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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo analisar o processo de territorialização vivido 

pelos Kaingang no Paraná, a partir do Acervo Memória Indígena – que se encontra 

no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná – e 

também  de documentos do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e da Fundação 

Nacional dos Índios (FUNAI) do Serviço de Documentação da FUNAI. Para tanto foi 

feita uma análise do histórico do contato dos Kaingang com a sociedade nacional, 

das políticas indigenistas e das ações dos agentes de Estado. Pelos documentos 

analisados foi possível identificar práticas com fins duvidosos implementadas em 

áreas indígenas por representantes do órgão indigenista e como se dava a relação 

dos Kaingang e dos não-índios com o território indígena. Para a análise do Acervo 

Memória Indígena foi realizado um recorte e o estudo foi direcionado para análise 

dos relatos dos moradores da Terra Indígena de Marrecas. Estes relatos são 

voltados para as memórias dos moradores mais velhos sobre a chegada à 

Marrecas, as situações de contato deles, ou de seus familiares, com brancos, as 

relações com os chefes do Posto e com o órgão indigenista e sobre a relação do 

chefe de Posto com a população Kaingang. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa que deu origem a esta monografia de final de curso foi realizada 

no âmbito do programa de Iniciação Científica com minha participação no projeto 

“Narrativas Orais e Eventos Rememorados de Líderes e Lideranças Kaingang e 

Guarani das Comunidades de Mangueirinha e Rio das Cobras (PR)” (2008-2010). O 

objetivo deste projeto foi a análise das narrativas orais Kaingang, que fazem parte 

do Acervo Memória Indígena, do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR).    

 Em janeiro de 1986, foi lançado o projeto Memória Indígena no Paraná, a 

orientação geral do projeto era de Lúcia Helena de Oliveira Cunha e Maria Ligia de 

Moura Pires. E a coordenação era de Cyinthia Roncaglio (Departamento de História) 

e Sônia Izabel Wawrzyniac (Departamento de Ciências Sociais), responsáveis 

diretas pela equipe de alunos da graduação que participaram do projeto, sendo eles: 

Cacilda da Silva Machado (História), Marcos Augusto Obrehmer (Ciências Sociais), 

Nelson Ari Cardoso (Ciências Sociais), além de outros alunos que se somaram ao 

projeto durante sua existência. Este projeto visava resgatar documentos sobre a 

presença indígena no Paraná, registrar e reconstituir a história de contato das 

populações Guarani, Kaingang e Xetá com segmentos da sociedade nacional e 

produzir material didático que conferisse maior visibilidade a esses povos. O material 

resultante desta pesquisa foi depositado no Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade Federal do Paraná (MAE) em 1995 e atualmente constitui o acervo 

Memória Indígena.  

 O acervo Memória Indígena é composto por 148 fitas cassete com 

entrevistas, depoimentos de lideranças indígenas, relatos sobre a história de grupos 

locais e registros da tradição oral Kaingang, Guarani e Xetá e por 11 pastas 

contendo transcrições, relatórios de pesquisa, levantamentos bibliográficos, revistas, 

jornais e recortes de matérias jornalísticas sobre povos indígenas situados no 

Paraná e no Brasil. 
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 Segundo Maria Lygia Moura Pires1, o Projeto Memória Indígena foi decorrente 

de uma parceria estabelecida entre a Universidade Federal do Paraná – com a 

participação dos departamentos de Antropologia e História – e o Museu Paranaense 

que visava resgatar todo e qualquer documento referente aos povos indígenas no 

Paraná e, paralelamente a este processo, coletar relatos sobre acontecimentos da 

época, visto que, na segunda metade da década de 1970, alguns grupos 

começavam a lutar pela retomada de suas terras.  

 Pires2 relata que a escolha das áreas indígenas em que as entrevistas foram 

realizadas levou em conta o histórico da retomada destas terras pelos indígenas, 

iniciando assim por Marrecas, depois Rio das Cobras e por último, Mangueirinha. O 

projeto propunha entrevistas também nas áreas no norte do Paraná, mas esta fase 

da pesquisa não ocorreu. Também notou que o objetivo do projeto não era privilegiar 

um grupo. Era politicamente relevante tratar de todos os povos indígenas situados 

no Paraná, uma vez que ainda havia demarcações de terras indígenas pendentes na 

época.   

 As entrevistas realizadas procuraram informações do passado, buscando 

apreender o modo de vida das populações indígenas situadas no estado do Paraná 

antes e depois do contato dos “brancos”, o que explica pela busca de pessoas com 

mais idade, que conservavam uma memória destes acontecimentos.  

 As fitas cassete estão divididas em seis grupos referentes às entrevistas 

feitas em cada período de pesquisa de campo. O primeiro período de campo ocorreu 

em Julho de 1986, no município Guarapuava, constam 26 fitas referentes a esta 

viagem. O segundo período de campo foi feito em Rio das Cobras em Setembro do 

mesmo ano, com 22 fitas. O terceiro campo em Janeiro de 1987, também em Rio 

das Cobras, com 37 fitas, sendo 10 destas fitas entrevistas realizadas com os Xetá. 

E, por último, a quarta viagem de campo, em Janeiro de 1987 em Guarapuava, com 

mais 37 fitas. Consta ainda no acervo, 19 fitas referentes aos meses de outubro e 

novembro de 1986 em Florianópolis com as palestras proferidas por Miguel 

Bartolomé e Alícia Barabás sobre “A concepção de Estado” e “o Estado e os 

                                                           
1
  Informação pessoal concedida em entrevista realizada em 22 de março de 2010 

2
  Informação pessoal concedida em entrevista realizada em 22 de março de 2010. 
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Indígenas em AL (América Latina)” e outras 5 fitas de entrevistas com datas 

aleatórias.  

 As fitas que compõem o Acervo Memória Indígena contém o registro de 

entrevistas gravadas com lideranças indígenas, relatos orais de moradores de 

destas comunidades e também palestras. As entrevistas tratam da história dos 

grupos locais e são registros da tradição oral dos mesmos. Dentro das pastas 

doadas ao MAE, também encontram-se algumas folhas com transcrições de alguns 

grupos de fitas, mas em geral são manuscritas e feitas por diferentes pessoas, sem 

que se tenha um documento único que reúna fita por fita uma transcrição mais 

fidedigna.  

 O Projeto Memória Indígena, apesar de não ter atingido todas as metas 

propostas na época, produziu frutos os quais foram objeto da minha pesquisa de 

Iniciação Científica e desta monografia de final de curso.  

 

1.1 O objeto de análise desta monografia 

 

 Como o Acervo Memória Indígena é bastante grande, o recorte realizado foi a 

análise feita a partir do material de áudio coletado pelos pesquisadores do Projeto 

Memória Indígena no primeiro campo. As entrevistas foram feitas em julho de 1986, 

quando um grupo de pesquisadores se dirigiu até o município de Guarapuava e 

Turvo, no interior do Paraná, especificamente até a Área Indígena de Marrecas. A 

saber, esta área indígena foi homologada em 1984, atualmente tem 16.838,57 

hectares e conta com uma população de 390 indígenas, tanto Kaingang como 

Guarani. A pesquisa foi realizada pouco tempo depois da concretização de um dos 

passos mais importantes para a demarcação desta área como oficialmente indígena. 

Durante o mês de julho, os pesquisadores gravaram quase 30 horas de entrevistas, 

com cerca de vinte pessoas que podem ser classificadas em três categorias 

diferentes: população mais velha na área, lideranças e chefe de Posto.  

 É a partir desta pesquisa que se desenvolveu esta monografia enfocando o 

processo de territorialização dos Kaingang no Paraná, contemplando a perspectiva 

do Estado e dos indígenas, alvos deste processo. Para tanto o primeiro capítulo 

trará um histórico deste processo, demonstrando os primeiros contatos dos 
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Kaingang com a sociedade nacional, desde os primeiros registros da presença 

indígena até os contatos com bandeirantes, colonos, imigrantes europeus e 

políticos.   

 O segundo diz respeito ao processo de territorialização dos Kaingang através 

da ação dos agentes de Estado, para isso uma pesquisa foi feita no Serviço de 

Documentação da FUNAI, em Brasília - o Acervo Permanente Clara Galvão.  

Pesquisa focada em ofícios, memorandos, relatórios e documentos em geral que 

dão voz a política indigenista em vigor. 

 E o terceiro capítulo traz a perspectiva indígena deste processo de 

territorialização.  Através da análise dos depoimentos do primeiro campo, realizado 

pelos pesquisadores do Projeto Memória Indígena, pude classificar certo conjunto de 

relatos que têm como referência o “tempo dos antigos” – lembranças contadas pelos 

pais e parentes mais velhos dos entrevistados, sobre experiências de vida e 

cotidiano. Dentro deste conjunto de depoimentos há lembranças de festas, caças, 

brincadeiras, conflitos, primeiros contatos com não-índios, atividades de trabalho e 

processos de expropriação territorial. Há depoimentos também sobre casos de 

adoção de índios por não-índios, histórias de retorno para casa e a lembrança da 

chegada dos Xetá na Área Indígena de Marrecas. E, por fim, incluem-se nesses 

relatos os depoimentos referentes às mudanças de local e o processo de 

assentamento em Marrecas, as experiências com os chefes de Posto e as 

negociações necessárias a serem feitas com os grupos indígenas que residiam 

naquela área ao chegarem.  
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2 Histórico do contato com a sociedade nacional 

2.1 Presença Indígena no Paraná 

 

 Indícios que comprovam a presença de índios no que hoje se considera 

território paranaense são diversos, desde relatos de viajantes no século XIX e XX, 

relatos de expedições oficiais do governo colonial, evidências arqueológicas, entre 

outros, comprovavam a contínua presença de indígenas no Paraná, afirma Lúcio 

Tadeu Mota (MOTA, 1994:65). A região do Paraná foi e é caracterizada pela 

presença de três etnias: a população Guarani, do tronco Tupi, os Kaingang que são 

um grupo Jê Meridional e os Xetá, também pertencentes ao tronco Tupi. 

Confirmando o que descreveu Mota:  

 

“As literaturas etnológicas e historiográficas registram a presença dos grupos Tupi 
e Jê desde o início da ocupação do território pelos portugueses do litoral, e pelos 
espanhóis ao oeste. Documentos oficiais da época são fartos em assinalar a 
presença de tribos Kaingang por todo o segundo e terceiro planalto.” (MOTA, 
1994:258).  
 

