passados quase duzentos anos de suas bandeiras, “a voz da 

posteridade, entretanto, não havia de ficar calada pelos anos além” (CARNEIRO, 

1950, p. 44). Tratando de Botelho, o referido autor diz: 

 
As terras em que êle jogou as sementes da nova província, acordada 
enfim, havia, certo, de, por bem, reconhecer-lhes os serviços, 
verifica-los, pesa-los e admira-los em seu real e total esplendor, 
oferecendo à terra que o viu nascer o seu nome e os seus exemplos 
à consideração comum para a gloria e a imortalidade. (CARNEIRO, 
1950, p. 44). 
 

Carneiro prossegue seu discurso afirmando que “por muito menos os poetas 

cantaram bandeirantes anteriores cujas bandeiras deram resultados efetivos 

extraordinariamente menores” (CARNEIRO, 1950, p. 44). O autor dedica a Botelho, 

por fim, o poema O caçador de esmeraldas, de Olavo Bilac, no qual canta-se a 

bravura do bandeirante Fernão Dias Paes Leme.  

 

Engrossava a invasão. Como a enchente bravia,  
Que sobre as terras, palmo a palmo, abre o lençol  
Da água devastadora, - os brancos avançavam:  
E os teus filhos de bronze ante eles recuavam,  
Como a sombra recua ante a invasão do sol.  
Já nas faldas da serra apinhavam-se aldeias;  
Levantava-se a cruz sobre as alvas areias,  
Onde, ao brando mover dos leques das juçaras,  
Vivera e progredira a tua gente forte.  



Soprara a destruição, como um vento de morte,  
                                     Desterrando os pajés, abatendo as caiçaras (BILAC)40 

 

A busca desmedida dos bandeirantes por riquezas e pedrarias também pode 

ser notada nas expedições de Botelho, do contrário não se teria em seu relatório o 

soneto de autoria de Francisco Olinto de Carvalho, o qual reproduzimos abaixo: 

 
SONETO 
 
Para que, ó Jordão veloz maquinas 
No curso, que prossegues lisonjeiro, 
Encobrir-nos o cofre pregoeiro 
Das pedras, que reclusas diamantinas. 
 
As águas que despenhas cristalinas, 
Bem nos mostram do ouro ser luzeiro: 
Não queiras esconder como grosseiro 
As que sabemos tens jóias tão finas. 
 
Bens podes atender agradecido 
A um Sousa cuja fama é tão geral, 
Que fulmina fazer-te engrandecido. 

 
Pois por te dar a ti glória imortal 
Manda que se escreva enobrecido 
Em teus troncos – Viva El-rei de Portugal. 
(SAMPAIO E SOUSA, 1956, p. 57). 

 

Neste sentido, Galeano (1978) escreve: 

 

A América era um vasto império do diabo, de redenção impossível ou 
duvidosa, mas a fanática missão contra a heresia dos nativos se 
confundia com a febre que provocava, nas hostes da conquista, o 
brilho dos tesouros do Novo Mundo. Bernal Díaz del Castillo, fiel 
companheiro de Fernão Cortez na conquista do México, escreve que 
chegaram à América „para servir a Deus e a Sua Majestade, e 
também por haver riquezas.‟ (GALEANO, 1978, p. 25). 
  

Assim, em meio a essa ambição, grande parte das culturas indígenas da 

América foi exterminada, tendo-se, no entanto, vários povos que resistiram a esse 

processo, como é o caso dos Kaingang. Neste sentido, Mota (1994) escreve: 
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[...] os Kaingang não assistiram passivamente à ocupação de seus 
territórios: refugiaram-se em campos e matas distantes das vilas, de 
onde partiam para o ataque e, mesmo aldeados, continuavam suas 
incursões contra os brancos. [...] De diversas formas reivindicaram a 
demarcação de terras e a obtenção de objetos, roupas e alimentos 
para suas aldeias. Podemos dizer, parafraseando Norma Telles, que 
as terras que foram doadas em léguas aos fazendeiros, tiveram de 
ser conquistadas dos índios palmo a palmo. (MOTA, 1994, p. 258). 