 De acordo com Juracilda Veiga, o conjunto de achados arqueológicos mais 

antigos tem a datação aproximada entre 8.000 e 7.000 anos antes do presente 

(VEIGA, 2006:39). Para Mota, a presença indígena é marcada pelos vestígios de 

sua cultura lítica lascada e cerâmica e também pelos vestígios de sua cultura 

religiosa, através de restos mortais em urnas funerárias. E, é claro, pela “língua que 

denomina grande quantidade de acidentes geográficos, fauna e flora, além de seus 

costumes, mitos, leis, conhecimentos, etc.” (MOTA, 1994:66).  

 Estas demonstrações da presença de populações indígenas no Sul do Brasil 

vão contra a idéia propagada de que a região como um todo era despovoada, ou 

seja, que os territórios ocupados pelos indígenas constituíram “vazios 

demográficos”. Este conceito, desconstruído por Lucio Tadeu Mota, referia-se a uma 

idéia que perpassou várias instâncias da história paranaense de uma região 

desabitada e que tentou apagar da história regional toda e qualquer presença 

indígena.  
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2.2  A população Kaingang no Paraná 

 

 É apontado em pesquisas lingüísticas sobre os grupos Jê no Sul do Brasil que 

teriam chegado à região em torno de 3.000 anos antes do presente, cito Greg 

Urban: 

“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 Xokleng, separou-se muito antes de 
ocorrer a diferenciação entre os outros membros da família” (URBAN, 1992:88) 
 

E continua adiante: 

“a primeira separação teria ocorrido entre os Jê meridionais (Kaingang e Xokleng) 
e o resto. Estes teriam iniciado sua migração em direção ao sul nesse momento, 
há uns 3 mil anos, mas não se tem idéia de quando teriam chegado à região que 
atualmente ocupam no sul do Brasil” (URBAN, 1992:90).  
 

 Inúmeros relatos, cartas e depoimentos a respeito dos Kaingang no sul do 

Brasil foram recolhidos por Mota, descrevendo as características e impressões que 

se tinha das populações indígenas que habitavam esta região, contudo, descreve 

Veiga, apenas a partir de 1882 com os trabalhos de Telêmaco Borba e do capuchino 

Frei Luiz Cimitile, a denominação Kaingang começa aparecer nas documentações 

bibliográficas (VEIGA, 2006:42).  

 Os primeiros estudos antropológicos sobre a cultura Kaingang foram 

elaborados por Curt Nimuendajú em 1913, Hebert Baldus em 1937, Egon Schaden 

em 1945. Há também descrições de missionários, viajantes e escritores como a do 

Padre Chagas Lima em 1821 e de Visconde de Taunay publicada em 1931. 

 Atualmente os Kaingang são cerca de 8.950 pessoas no Paraná entre os 33 

mil no restante do Brasil (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)3. 

No Paraná os Kaingang se localizam em 11 áreas indígenas, em diversos casos, 

dividindo estas áreas também com populações Guarani e Xetá. 

 

2.3 Os primeiros contatos entre os Kaingang e a soc iedade englobante 

 

 Os primeiros contatos entre os povos indígenas situados na região hoje 

compreendida pelo estado do Paraná e segmentos da sociedade colonial ocorreram 

                                                           
3
  Dado do Instituto Socioambiental (Funasa, 2009) 
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ainda no século XVI. De acordo com Tania Swain (1988), os primeiros movimentos 

de ocupação da região propiciaram as fundações das cidades como Curitiba e 

Paranaguá, mas as atividades econômicas geradas não chegavam a ser relevantes 

a ponto de garantirem integração da região com a economia do restante da colônia. 

 Durante o período escravagista, as grandes propriedades não produziam 

excedentes, estando baseadas na agricultura de subsistência. Este modelo de 

exploração da terra foi, subsequentemente, substituído pelo arrendamento dos 

campos para rebanhos provenientes de propriedades localizadas mais ao sul, 

mudança que propiciou a criação de cidades e vilarejos ao longo das trilhas 

utilizadas pelos tropeiros para conduzir este gado para outras regiões do país 

(SWAIN, 1988:22). É também neste período que se criam as primeiras fazendas de 

engorda de gado próximas a região da Vila de Castro, de tal maneira que a partir de 

1769 cresce o interesse em invadir os sertões e reduzir a qualquer custo os 

“bárbaros” que ali habitavam (MOTA, 1994:110).  

 Somado a este contexto, iniciaram-se as reduções, fundadas por padres 

jesuítas e das quais originaram-se as primeiras descrições de grupos não-Guarani 

na região no século XVII, denominados na literatura como Cabeludos e Gualachos 

(MOTA, 2000:89). Contudo as reduções no interior do Paraná tiveram uma 

existência breve (1616-1630), quando foram alvo de ataques por parte dos 

bandeirantes paulistas (VEIGA, 2006:52). Assim o ocidente do Paraná torna-se 

esquecido para o governo colonial (BALHANA, 1969: 56). É no século XVIII, com o 

tráfego dos tropeiros vindos do Rio Grande do Sul para São Paulo, que surgem os 

primeiros relatos específicos da presença dos Kaingang no planalto paranaense.  

 Efetivamente é com a ocupação dos campos de Guarapuava e Palmas em 

1770 que se iniciaram os conflitos entre segmentos da sociedade colonial e os 

Kaingang, assim como a tomada dos territórios desse grupo indígena no Paraná. Os 

relatos do tenente-coronel Afonso Botelho e do capitão Paulo Chaves em 1772 e 

1773,  respectivamente, demonstram os primeiros contatos com a população 

indígena local e também descrevem qual o contingente desta população nestes 

campos. A preocupação com o domínio das terras ao sul era um considerável 

problema ao governo, uma vez que cada a cada expedição militar sabia-se melhor o 

real número desta população Kaingang. O próprio príncipe D. João desejando 
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ocupar a região de Guarapuava, antes que os espanhóis empreendessem alguma 

ação, dirigiu-se ao governador de São Paulo legalizando a caça ao índio e sua 

escravidão (WACHOWICZ, 1995:91). Outro exemplo é uma Carta Régia de 1809 que 

amparava a escravização de índios aprisionados (MOTA, 2000:53). 

 E se, com as expedições de Afonso Botelho, a resistência Kaingang foi 

grande, já no século XIX, o Império pretende conquistar territórios Kaingang com 

muito mais força (MOTA, 1994:77). Uma vez que novas transformações se seguiam, 

segundo Swain: “A exploração da erva-mate torna-se uma das principais atividades 

juntamente com o comércio de tropas no século XIX, responsável por importantes 

modificações econômicas e demográficas do Estado” (SWAIN, 1988:22). A vida 

econômica no Paraná era baseada no latifúndio campeiro, sobretudo nos Campos 

Gerais. Primeiro a criação e exportação de gado, depois a “invernada” e o comércio 

das tropas de mulas, vindas do sul para os mercados de Minas Gerais, São Paulo e 

Rio de Janeiro, foram as atividades econômicas que haviam ocupado os 

paranaenses desde o século XVIII e grande parte do século XIX. No mais era a 

lavoura de subsistência, cujos produtos via de regra não eram objeto de 

comercialização (BALHANA, 1969: 134) Estas modificações descritas pela autora 

dizem respeito a fundações de vilarejos e cidades também no interior do Brasil, 

favorecendo o “povoamento” da região. Assim estas frentes de expansão pastoril 

avançaram pelos campos gerais empurrando os índios para o interior, para as serras 

do segundo e terceiro planalto.  

  Os conflitos, iniciados nos primeiros contatos, persistiram por muitos anos, 

Mota descreve: “Em síntese, os Campos Gerais até meados do século XIX, estavam 

conflagrados em ações bélicas militarizadas movidas pelos fazendeiros brancos que 

procuravam expulsar os Kaingang de seus territórios ancestrais. A reação Kaingang 

também foi violenta e militarizada, eles sustentaram uma guerra contra os ocupantes 

de seus territórios por grande parte do século XIX.” (MOTA, 2000:94). Diversos são 

os relatos da violência exercida sobre os Kaingang na região, homicídios e quando 

não extermínios são os atos empreendidos pelo governo para dominar a população 

indígena. Ao mesmo tempo em que vários movimentos de invasão a fazendas foram 

feitas pelos Kaingang a fim de recuperar suas terras.   
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 É também importante enfocar que a conquista dessas terras através de toda 

esta violência contra grupos que se opunham também foi feita por grupos indígenas 

já submetidos e aliados aos “brancos” sendo amparados (com armas, por exemplo) 

pelos governos provinciais, como por exemplo, os caciques Kaingang Viry e Condá 

(VEIGA, 2006:53) 

 Para resolver esses conflitos o governo Colonial e Imperial optou pela 

implantação de aldeamentos. Para Manuela Carneiro da Cunha o ato de aldear os 

índios significava “reuni-los e sedentarizá-los sob governo missionário ou leigo” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1992: 143). O intuito destes aldeamentos era transformar 

os hábitos indígenas de todas as formas possíveis, confinando-os em um território. 

Inicia-se aqui a presença da Igreja Católica na história dos povos indígenas que 

situavam a região do Paraná, que ainda fazia parte da Província de São Paulo. 

Através do aldeamento a Igreja tornava-se responsável por conter os grupos 

aldeados à moral e aos hábitos da civilização cristã. Além disso, os aldeamentos 

tinham também como objetivo um projeto assimilacionista, visando transformar os 

índios aldeados em força de trabalho. Estes indígenas trabalhariam nas fazendas 

próximas aos aldeamentos como capatazes, carroceiros, etc.  

 As reações por parte dos Kaingang também foram registradas por Mota, 

como a queixa feita ao presidente da província do Paraná (que em 1853 se 

emancipou politicamente da Província de São Paulo) em 1862, por parte dos índios 

de Guarapuava,  reclamando da usurpação de suas terras naquela região.  Este é o 

início de uma nova forma de luta, não somente o ataque bélico, mas também se 

inicia em 1870 a luta pela demarcação de suas terras, visando a garantia de um 

território para sua sobrevivência (MOTA, 2000:98). No livro publicado de Visconde 

de Taunay há um exemplo de descrição de um desses encontros: 

 

“Logo que cheguei á província do Paraná, de que fui presidente pouco mais de 
sete mezes, de 28 de setembro de 1885 a 4 de maio de 1886, tive que me avir 
com os chamados índios de Guarapuava. Vagava pelas ruas de Curityba uma 
turma semi-nua dessa gente, reclamando ferramentas, roupas, dinheiro, etc., e 
lamentando-se de haverem sido maltratados por brasileiros e despojados de terras 
que lhe pertenciam.” (TAUNAY, 1931:84) 
 

 Assim seguido de vários pedidos e reclamações, em 10 de janeiro de 1879, 

enfim, estabelece-se um local definitivo para a instalação do aldeamento indígena na 
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comarca de Guarapuava (MOTA, 2000:108). Com o tempo vários grupos Kaingang 

foram transferidos para esta área demarcada em Marrecas (MOTA, 2000:118). 

 Além das reservas, na região de Palmas, são criadas as primeiras 

organizações coloniais no município, como a Colônia Militar de Chopim em 1882, 

criada por decreto 2.502 de 16 de novembro de 1859, com o objetivo de defender a 

fronteira, e os habitantes próximos contra a correria dos índios e a atração destes 

para a “domesticação” (BECKER, 1999:53) 

 É no também no século XIX que se inicia a imigração de agricultores da 

Europa para a região sul do Brasil, são reconhecidos como colonos, instalando-se 

em pequenas e médias propriedades denominadas de colônias. A política migratória 

era orientada no sentido de estimular a entrada de novos contingentes 

populacionais, imigrantes de todas as procedências e culturas (BALHANA, 

1969:157). A imigração também traz novas transformações à região com as 

instalações de pequenas e médias propriedades agrícolas ligadas diretamente ao 

abastecimento das cidades.  

 A colonização financiada em um primeiro momento pelo governo torna-se um 

programa privatizado no século XX, com um fluxo regular de migração e taxa de uso 

do solo para agricultura maior, se abrem cada vez mais estradas e possibilitando a 

criação de vilarejos e cidades ligadas entre si (SWAIN, 1988:23). A Lei Orçamentária 

de 1848 reafirmou a competência da colonização por parte dos governos provinciais 

e concedeu terras devolutas4 para a criação de núcleos coloniais. Apesar de terem 

existido algumas tentativas anteriores, foi somente em 1879 que se obteve um 

sucesso na integração de imigrantes na economia paranaense, através da 

exploração do mate (BALHANA, 1969:179). Com os colonos, a economia do Paraná 

passou a estar focada na exportação do gado e do mate. Dessa forma a exploração 

do mate também conduziu à grande propriedade do Paraná, já que enormes 

concessões de terras foram feitas às companhias privadas que se destinavam à sua 

produção (SWAIN, 1988:22). A exploração da erva mate torna-se corrente no 

Paraná no século XIX, seu processo de produção requeria uma mão de obra 
                                                           
4
  É interesse notar que com a Lei de Terras de 1850 o governo reservaria entre as terras 

devolutas parcelas que julgasse necessárias à colonização dos índios. Mas ao mesmo tempo tal 
expressão, “terras devolutas” tinha um significado abrangente, indicando terras vagas, não ocupadas, 
sendo consideradas então terras públicas. (LINHARES, 1998: 127-128) 
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abundante e barata, ainda que pouca ou nenhuma qualificação fosse necessária 

(OLIVEIRA, 2001:26). 

 No caso do Norte do Paraná, a partir de 1860, fazendeiros paulistas e 

mineiros iniciaram fazendas e plantações de café (BALHANA, 1969:213), mas a 

colonização ficou a cargo da Companhia de Terras Norte do Paraná, fundada por 

empresários britânicos, que compraram meio milhão de alqueires do governo do 

estado em 1927 e revenderam em lotes para pequenos e médios fazendeiros, 

geralmente interessados no plantio de café.  Somente nesta área citada estima-se 

que 100 mil famílias teriam se fixado nesta área dessa Companhia (OLIVEIRA, 

2001:33).  

 O sistema de colonização praticado pelo Governo do Estado foi semelhante 

ao da Companhia de Terras Norte do Paraná, vendendo suas terras em pequenos 

lotes agrícolas (BALHANA, 1969:216). De semelhante forma o Sudeste e Oeste do 

Paraná passaram por processo semelhante, desta vez com a empresa privada 

Industrial Madeireira e Colonizadora Rio Paraná S.A. – Maripá. Com sede em 

Toledo essa empresa mediu e demarcou lotes, abriu picadas e estradas, vendeu 

lotes urbanos, chácaras e colônias. As chácaras eram propriedades que 

circundavam os núcleos urbanos, tendo em média um alqueire, e as colônias eram 

lotes servidos de água corrente demarcados com área média de 10 alqueires 

(BALHANA, 1969:219). 

 Além das concessões de terras a preços baixos, outros dois fatores também 

influíram no fluxo migratório, as doações de terras que estavam acompanhadas de 

uma cláusula que determinava a atividade colonizadora e de povoamento, 

paralelamente à exploração do solo e florestas. E a grilagem em que muitos 

territórios foram apropriados ilegalmente através de títulos falsos, sem que tivesse 

qualquer atenção do governo. Assim, um quarto do território foi privatizado nos 

primeiros 30 anos do século XX (SWAIN, 1988:23). 

 Posteriormente outros problemas agrários surgiram na região.  Manuel Ribas,  

Interventor no Paraná de 1932 até 1945, produziu uma das grandes transformações 

relativas às concessões de terras, fazendo retornar ao patrimônio do Estado, 

milhares de hectares de terras (grileiros). Também reiniciou os trabalhos de 

colonização, executados agora diretamente pela administração estadual, anulando 
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todos os contratos com as empresas colonizadores, exceto com a Companhia de 

Terras Norte do Paraná, e com a Francisco Gutierrez Beltrão (BALHANA, 1969:211-

212). Depois de Manuel Ribas, quem entra no cenário político paranaense é Moysés 

Lupion. Em associação a empresas colonizadoras Lupion foi denunciado por vender 

mais terras do que havia na realidade para estas empresas de colonização, 

gerando, por exemplo, a Revolta dos Posseiros (LEITE JÚNIOR e ESCOBEDO, 

2006:101). Nessa época, diversas reservas indígenas decretadas no início do século 

XX tiveram suas terras reduzidas através de um acordo do governo estadual com o 

Serviço de Proteção aos Índios – SPI – órgão indigenista oficial na época (VEIGA, 

2006:55). Outro problema decorrente do governo Lupion foi a tentativa de regularizar 

um projeto que propunha o loteamento de terras para famílias indígenas, como 

descreve Lima, que criava unidades isoladas que rompiam com o modelo de 

organização coletiva destes indígenas (LIMA, 1998:186).   
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3.  Políticas indigenistas e a ação dos agentes de Estado 

 3.1  Missões 

 

 A história da política colonial muitas vezes se confunde com a história da 

política indigenista, na qual o Estado muitas vezes valeu-se da Igreja como 

instrumento para aplicação de regimentos indígenas. José Oscar Beozzo descreve 

que boa parte dos conselhos de missionários foi convertida em assessores e 

mentores da política indigenista, como a influência do Padre Manuel de Nóbrega e 

do Padre Antônio Vieira, por exemplo (BEOZZO, 1983:9). 

 Desde o início da colonização a questão da mão-de-obra foi um problema 

central, a solução dada foi a prática de escravização dos indígenas. Com as guerras 

justas abre-se o caminho dos cativeiros lícitos respaldados pela lei e pela Igreja. E 

as terras usurpadas foram repartidas entre cristãos que se aventuravam nesta 

empresa, assim como os indígenas repartidos também para seus serviços 

(BEOZZO, 1983:14-15). Uma sequência de leis foi publicada, hora libertando; hora 

restringindo a liberdade dos indígenas, em um embate quase que constante entre 

colonos e jesuítas. Não que os colonos se opusessem à catequese, mas sim à 

subtração de mão-de-obra. 

 Os missionários recebiam terras para a fixação de suas missões religiosas e 

tinham a obrigação de reunir e aldear populações indígenas próximas, não apenas 

para catequizá-los, mas também para incutir “hábitos civilizados”. Nota-se que o 

missionário na prática preparava os indígenas para a coexistência com o colonizador 

(VILLELA, 1981:22-24). E em muitos casos fez das missões uma rentável empresa 

mercantil (BEOZZO, 1983:49). 

 No caso da região do Paraná, houve as reduções no oeste paranaense – 

Guairá – cujos habitantes foram dizimados pelos bandeirantes paulistas, pois estas 

reduções eram alvos privilegiados por serem habitadas por “índios mansos”, dos 

quais mais de 15.000 tornaram-se prisioneiros (BEOZZO, 1983:18). No caso 

específico desta região é interessante notar que com o fim desta redução, o Guairá 

tornou-se vazio, sendo pouco depois preenchido pela população Kaingang 

(BECKER, 1999:53). 
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 A partir da legislação pombalina houve uma intensa crítica à política 

indigenista corrente, colocando ponto final na escravização indígena através do 

alvará complementar de 7 de junho de 1755 que “abolia inteira e absolutamente o 

poder temporal dos missionários de qualquer Religião” (BEOZZO, 1983:59). 

Contudo, muitos obstáculos surgiram para se por em prática tal lei. Em 1798, o 

alvará foi abolido pelo Príncipe Regente e substituído por algumas normas que não 

enquadravam o índio em nenhum regime especial, ficando seu trabalho submetido 

às normas que regulavam a relação entre amo e criado. A sua supressão deu início 

a um período de instabilidade que cessou qualquer política de atração e aldeamento 

dos grupos indígenas isolados, cessou também qualquer política mais direta do 

Estado em relação aos grupos em contato com outros grupos aldeados e com 

colonos. Neste período a política flutuou em torno dos choques entre moradores, 

caçadores, garimpeiros, viajantes, tropeiros e os grupos indígenas cujos territórios 

eram almejados (BEOZZO, 1983:71).  

 Entre 1798 e 1845 foram autorizadas ações ofensivas, por meio de Cartas 

Régias que praticamente restabeleceram as bandeiras, abrindo um período de caça 

ao índio, seja para extermínio, seja para torná-lo cativo (BEOZZO, 1983:72-73). 