 

 Em relação às estampas de Miranda, é possível dizer que algumas questões 

não podem ser respondidas com segurança, como a dúvida que alguns autores 

levantam acerca do momento da produção das estampas ou se elas teriam sido 

encomendadas.  No entanto, estas questões não são fundamentais para o debate a 

que nos propomos, ou seja, ainda que nem tudo possa ser explicado, existem fatos 

inquestionáveis e não passíveis de dúvida. No nosso caso, o que é inquestionável é 

que a narrativa imagética produzida por Miranda mostra sociedades indígenas 

vivendo nos Campos de Guarapuava antes da chegada dos “bravos pioneiros”. A 

dúvida se Miranda montou um estúdio de arte em plena floresta ou se pintou as 

estampas posteriormente, em outro local, não influencia na importância dessa 

narrativa para o conhecimento da história do povo Kaingang. No entanto, o fato é 

que Miranda, muito provavelmente, estava entre os homens de Botelho, pois a 

riqueza de detalhes das estampas é tamanha que não teria sido construída por 

alguém que não conhecesse profundamente como era a vida nestas “partidas” do 

século XVIII. 

Entendemos, neste sentido, que mais importante que uma análise de 

convenção da imagem é a percepção dessas estampas como documento que 

comprova a falácia da ideia do vazio demográfico no estado do Paraná. 

Independente de quais foram os povos que habitaram essa região dos Campos de 

Guarapuava, o que as estampas de Miranda evidenciam, pelos seus detalhes, é a 

presença de povos com culturas milenares que foram sendo encurralados pelo 

processo de colonização. Além disso, os desenhos de Miranda, bem como o 

relatório de Botelho, demonstram o protagonismo indígena em sua trajetória 

histórica, ou seja, se os Kaingang chegaram ao século XXI, falando sua língua e 

com uma cultura própria, não é porque a História ou os colonizadores tiveram algum 

tipo de complacência destes povos, mas porque foram duros e valentes guerreiros.  

Assim, o “vazio demográfico” é uma ideia interessante para os estrangeiros 

que multiplicaram riquezas explorando terras indígenas, matando sua gente, 



destruindo as florestas. É preciso somente um mínimo de conhecimento, porém, 

para que essa ideia seja dissipada e se percebam as falsidades apregoadas nos 

livros didáticos e em tanto outros. Estas estampas, ainda que ecoem como um relato 

na perspectiva e nas vozes dos colonizadores, são, também, uma prova cabal da 

conquista dos Campos Gerais - contradizendo de forma definitiva a tese do “vazio 

demográfico”.  

Sendo assim, o relato dessas estampas, que ficaram desconhecidas por 

cerca de duzentos anos, consiste em material de grande interesse e valor histórico 

para a grande epopeia do Kaingang e sua indômita resistência às hordas invasoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Segundo um ditado africano, “enquanto os leões não tiverem seus próprios 

historiadores, as histórias de caça continuarão glorificando o caçador”. É este o caso 

da história dos povos indígenas brasileiros. Pudemos perceber, por meio desta 

pesquisa, que a divulgação das estampas de Miranda, assim como seu estudo, pode 

contribuir para a desconstrução de uma perspectiva histórica denominada “vazio 

demográfico”, que segue sendo hegemônica nos livros didáticos e no senso comum 

da memória paranaense.  

No capítulo I, apresentamos algumas informações de interesse ao leitor que 

busca conhecer o povo Kaingang, como apontamentos sobre sua língua, etnônimos 

pelos quais figuram em relatos de viajantes, missionários ou outros e considerações 

sobre a ideia do “vazio demográfico”.  Esta ideia firma-se na falsa premissa de que 

as terras paranaenses eram “selvagens”, “virgens” e “desabitadas”, um “sertão” que 

teria sido desbravado pelo braço forte do pioneiro, desconsiderando-se a presença 

milenar de populações indígenas nesse território. Assim, pelos dados arqueológicos 

e linguísticos de que dispomos pode-se notar que a ocupação do território 

paranaense por populações humanas data de, pelo menos, oito mil anos, sendo que 

os Kaingang vivem nessa região talvez há mais de três mil anos.  