Contudo a partir de 1845 começou um período novo para a política indigenista. A 

atitude belicosa em relação aos índios foi suspensa e houve também uma mudança 

na postura do Estado quanto ao elemento religioso na questão indígena. O decreto 

nº426, de 24 de julho de 1845, além de revogar a guerra contra a população 

indígena, dispôs que os índios teriam o estatuto dos órfãos (BEOZZO 1983:75). Aos 

capuchinos foi repassada a responsabilidade de implementar a política indigenista 

da época e o regulamento de 1845 ofereceu o quadro normativo que sustentou a 

ação missionária. A figura central é o Diretor Geral dos Índios, um para cada 

Província. De acordo com Beozzo:  

 

“a política indigenista parece ter dois objetivos: o primeiro, pôr fim aos choques 
armados nas áreas de expansão da sociedade nacional. A atração e o aldeamento 
dos índios retiram-os da linha de fogo dos que avançam sobre seu território. A sua 
sedentarização libera terra para a ocupação dos nacionais. O segundo objetivo 
patente no novo Regimento é a questão da destinação das terras indígenas. As 
que estavam abandonadas deviam ser indicadas pelo Diretor ao Governo, 
sugerindo o destino a ser dado às mesmas. Aos índios que não cultivassem suas 
terras, essas deviam ser retiradas. Os pequenos grupos deviam ser reagrupados. 
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A terra não utilizada numa determinada aldeia devia ser arrendada” (BEOZZO 
1983:79) 
 

 A política indigenista já anunciava um prelúdio do que seria a Lei de Terras de 

1850 e já demonstrava que o índio não seria um obstáculo ao aproveitamento da 

terra, uma vez que ele mesmo em pouco tempo se tornaria um agricultor.  

 Na província do Paraná o primeiro presidente Zacarias de Góes e 

Vasconcelos em 1853 já declarava a importância das assembléias provinciais 

ajudarem a promover a catequese e civilização dos indígenas. E a política imperial 

de criação das colônias indígenas teve como influência o Barão de Antonina, a 

documentação levantada por Lucio Tadeu Mota, demonstra que o poder do Barão 

de Antonina ultrapassava o Diretor Geral dos Índios no Paraná – Francisco Ferreira 

de Rocha Lourdes. Os fazendeiros dos campos de Guarapuava e Palmas 

conseguiram o direito de nomear alguém para o cargo de diretor geral dos índios e 

não queriam a intromissão do Barão de Antonina, uma vez que estar próximo dessa 

política era garantia de incorporação de terras indígenas às suas fazendas. Mota 

defende que as políticas indigenistas praticadas pelo Diretor Geral dos Índios 

estavam muito mais afastadas da política oficial do Império, do que as praticadas 

pelo Barão de Antonina; enquanto este montava aldeamentos com a presença de 

capuchinos, aqueles faziam guerras a grupos indígenas resistentes (MOTA, 2000: 

10-11).  

 O segundo presidente do Paraná, Henrique Beaurepaire Rohan, defendia que 

a política indigenista deveria estar pautada em três pilares: conquista, catequese e 

civilização. A primeira envolveria a força militar, seria responsabilidade de polícia, a 

catequese seria o predicado da religião e a civilização seria conseqüência da 

indústria (MOTA, 2000:12). 

 O terceiro presidente, José Antonio Vaz de Carvalhaes, não acreditava na 

catequese, acreditava no desaparecimento dos índios e apenas militarizou a política 

indigenista. O presidente seguinte, Francisco Liberato de Mattos reafirmou a política 

imperial de criação de aldeamentos indígenas. Já José F. Cardoso reafirmou a 

necessidade da catequese nos moldes pregados pelo Império (MOTA, 2000: 13-14). 

Outros são os exemplos dos presidentes das províncias e suas ações em relação ao 

serviço da “Catequese e Civilização” dos índios no Paraná, que não caberia aqui, 
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mas servem como parâmetro para entender a influência de tais políticas e políticos 

na política indigenista da época. 

 É interessante notar que com a proclamação da República a política 

indigenista em vigor não mudou, ainda assim o pensamento estava voltado para o 

agrupamento dos índios em aldeamentos com o objetivo de “civilizá-los” através da 

catequização e, subsequentemente, apropriar-se dos territórios ocupados por eles. 

Em contrapartida, com a chegada de imigrantes e a política de ocupação das terras 

iniciaram-se as solicitações dos indígenas pela demarcação de seus territórios. Em 

circular datada de 23 de dezembro de 1878 e pelo Ofício de 24 de dezembro 

também de 1878 demarca-se a Terra Indígena de Marrecas, a primeira área a ser 

demarcada para indígenas no Paraná. O que serviu, como exemplo para outros 

grupos indígenas efetuarem suas reivindicações. Os Kaingang de Marrecas 

conseguiram, através de circulares e ofícios, produzir documentos oficiais sobre a 

demarcação deste território. Porém em 1949 seus territórios foram drasticamente 

subtraídos, sendo reduzidos para 16.839 ha (MOTA, 2008:139-140). 

 

3.2 Estado 

 

 A separação entre a questão indígena, como política, da Igreja iniciou-se no 

período pombalino (1770-1808), quando o Marquês de Pombal retirou a autoridade 

dos jesuítas para executarem quaisquer tarefas administrativas relativas à política 

indigenista (BEOZZO,1983:45). Esta separação tornou-se definitiva com a criação 

de um órgão propriamente indigenista em 1910, que objetivava também assegurar 

as estratégias de ocupação territorial do Brasil. Inicialmente criado como Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), sofreu 

uma reformulação e em 1918, quando se transferiu a tarefa de localização dos 

trabalhadores nacionais para o Serviço de Povoamento, tornou-se apenas Serviço 

de Proteção aos Índios – SPI. A finalidade do SPI, durante toda sua existência, era 

transformar os índios em pequenos produtores rurais capazes de auto-sustentarem-

se (LIMA, 2006:159). O primeiro sistema utilizado no contato com populações 

indígenas que desconheciam/resistiam aos “brancos” foi inaugurado pelo General 

Cândido Mariano da Silva Rondon, chamada de “pacificação”: 
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“Este seria componente fundamental da pacificação, estratégia de conquista 
supostamente inventada por Cândido Rondon, grande trunfo de sua indicação 
como implementador do SPILTN: tratava-se de atrair e pacificar, conquistar terras 
sem destruir ocupantes indígenas, obtendo, assim, a mão-de-obra necessária à 
execução dos ideais de Couto Magalhães, de desbravamento e preparação das 
terras não colonizadas (para uma posterior ocupação definitiva por brancos) por 
meio de populações “aclimatadas” aos trópicos. Realizar-se-ia o duplo movimento 
de conhecimento-apossamento dos espaços grafados como desconhecidos nos 
mapas da época, e a transformação do índio em trabalhador nacional” (LIMA, 
2006:160-161) 
 

 O SPI durou 57 anos, nos quais os sertanistas tiveram papel fundamental na 

“domesticação” de diversos grupos de “índios selvagens” para que pudesse haver a 

expansão da sociedade brasileira, sem maiores problemas (RAMOS, 1995:6). A 

pacificação dos índios Kaingang no oeste de São Paulo é descrita por Erthal, 

comprovando a “excelência” do método de Rondon. Este tipo de contato “pacífico” 

no caso dos Kaingang resultou em um “confinamento em reservas, liberando as 

áreas de caça, de coleta e de perambulação para a ocupação pastoril e agrícola” 

(VEIGA, 2006:55).  

 Em 1967 o SPI deixa de existir e é reestruturado como Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI, em um contexto de diversos escândalos a respeito de corrupção e 

violação de direitos indígenas.  Além da redução das reservas também ocorreu a 

destruição de recursos naturais através da exploração de madeira pelo próprio órgão 

indigenista, primeiro pelo SPI e depois pela FUNAI (VEIGA, 2006:56). 

 Parte desta pesquisa foi elaborada no Serviço de Documentação da FUNAI – 

Arquivo Permanente Clara Galvão, na qual foi possível analisar ofícios, memorandos 

e documentos em geral que atestam a influência das ações dos agentes de Estado 

neste processo de territorialização descrito nesta monografia. A pesquisa foi 

direcionada para o período do SPI, mas não somente, buscando referências a 

pessoas citadas nas entrevistas5 feitas durante o Projeto Memória Indígena como 

chefes do Posto Indígena de Marrecas e região, além de situações relembradas pela 

população Kaingang, como trabalhos para o Posto, arrendamento, extração de 

madeira, conflitos com não-índios, intrusos em área indígena, etc. Cabe ressaltar 

                                                           
5
 Partes das transcrições serão reproduzidas neste capítulo e no próximo. Para tanto as falas serão antecedidas 

das primeiras letras, em maiúsculo, do entrevistado e da letra “e”, também em maiúsculo, para identificar a 

fala do entrevistador.   
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que neste capítulo será privilegiada a perspectiva do Estado no trato destas 

questões. 

  

 

3.2.1 Posto Indígena como uma empresa lucrativa 

 

 O primeiro ponto a ser analisado refere-se a documentos que demonstram os 

empreendimentos econômicos em terras indígenas que eram de responsabilidade 

dos encarregados dos postos indígenas. De acordo com Lima, o gerenciamento do 

patrimônio indígena para obter uma renda através dos postos caberia à seção de 

orientação e fiscalização, que depois de 1945 tornou-se seção de orientação e 

assistência (LIMA, 1995:291). Há diversos documentos no SEDOC que demonstram 

um controle mensal de todos os gastos e ganhos de cada posto. Um deles era 

através da agricultura, plantações e venda de excedentes. Como por exemplo, o 

ofício6 nº13/51 de 26/04/1951 da Área Indígena de Queimadas, intitulada: “Renda do 

Posto”, no qual descreve que por causa da forte chuva que estragou roçado a 

colheita do Posto diminuirá em 40%. 

  Havia também casos de extração de madeira, como por exemplo, o 

documento “Renda do Posto” de 11/01/1951, do município de Apucarana que acusa 

recebimento de CR$ 10.600,00 para a construção de estrada que seria destinada à 

extração de madeira7. Contudo a extração de madeira não parecia ser consenso em 

todos os postos, em Laranjeiras do Sul os documentos de 10/11/1962 e 13/12/1962, 

o primeiro supõe que venda de terrena que faz divisa com área indígena seja para 

facilitar acesso a pinheiros e realizar cortes8. E o seguinte é um telegrama que pede 

instruções sobre como proceder a caso ocorra o corte de madeira9. Por fim o 

documento de 30/03/1966, do município de Laranjinha, é uma carta do Chefe da 7ª 

Inspetoria Regional para Posto, definindo a suspensão de corte de madeira para fins 

comerciais10. 

                                                           
6
  (SEDOC, filme 48, fotograma 2228) 

7
  (SEDOC, filme 48, fotograma 1882) 

8
  (SEDOC, filme 65, fotograma s/n) 

9
  (SEDOC, filme 65, fotograma s/n) 

10
  (SEDOC, filme 65, fotograma s/n) 
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Na busca desta “renda indígena” fica evidenciado que o encarregado do posto 

tornou-se um mediador entre a população indígena e o mercado regional. Sabendo 

desse ponto a entrevistadora do projeto Memória Indígena questiona a renda 

indígena e os problemas decorrentes dessa prática: 

 

E Tinha uma tal de renda indígena né?    

D É, é, isso eu sei que faziam. De certo também tinham que 

gastar um pouco, seus gastos,  mas de certo... (  ) mas eu não 

posso dizer. Mas se tinha assim um erro, mas se o outro não 

dá muita satisfação, mas não é culpa dele, é culpa da 

organização do negócio. Você lembra  do tempo do SPI 

como é que funcionava...? 

? (  ) 

E Era só da madeira, ou exploravam outras coisas? 

? (  ) plantação de soja, exploravam a madeira, plantavam e 

davam trabalho pro índio e iam fazendo os projetos né?  

E  (  ) por exemplo aqui, aqui  tinha um projeto de  serralheria, 

então essas casas aqui, todas essa casas aqui foram 

construídas na época do projeto. Eu acho que assim... 

 

Outras formas de incrementar esta renda indígena foram praticadas, como é o 

caso do arrendamento de terras, prática eliminada com o Estatuto do Índio em 1973.  

Apesar de anteriormente ser uma prática legalizada, ainda assim os encarregados 

do Posto enfrentavam situações adversas com não-índios que tomavam para si 

parcelas do território indígena, é o caso comentado pelo encarregado: 

 

E Esses arrendatários que estavam aqui né... 

D Não eram arrendatários, eram intrusos, bandidos, safados... 

E eram lavradores né... Mas eu queria saber como que eles entravam, eles não 

sabiam que a terra... 

D Sabiam, a maioria sabia que aqui era terra dos índios. Então que veio (  ) 

porque antes disso falavam que era a terra dos índios que já eram titular 

desde 1880. Mas não adiantava, não acreditavam e achava que aquilo não 

tinha valor nenhum e que aquilo ficaria pra eles. Sabiam... 
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 De semelhante modo ao descrito por Silvio Coelho dos Santos sobre o Posto 

Indígena Duque de Caxias (município de Ibirama/SC), o arrendamento de terras de 

reserva passou a substituir a roça e a comercialização dos excedentes (SANTOS, 

1969:58). No caso do Paraná, há vários documentos que comprovam a existência 

de arrendamentos em áreas indígenas, assim como há também aqueles que 

atestam sua não existência. É o caso do ofício nº5 de 19/10/1962, no município de 

Laranjeiras do Sul, em que afirma que não existe arrendamento em área indígena, 

pois onde trabalham pessoas não faz parte da área indígena11. Posteriormente, 

principalmente entre 1967 até 1970, constam dezesseis documentos de 

arrendamento referentes ao período no Paraná. Essa prática era utilizada para 

ampliar a chamada “renda indígena”, mas Santos aponta alguma conseqüências 

para esta atividade. A primeira é que a fixação de colonos em áreas indígenas 

proporcionava um deslocamento de indígenas dentro da própria área, uma vez que 

eram os colonos que por estarem pagando escolhiam o local o qual se fixariam. A 

segunda conseqüência é que decorrente desse deslocamento não havia tempo de 

se fazer a própria roço, criando a oportunidade de se utilizar da mão de obra 

indígena, engajando-se como trabalhador-diarista nas roças dos colonos (SANTOS, 

1969:64).   

 Ricardo Cid Fernandes na sua dissertação de mestrado intitulada: “Autoridade 

Política Kaingang: um estudo sobre a construção da legitimidade política entre os 

Kaingang de Palmas/Paraná” realizou um interessante estudo acerca das condições 

históricas e culturais que garantem a autoridade dos agentes políticos que atuam 

sobre a comunidade estudada. Um dos temas centrais de sua análise está voltado 

para a participação das autoridades indigenistas e governamentais nos processos 

políticos de Palmas. O autor discorre sobre o fato da instalação da serraria no 

interior da Área Indígena de Palmas provocou uma redefinição nos limites da 

autoridade política (FERNANDES, 1998:117). Uma vez que o chefe do posto estava 

ligado diretamente a nova configuração econômica e social da região, houve um 

atrito entre a autoridade deste com a autoridade do cacique que era contra a 

derrubada da mata na Área, atrito tão grande a ponto de fazer com que o cacique 

                                                           
11

  (SEDOC, filme 65, fotograma s/n) 



27 

 

abandonasse sua posição. Outro ponto levantado pelo autor diz respeito às 

influências na diversificação da produção regional, que muito se assemelha com a 

situação vivida em Marrecas, que seriam: 

 

“a presença de famílias de colonos, pequenos proprietários rurais, nas vizinhas da 
Área; o desmatamento provocado pela ocupação das áreas vizinhas e pelo 
incremento na atividade madeireira; a ampliação das possibilidades de emprego 
fora da Área; o recrudescimento da aversão da sociedade regional em relação aos 
Kaingang.” (FERNANDES, 1998: 115)  
 
 

 Desta forma é possível perceber que há uma recorrência dessas práticas nas 

áreas indígenas situadas no Paraná e dizem respeito também a forma como essas 

populações eram vistas e identificadas pelos agentes de Estado e pelos não-índios 

moradores da região.  

 

 

3.2.2 As questões que envolvem a terra 

 

 As medições e demarcações de áreas indígenas em grande parte envolvem 

uma série de conflitos com indígenas, moradores de locais próximos, políticos da 

região e etc. A análise de alguns documentos permitiu perceber que esses conflitos 

ocorreram em várias instâncias e comprovam o quão complicado esses processos 

se tornaram. Por exemplo, o ofício nº 29 de 05/11/1941, escrito pela 7ª Inspetoria 

Regional, em Curitiba, pede regularização de demarcação da área indígena em Rio 

das Cobras, uma vez que constam documentos já bastante antigos que comprovam 

que terreno pertence aos índios da região12.  

 O ofício nº 9 de 18 de outubro de 1955 revela novamente problemas com a 

demarcação da área de Rio das Cobras e ameaças envolvendo o Encarregado do 

Posto: 

“Levo ao vosso conhecimento mais uma vês as ocurrencias do P.I. Rio das 
Cobras, como já é de vosso conhecimento, a medição que estão fasendo nesta 
reserva de índio, os Srs, que mandarão medir é o Snr. José Vieira, e Pedro Alves, 
comerciante no Rio Guarani, é vereador pelo partido P.S.D. recebendo estruções 
pelo radio, medirão ao acampamento onde estava o Dr. Engenheiro, levando 
comigo o regimento do Serviço de Proteção ao Indio, mandei ler o art. 12 a letra f) 

                                                           
12

  (filme 65, fotograma s/n) 
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o agremensou achou que eu tinha razaão , e que não continuava a medir, ia falar 
com o Dr. Leão, que fosse intender-se com a Inspetoria de terra de Indio, agora 
surgiu outra cousa, o Snr. José Vieira, foi falar com o Dr. Xenofonte adevogado 
para abrir Inquerito contra min me acusando como mandei índios para matar ele, 
nunca acontesseu isso, calunia, mas o adevogado não quis pegar a causa, pesso 
afinesa de dirigier um oficio para o Dr. Leão, o Inspetor do Estado para lembrar do 
que foi combinado pelo radio ai na chefia, Regional, e perciso tomar uma medida 
severa para não acontecer como em marrécas, fico aguardando ordens. Cordiais 
Saudações. Raul de Souza Bueno – Encarregado do Posto” (SEDOC, filme 63, 
fotograma 233) 
 

 Dois anos depois, os conflitos continuavam por causa da área de Rio das 

Cobras, ofício nº6 de 17 de junto de 1957: 

Snr. Chefe da I.R.7 de S.P.I. Curitiba 

Junto com este segue o expediente do mês de Maio passado, quanto a 
rendamento de terra aqui não existe, falei com os Fausto e expriquei a carta que 
tinha chegado a essa chefia, ai eles me derão uma declaração por escrita, que vai 
junto, é mais um documento para nos, foi o Deputado Alcindo Natél de Camargo, 
que fiserão requerimento para o Snr. Euclides Fausto, e outros irmãos, do mesmo, 
isto tudo a margem esquerda do rio União, informando para essas pessoas que ali 
não ficaria para índios, o Snr. Antonio Thaeinl, foi falar com o Snr. Arival Natél de 
Camargo, dentro da área dos índios, segundo o que esta no mapa, esse homem é 
que cria casos, para dificultar a marcha do nosso serviço e o bom funcionamento, 
Cordiais Saudações 
Raul de Souza Bueno – Aux. Sert. Encarregado do Posto” (SEDOC, filme 63, 
fotograma 486) 

 

 No Posto Indígena de Laranjinha o conflito com moradores sobre o tamanho 

da área causou problemas, o ofício 20/54 de 09/01/1954 cita que a área indígena é 

contestada pelo prefeito de Santa Amélia, o aviso é do encarregado do Posto ao 

chefe da 7ª Inspetoria Regional: “Soube também que o Senhor prefeito deste 

Município está cogitando, junto ao Snr. Governador do Estado, em adquirir todas as 

terras dessa P.I., passando a pertencer para o município de Santa Amélia” (SEDOC, 

filme 62, fotograma 614).  