No entanto, reconhecer a imemorial presença indígena em nosso estado 

significaria, ao menos, notar que é legítima a luta pela terra (como tantos outros 

diretos que lhes são reservados apenas na letra da lei) que esses povos vivem, daí 

um discurso que trata de ocultar a sua existência. A sociedade nacional jamais 

poderá saldar a dívida histórica que tem com o indígena brasileiro, afinal, o processo 

de colonização do Brasil exterminou, com certeza, uma diversidade ímpar de povos 

e comunidades indígenas, junto a elas suas línguas e costumes. Os povos que 

sobreviveram sofreram as mais diferentes formas de agressões genocidas e 

etnocidas: guerra “justa”, açúcar com arsênico, bugreiros, guerra biológica, 

missionários, fazendeiros, seringueiros, madeireiros, garimpeiros, comerciantes, etc., 

cada qual se encarregou de cumprir seu papel no “progresso” da nação a serviço 

das diversas frentes de expansão colonial e capitalista.  

Assim, como qualquer documento imagético, as estampas de Miranda trazem 

uma determinada visão de mundo e história, que também sempre será uma visão 

parcial, provisória e posicionada, não podemos esquecer que passado não é uma 



tábula rasa, mas ao contrário, arena de debate e disputa política (CHESNEAUX, 

1995, p. 183). Os desenhos de Miranda nos revelam um pequeno fragmento da 

memória e do imaginário acerca do povo Kaingang e do que foi a violenta e dura 

conquista dos Campos de Guarapuava. O debate a respeito desta narrativa 

imagética somente tem sentido se cotejado com outras fontes históricas subjacentes 

ao encanto da imagem, se faz necessário que estas iconografias sejam 

contextualizadas no grande mar da história e do imaginário colonial a respeito 

destes povos.  Afinal, estas estampas, como qualquer produto e expressão humana, 

têm suas raízes fincadas no mundo real – neste caso a disputa territorial – e suas 

representações são construídas a partir da relação do homem com a realidade, por 

meio de seus vínculos econômicos e culturais. Devido a isso, a imagem “tem seus 

limites pautados no significado provisório da história, mas, não por isso, inverídico 

ou irreal [...] toda representação humana não se dá a conhecer de maneira imediata, 

assim como a realidade necessita ser interpretada com metodologia e rigor 

científico, sob o risco de construirmos leituras sedutoras e criativas, mas, sem 

qualquer nexo com o mundo real e a práxis dos homens.” (BORGES, 2003, p. 152).  

Tendo em conta a importância da produção imagética de Miranda para a 

memória do povo Kaingang, faz-se necessário trabalhar estas estampas – como 

relato histórico que são – junto às Escolas Indígenas Kaingang espalhadas pelos 

estados brasileiros. É fundamental que os educadores e intelectuais indígenas se 

apropriarem destes relatos e narrativas acerca de seus povos, somente assim será 

construída uma versão histórica que contemple não só a verdade, como a visão de 

mundo daqueles que historicamente jamais tiveram voz. Assim, esse conhecimento 

não deve estar restrito a um público acadêmico, os povos indígenas têm direito a 

conhecer e se reconhecer em sua história. Pensando nisso, registramos que nossa 

intenção é elaborar junto aos professores indígenas Kaingang, um material bilíngue 

para que os jovens indígenas possam conhecer este episódio tão importante para a 

história de seu povo.      

Neste sentido, a linguagem imagética possibilita que os Kaingang se 

reconheçam em sua história, uma trajetória de muitas batalhas pelas terras que 

tradicionalmente ocupavam, das quais lhes restaram pequenas ilhas em meio à 

devastação provocada pelas frentes de expansão agropastoris. As estampas de 

Miranda são, pois, para além do simples relato da “barbárie Kaingang”, um 

testemunho da resistência indígena nos Campos de Guarapuava. 
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