 Os conflitos também abrangem aqueles que ocupavam terras indígenas 

indevidamente, reconhecidos como intrusos. O documento de 29 de novembro de 

1965, sobre o Posto Indígena Rio das Cobras, demonstra o discurso oficial sobre o 

assunto: 

 “Realmente, como Agente de Proteção aos Índios e principalmente como 
Encarregado do Posto “Int. Manoel Ribas [Rio das Cobras], não permiti e não 
permitirei dilapidações nem mesmo invasores apropriarem-se das terras dos 
índios, pois, si elas pertencem aos Selvícolas, somente eles deverão cultivá-las e 
nele habitarem e, todos aqueles que, em terras do Indios oprimirem, explorarem e 
atacarem nossos protegidos – os Indios – terão que sentir nossa resistência como 
órgão de energia e proteção tutelar.” (SEDOC, filme 65, fotograma s/n) 
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 Um telegrama mais antigo, de 31/20/1952, de Laranjeiras do Sul descreve as 

melhorias do Posto além do “progresso moral e material dos índios do Posto que 

não são mais explorados por intrusos” (SEDOC, filme 62, fotograma 1938) 

 Contudo há também os casos de ocorrência de intrusos em área indígena, é o 

que aconteceu em Tamarana, em 12/07/1950, a prática era feita com cobrança de 

taxas – foro. O ofício nº11/50 descreve a situação e pede informações sobre como 

proceder com aqueles que se recusam a pagar tais foros. (SEDOC, filme 48, 

fotograma 1025). Semelhante caso é descrito no Posto Indígena Dr. Selistre de 

Campo/SC (SANTOS, 1969:61) 

 Outro ofício enviado diretamente ao diretor interino do SPI pelo Inspetor José 

Maria de Paula sobre Marrecas, confirmando posse dos índios Kaingang conforme 

título expedido em 30 de outubro de 1880. Questionando como deve proceder sobre 

despejo de intrusos, uma vez que “irá contrariar uns tantos interesses dos intrusos, 

invasores daquelle aldeamento, e também dos elementos políticos, ou melhor 

eleitoraes, da região que influíram no alojamento de ditos intrusos naquelas terras” 

(SEDOC, filme 379, fotograma 2062-2065). 

 Contudo há também o caso, em Rio das Cobras, dos índios reportarem-se 

diretamente ao chefe da Inspetoria Regional por conta de conflito com não-índios e 

da impotência do chefe do Posto para resolver situação, questionando as atitudes do 

encarregado do Posto “parecendo até apoiar tais indivíduos”, os intrusos no caso.  

(SEDOC, filme 63, fotograma 766) 

 No caso de Palmas:  

“Nos anos quarenta e cinqüenta aumentava o número de pequenos agricultores, 
vindos dos estados do sul, fato que influenciou a diversificação da produção 
regional. Aumento populacional na região afetou os kaingang de quatro formas 
diferentes: presença de famílias de colonos, pequenos proprietários rurais vizinhos 
à área, o desmatamento provocado pela ocupação das áreas vizinhas e pelo 
incremento na atividade madeireira; a ampliação das possibilidades de emprego 
fora da Área, o recrudescimento da aversão da sociedade regional em relação aos 
kaingang” (FERNANDES, 1998:115). 
 

 Era neste contexto que o chefe de posto passa a exercer influência na 

mediação das relações entre a comunidade Kaingang e a sociedade regional e 

nacional, sendo assim ele participava na definição dos interesses da comunidade. 

O encarregado do Posto que participou das entrevistas no Projeto Memória 

Indígena já havia ocupado esse cargo anos antes e esteve presente nas ações de 
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deslocamento de contingentes indígenas de uma área para outra, como foi o caso 

de Boa Vista e Imbira Branca para Marrecas. A função de mediação exercida pelo 

chefe de Posto é também levantada por Lima (1995) na análise sobre o SPI em “Um 

Grande Cerco de Paz”. Dival, chefe de Posto de Marrecas, atenta para a importância 

do encarregado: “Se a gente ta aqui a gente tem que comandar, orientar, ensinar 

tudo o que (  ). A nossa política do SPI era uma política de ideal, de amor, de tudo...” 

A política exercida pelo órgão indigenista anterior foi sentida por este encarregado, 

que atuou sob os dois órgãos:  

E Já que estamos falando nisso né, que o senhor colocou que a FUNAI 

tomou outro tipos de medidas que o SPI tomava antigamente, o 

senhor colocar outras diferenças que há entre o SPI que o senhor fez 

parte e a FUNAI que veio posteriormente... 

D Eu não combato a FUNAI minha filha, eu não combato a FUNAI, 

porque eu tenho orgulho da FUNAI. Eu vejo assim um não sei o que 

das pessoas de não deixar isso aqui a vontade, não consigo entender. 

Aí que eu vejo uma certa diferença nas coisas, não sei se  a 

mentalidade que mudou, não sei... 

E                     No tempo do SPI , eles trabalhavam mais? 

D Trabalhavam, imagine que antes não tinha os recursos que tem hoje. 

E                     Trabalhavam sob as ordens dos chefes? 

D                     Orientados pelos chefes 

E Uhum, porque se não tiver uma chefia eles não trabalham, ou 

trabalham menos? 

D  É natural né? E tem mais uma, o índio vai daqui muitos, muitos anos, 

você não vai estar vivo, eu não vou estar vivo, vai ter que ter um 

órgão, tem que ter um comando pra eles, tem que ter isso, tem que ter 

isso, porque se deixar por si a vontade (  ). Não é questão de (  ), sou 

até meio tipo índio, não sou racista não sou nada, é gente que mais 

estimo. Sou caboclo, sou nacional acho que depois do índio (  ) é 

gente que eu quero bem demais, mas é uma verdade né? Não 

podemos mudar as coisas, não é isso? 

?  É 

D E tem que ter, tem que ter tudo política, como é aquele termo, política 

paternalista. E eu acho que tem que ter política paternalista. 
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Também fazia parte do cotidiano dos chefes de Posto enfrentar conflitos diversos 

com a população vizinha, além de políticos locais. Porque, se na visão dos índios, os chefes 

de Posto representam o Estado e a política indigenista oficial, ao mesmo tempo, eram 

representantes desta população indígena em um cenário local, onde os interesses indígenas 

se opunham aos dos fazendeiros próximos, por exemplo. Dival enfoca diversas situações 

em que teve que intervir por encarregados de posto de diversas áreas indígenas, quando foi 

Chefe da 7ª Inspetoria Regional do SPI, Casos como ameaças de morte e emboscadas. 

Também enfrentavam situações de intrusos em áreas indígenas e os conflitos decorrentes 

desta situação, segue um exemplo: 

 

E Só uma coisinha aquele três inspetores que tinham ficado aqui, que o senhor 

mandou queimar a casa deles foi nessa época? 

D Foi, foi sim 

E Aí o senhor já mandou queimar junto também 

D Claro que sim eles tavam aí pra ajudar a gente, e eles eram os primeiros 

contra a gente. Eu naquela época perguntei, você vai cuidar com essas 

histórias aí, porque vocês tão gravando depois (risos) (risos). Mas era gente 

ruim mesmo, por isso que eu digo, a gente não tinha ninguém pra ajudar, aqui 

existia esses policiais, em toda parte, no interior, como hoje ainda existe (  ) e 

nomeia em tal lugar o inspetor-policial pra cuidar. (  ) se vê que é uma área 

que nem precisava (  ) tinha três inspetores policias, era uma área grande. E 

esses caras invés de ajudar a gente, a gente pedia pra eles, (  ) ficavam 

insuflando até os bandidos contra a gente. 

E tavam a favor dos brancos? 

D Tavam a favor deles. E a gente sabia (  ) eles diziam que era, todo mundo 

dizia que era, mas eu fui perguntar em Guarapuava assim mesmo. Aí 

disseram que não eram, aí eu subi toda a informação que não eram, então 

são impostores, bandidos igual aos outros, então também foi junto pra fora da 

área também (  ) 
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4 Produtos do processo de territorialização 

  

 Anthony Seeger e Eduardo Viveiros de Castro em “Terras e Territórios 

Indígenas no Brasil” discutem a idéia de que o acesso à terra deve ser visto como 

uma condição essencial para a sobrevivência em termos físicos e étnico-culturais 

das populações indígenas brasileiras. De tal forma que propõem que seja feita uma 

análise das mudanças do foco em relação à terra (em seu duplo aspecto de meio de 

produção e território político) e como isso afeta a organização social e a definição 

étnica dos diferentes grupos hoje existentes. 

 Cada sociedade define e utiliza de modo próprio o território que habita; assim 

a ameaça inicial que a sociedade nacional apresenta para cada uma delas, também 

é variada. Há a diferença no conceito de terra como meio de produção, lugar do 

trabalho agrícola ou solo onde se distribuem recursos animais e de coleta, e o 

conceito de território tribal, de dimensões sócio-políticas mais amplas. Há grupos 

que tem uma relação mitológica com um território, sítio da criação do mundo, 

memória tribal, mapa do cosmos e outros que não estabelecem este tipo de vínculo 

com o território que habitam.  

 Os autores defendem que há variações nas formas econômicas de uso da 

terra e nas formas de percepção do território do grupo. Como os limites territoriais do 

grupo que podem ser muito importantes para uns, e fluídos, móveis e em expansão 

para outros. Mas em geral, enfatizam que a nossa visão de território é diferente da 

visão da maioria dos grupos indígenas. Portanto:“o contato com a sociedade 

nacional tende a produzir uma definição de território (e de terra) relativamente 

uniforme para todos os grupos indígenas, definição que se inscreve nas concepções 

econômico-jurídicas ocidentais (brasileira) de território e terra.” (SEEGER e 

VIVEIROS DE CASTRO, 1979:105). 

 É possível refletir sobre os processos de ocupação das terras indígenas e as 

conseqüentes realocações das populações nativas no Paraná comparando a 

situação vivida por estes povos àquela analisada por João Pacheco de Oliveira em 

“Uma etnologia dos 'índios misturados'? Situação colonial, territorialização e fluxos 

culturais”. O autor aponta que um fato histórico, a presença colonial, por exemplo, 

instaura uma nova relação da sociedade com o território, possibilitando 
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transformações em vários níveis de sua existência sociocultural. A partir disso, 

Oliveira apresenta a noção de territorialização, que seria “intervenção da esfera 

política que associa – de forma prescritiva e insofismável - um conjunto de 

indivíduos e grupos a limites geográficos bem determinados” (OLIVEIRA 1999:21). 

Este ato político inclui as diversas políticas indigenistas oficiais, como a demarcação 

de uma porção de um território como oficialmente indígena. 

 O que nos leva ao segundo conceito, que seria o processo de territorialização 

que é o movimento pelo qual um objeto político administrativo vem se transformando 

em uma identidade própria, instituindo mecanismos de tomada de decisão e de 

representação e reestruturando suas formas culturais. Ou seja, a demarcação de 

terras indígenas é um evento exterior ao grupo indígena, mas ele repercute dentro 

do grupo gerando uma resposta a esse evento. Esses processos em geral, são 

decorrentes de um contexto de conflito, como é o caso das frentes de expansão e o 

contato com populações indígenas, surgindo então a necessidade de se lutar por um 

território, de se ter uma conduta territorial diferente do que se tinha no passado.  

 Por fim utiliza-se também como base nesta monografia a leitura de Paul Little 

denominada “Territórios Sociais e povos tradicionais no Brasil: Por uma antropologia 

da Territorialidade”. Na qual o autor define uma série de pontos para uma 

abordagem ainda maior sobre territorialização. Little constrói o conceito de 

territorialidade, que em sua totalidade este trabalho não consegue atingir, mas serve 

também como base para a discussão do processo de territorialização. A noção de 

territorialidade é definida como um “esforço coletivo de um grupo social para ocupar, 

usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, 

convertendo-a assim em seu “território” ou homeland” (LITTLE, 2002:3).  

 Este processo de territorialização vivida pelos Kaingang no Paraná é bastante 

complexo e a perspectiva da ação dos agentes de Estado é apenas um dos pontos 

de vista. Oliveira enfoca que este é um processo que não pode ser compreendido 

como se fosse de mão única, com um sentido externo e homogeneizador, pois 

ocorre também nesse processo a ressignificação das categorias indígenas (Oliveira, 

1999:26). E é esta ressignificação que é demonstrada neste capítulo, através da 

análise das entrevistas feitas pelos pesquisadores do Projeto Memória Indígena em 

1986 nos municípios de Guarapuava e Turvo, especificamente, na Área Indígena de 
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Marrecas. A pesquisa foi realizada pouco tempo depois da concretização de um dos 

passos mais importantes para a demarcação desta área como oficialmente indígena. 

Durante o mês de julho, os pesquisadores gravaram quase 30 horas de 

entrevistas, com cerca de vinte pessoas diferentes. Através da análise do material é 

perceptível que os entrevistados são pessoas de mais idade dentro do grupo, além 

de lideranças. Na época da pesquisa esta área era habitada por Kaingang, Guarani 

e Xetá. Estes três grupos chegaram até Marrecas vindos de áreas diferentes: de 

Palmas, de um território próximo ao Toldo de Boa Vista (área ainda em processo de 

demarcação), e de um outro local que muitos se referiram como “Imbira Branca”, 

provavelmente próximo à Área Indígena Palmital em União da Vitória - Paraná.  

As perguntas nas entrevistas foram orientadas para descobrir as opiniões de 

cada um sobre como era a vida antes e depois do contato com a sociedade nacional 

(colocada como “brancos”), as lembranças de infância e de histórias contadas por 

familiares mais velhos e etc.. Ao se analisar as transcrições, é possível dividir as 

falas em alguns núcleos temáticos. O primeiro refere-se às histórias/relatos sobre as 

experiências que foram vividas pelos entrevistados quando muito jovens, mas ainda 

mais, às experiências dos seus pais e parentes mais velhos. São falas que retratam 

o tempo dos antigos, das pessoas mais velhas. O segundo trata das lembranças 

relacionadas às movimentações que os grupos tiveram durante o passar do tempo. 

São relatos que falam dos processos de dispersão e posterior reunião das famílias 

em novos locais. Em geral, os pesquisadores buscavam saber se o entrevistado era 

nascido em Marrecas ou não, se havia morado em outros Postos Indígenas, se 

havia morado em cidades ou porque estava naquele local. O terceiro refere-se ao 

processo de assentamento na Área Indígena de Marrecas, como esse processo foi 

vivido pelos entrevistados.  

 

4.1 No tempo dos antigos 

 

Desde o século XVIII, há registros da presença e contato entre os Kaingang e 

as frentes de expansão da sociedade nacional: primeiro, nos relatos dos viajantes, 

depois em relatórios e ofícios que demonstram que, em grande medida, os Kaingang 

e os Guarani já estão há um longo tempo em contato com não-índios. Desta forma, 
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ao serem questionados sobre a vida deles ou de seus familiares mais velhos, antes 

da chegada dos “brancos” os entrevistados relataram que já nasceram entre os não-

índios e que, inclusive, muitos deles cresceram próximos e dividiram a mesma casa. 

Seus familiares mais antigos também cresceram próximos de não-índios.  

Sendo assim, o objetivo dos pesquisadores de registrar as histórias sobre a 

vida dos Kaingang antes da chegada dos brancos não foi cumprido. Porém várias 

situações foram contadas de como se viviam antes. A infância, sempre lembrada 

com nostalgia, era contada através das brincadeiras feitas. Em geral os 

entrevistados homens é que comentavam as suas atividades, como correr no mato, 

caçar animais, brincar no rio e etc. Um tipo de caça, citado algumas vezes, foi a 

“caça aos tigres”, ou “caçar onça”. Neste caso, esse tipo de caçada era realizado 

pelos adultos, Genésio relatou que se caçava não para comer a carne do animal, 

mas para que este não os atacasse mais. Justina contou uma história que 

demonstrou a força que seu pai tinha, assustando uma onça apenas com o grito. 

Genésio também contou sobre a valentia do seu avô:  

 

G Meu avô gostava de brigar com o tigre e eu era pequeno né... então (  ) 

brincar com aquele tigre lá agora tinha cachorro (  ) pegando um pouco. Tinha 

um rapaz, mais velho que esse que tá hoje aí (  ): “ vamo matar aquele tigre, 

vamo brincar com ele” E sem espingarda, sem nada, só com uma faca desse 

tamanho. E pra matar mesmo porque ele tá bem afiado 

E Valente ele né? 

G É, valente... então ele soltou o cachorro. Cachorro não gosta de tigre né... e 

eu na cerca assim (  ) cinco cachorros. Pegou quatro cachorros e só um ficou. 

E O tigre pegou 4 cachorros? 

G é, é, é... E um veio e embrulho um pouco (  ) bem grande aqui embrulhou. Ai 

o outro só no tigre. O tigre quando quer pula na gente, diz que ele levanta, diz 

que... ele não pula assim, aí ele levanta pra derrubar a gente. Então diz que 

ele levantou com a boca aberta assim, ele pôs o braço assim na boca dele 

assim, aí enfiou a faca nele... 

E Aí no mato? 

G É 

E Valente o seu avô... 

G Valente. 
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A onça é um animal que aparece em várias histórias e podemos traçar uma 

relação entre estes relatos e aqueles que falam de um tempo em que os homens 

correspondiam a um ideal guerreiro. Eram valentes e caçadores. Assustar e caçar 

uma onça tem então um grande peso nesse ideal guerreiro. Mas, a despeito disto, 

poucos relatos sobre guerra foram coletados. Pois os conflitos e as guerras que 

ocorreram quando os entrevistados eram muito novos e eles não se lembravam de 

muitos detalhes, mas afirmavam que havia brigas sim, entre índios e não-índios, 

entre Kaingang e Xetá ou entre os próprios Kaingang por exemplo.  

Sobre as festas, poucos se lembravam de alguma, Avelino Mendes foi o que 

mais teve lembranças a respeito da festa tradicionalmente feita pelos Kaingang, o 

Kiki. Contudo as lembranças dele se referem apenas a ter visto a realização de uma 

dessas festas, como os outros, ele não soube explicar a festa em si. Quando 

questionado sobre o Kiki, Trajano comenta ainda que foi nessa festa que conheceu 

os outros índios, mas reforça que essa festa estava sendo esquecida, comentou que 

ninguém mais a realizava.  

Em seu artigo “O culto aos mortos entre os Kaingang de Palmas”, Herbert 

Baldus (1979) trata especificamente das características sócio-culturais dos 

Kaingang: grupo Jê que, segundo ele, se divide em duas metades exogâmicas e 

patrilineares, divididas em quatro subgrupos: Votoro, Kadnyeru, Aniky e Kamé. De 

acordo com o autor, o homem de uma metade se casava com uma mulher de outra 

metade, e complementa: “perguntando se antigamente, depois do casamento, o 

homem ou a mulher costumavam morar no aldeamento dos sogros, recebi a 

resposta: se o homem era preguiçoso, vivia às costas dos sogros; se trabalhador, 

vivia com a mulher. Se então o sogro morresse, tinha o homem de ‘governar’ 

também a sogra.” (BALDUS, 1979: 17). Baldus elabora uma descrição a respeito do 

local, vestimentas, hábitos, formas de caça, tipos de construções e de plantações. 

Segundo Baldus, o culto aos mortos seria a base e a expressão mais forte da 

cultura espiritual deste grupo, por conta do poder sobrenatural que o morte teria. 

Este poder adviria do fato de que “quando vivo, o indivíduo era uma parte do poder 

da comunidade, parte que agora – impossível de ser controlada, mas ainda de modo 

não tangível ligada à comunidade – pode tornar-se perigosa para ela.” (1979: 22). 
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Então com o objetivo de romper o laço que uniria o morto à comunidade, os 

Kaingang realizariam uma festa, um baile, chamado “veingréinyã” (1979: 22), do 

qual participariam tanto os homens como as mulheres. Este baile seria tanto um 

culto aos mortos, como a expulsão destes da comunidade definitivamente.  

Os preparativos do baile “veingréinyã” envolveriam todas as pessoas da 

comunidade. No baile, ocorria a reunião de uma grande quantidade de pessoas, 

inclusive de outras comunidades Kaingang, e era nesses bailes que as crianças 

ficavam sabendo a que metade pertenciam, toda a organização social do grupo 

ficava escancarada.  Um fato recorrente nessas festas era a embriaguez coletiva. 

Causada por uma bebida em especial, que apesar de Baldus não descrever, é 

registrado na literatura que esta bebida é o Kiki, bebida feita de garapa, motivo pelo 

qual a festa também é conhecida como a “festa do Kiki” (Oliveira, 1977).  

O autor discorre ainda sobre a presença do culto cristão na vida dos Kaingang 

e de que forma está sendo introduzido em seus hábitos. Contudo deixa bastante 

claro que o faziam paralelamente, além de outras celebrações cristãs. Ademais 

Baldus acrescenta algumas informações sobre a medicina kaingang e também a 

relação e o grau de amizade que se estabeleciam entre Kaingang e não-índios na 

região de Palmas.  

Desta forma, a festa do Kiki tinha este nome por causa da bebida de garapa – 

o Kiki – e todos os membros da aldeia participavam. Este ritual era um tipo de culto 

aos mortos, no qual os participantes rezavam sem parar. Assim participavam da 

festa principalmente famílias cujos parentes tinham falecido recentemente. As rezas, 

entoadas durante toda a cerimônia, eram direcionadas aos espíritos para que eles 

pudessem ir embora em paz, sem mais incomodar aqueles que ainda viviam. Esta 

festa por poucos foi lembrada e todos os comentários se referiam a realização da 

festa em Chapecó em Santa Catarina, local onde teve as últimas realizações há 

anos. Fernandes aponta para o abandono do ritual do Kiki em Palmas (PR), notando 

que o tratamento ritual dispensado aos mortos foi substituído por rezas em 

português, mas, no caso, não as rezas dos religiosos brasileiros. Atenta também 

para o contexto do abandono do ritual do Kiki coincidir com os primeiros anos da 

presença do posto indígena na comunidade de Palmas (Fernandes, 1998:110).  
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Outra diferença relatada pelos entrevistados é de como o casamento ocorria 

quando eles eram mais novos. O “modelo do tempo antigo” citado também por 

Avelino Mendes era quando os pais escolhiam com quem seus filhos e filhas se 

casariam. De acordo com Avelino Mendes não se é mais feito dessa forma, agora é 

possível cada um escolher com quem pretende se casar, namorando o tempo que 

fosse necessário. Justina Mendes relata que quando se casou tudo ocorreu da 

maneira dos seus pais, mas sua filha pode escolher seu esposo. No levantamento 

bibliográfico feito pro Veiga, há o registro de um padrão uxorilocal entre os 

Kaingang, feito pelo Frei Cimitile,Telêmaco Borba e Königswald. No momento em 

que desenvolveu sua pesquisa Veiga notou que ainda era comum que quando 

acertado o casamento o rapaz passa-se a morar na casa do sogro e ajudá-lo no 

serviço da roça e na manutenção da casa (VEIGA, 2006:111). O casamento 

preferencial é aquele que a pessoa busca casar-se na metade oposta, é a regra da 

exogamia de metade. O papel do sogro é fundamental: “o casamento Kaingang tem 

o caráter de aliança entre a geração dos homens maduros de metades opostas. Os 

Kaingang  afirmam que, quando um rapaz deseja casar-se ‘ele tem que procurar o 

kakrõ [sogro] dele’” (VEIGA, 20016:113). O “modelo do tempo dos antigos” seria 

este a pouco descrito, que não seria mais recorrente de acordo com o relato de 

Avelino Mendes.  

Ainda que não soubessem de histórias dos tempos em que não se conhecia 

os “brancos”, alguns relatos sobre os primeiros contatos feitos entre indígenas e não 

indígenas também apareceram. Segundo as falas dos entrevistados, esses 

primeiros contatos ocorreram com o intuito dos “brancos” conquistarem a confiança 

dos índios e, através desses indígenas, já conhecidos, iniciarem relações com 

outros grupos mais arredios. No relato de Justina Mendes há um exemplo: “juntou 

com outros portugueses, pra amansar índio que estava brabo, meu avô é que 

juntava os índios de Palmas, aí juntava os que falavam português e aí pegava junto 

com os brancos e iam pra lá pra ver se amansavam os outros”. Em outros relatos 

repete-se a questão de “amansar” outros índios. Trajano Santos, ao falar sobre esta 

questão, afirma que o que teria “amansado” os índios teria sido a bebida alcoólica, a 

pinga que era dada aos índios, pelos brancos, é que teria facilitado o contato entre 

índios e brancos.  
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Mas o contato com os brancos também deu-se por outros motivos. Genésio, 

ao falar sobre seu avô, afirma que ele teria buscado conhecer e ter contato com 

“brancos” a fim de aprender português, segue parte da fala:  

 

“... meu avô era bem índio, mas vou te dizer uma coisa que ele... ele queria 

aprender... Nós falar... Como falar com os brancos, assim aprender, aprender, 

aprender. Então ele juntava os brancos, juntava os brancos pra... Foi por isso 

que nós aprendemos tudo também, sabe. Ele juntou um branco pra fazer, pra 

aprender nós falar com os brancos né, foi indo né.”.  

 

Podemos incluir nesse grupo de relatos as falas que dizem respeito às 

atividades de trabalho exercidos. Muitos dos entrevistados comentaram que 

trabalhavam em roças plantando legumes e vegetais para vender nas cidades 

posteriormente, ou fazendo artesanatos. Justina Mendes relembra que seus pais 

enchiam os balaios com moranga, abóbora, repolho para vender. Já Avelino Mendes 

cita algumas vezes uma atividade que indígenas muitas vezes exerciam, que era 

trabalhar para o SPI. O entrevistado comenta que, depois de casar-se, seu pai 

trabalhava durante todo o dia no Posto, buscando lenha e levando pasto pra cidade. 

Outro serviço que exerciam para o SPI também era o de contatar e trazer grupos de 

uma área para outra, era o que o entrevistado Genésio fazia. Além dessas 

atividades muitos índios também trabalhavam como capatazes em fazendas, 

cuidando na criação de animais, e como carroceiros.  

Desta forma, muitos dos Kaingang revelam que tiveram uma participação 

direta no processo de realocação e expropriação territorial dos povos indígenas que 

habitavam o sul do país, processo do qual eles próprios foram submetidos. Neste 

conjunto de relatos, os processos de expropriação territorial vividos por eles ou por 

seus familiares mais velhos são sempre citados. Como já dito anteriormente as 

pessoas que residem na Área Indígena de Marrecas foram transferidas da Terra 

Indígena Boa Vista, ou vieram de um local que denominavam de Imbira Branca, ou 

de Palmas. Dois nomes foram citados como facilitadores dessas mudanças de 

território. O mais citado foi Dival, este trabalhava para a Inspetoria do SPI e, com a 

ajuda de Vitor, teria vendido terras e transferido grupos de Boa Vista para Marrecas. 

Na entrevista a seguir Bernardo descreve esta situação: 
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Bernardo O Vitor que trouxe nós de lá, por conta do seu Dival 

E  Mas o senhor queria vir? 

Bernardo mas ele que (  ) ia trocar esse terreno de lá por esse aqui, mas isso foi 

 tudo conversa dele, eles venderam. 

E  Venderam aquela terra de lá? 

Bernardo Venderam. 

E  E como era a vida de lá, assim, é diferente do que é aqui? 

Bernardo       Não, é uma vida só. Mas acontece que nós íamos com o plano do seu 

Dival que desde aquele tempo ele ta (  ) não tem direção de nada, ele 

tá só ganhando pra ele mesmo, o que nós trabalhamos aqui, o que nós 

fizermos, tá no bolso dele, pra nós aqui (   ). Ele podia dar muita coisa 

pra nós. 

?  Prometeram até presente, quando chegaram lá não acharam nada. 

Bernardo (  ) é por isso que nós não queremos ele por aqui, queremos outro 

 chefe( ) mas por enquanto ele ta ai ainda, vamos ver mais tarde. 

 

Outro entrevistado, Manoel Coca, relata que seu pai não sabia o porquê que 

estavam se mudando, diz que a terra boa teria ficado em Boa Vista e que não 

entendiam o que estava acontecendo, mas que teria sido Dival que combinado os 

detalhes e todos tiveram que sair da outra terra. Já Trajano Santos explica que os 

que vieram de Embira Branca teriam chegado anos antes em Guarapuava 

(Marrecas) e apenas depois os índios de Boa Vista teriam se mudado. Ao que ele 

relata os que moravam em Guarapuava por primeiro falavam outro idioma, eram 

“outra nação, não sabem Kaingang”, poderiam ser Guarani. Mas os que chegaram 

de Boa Vista eram Kaingang, tinham o mesmo idioma. E Justina Mendes que veio 

de Palmas, relembra outras coisas, O que ela relata é como os brancos foram se 

aproximando cada vez mais dos territórios dos índios: 

 

E Lá em Palmas tava alguma, algum problema com a terra assim, alguma vez a 

terra, brigaram por causa da terra? 

J Não 

E Ainda têm? 

J Tem 
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E A senhora sabe como que se formou lá aquela reserva? Como que os índios 

foram morar lá? 

J Não sei. Quando eu conheci por gente (  ) nós já morava lá, naquele pedaço 

de terra. O falecido meu pai sempre contava isso aí, que o terreno do índio 

nosso mesmo lá, termina por ali até a cidade de Palmas. Te lá aquela praça lá 

(Bom Jesus?) de índio. Tinham um ranchinho deles, moravam depois.  

E E depois ficou mais pequeno né? 

J Daí foi entrando os brancos, foi pegando aqui, foram pegando mais... Lá teve 

assim de branco morando pertinho, como daqui lá na casa (  ). 

 

Também nesse contexto de discussão de território, há um relato muito 

interessante feito por Genésio, sobre como alguns grupos foram forçados a se 

mudar para Marrecas. O que conta Genésio é que Vitor e Dival teriam enganado 

muitas pessoas em Imbira Branca dizendo em primeiro lugar que tratariam da 

divisão de terras e depois, com violência conseguiam trazer as famílias para 

Marrecas. Segue o relato: 

 

G Aí tava (  ). Aí o Vitor combinou com outro aqui (  ) com o Dival também. Aí 

combinaram de marcar o dia pra ir buscar eles lá. Nós éramos quinze né, eu 

era um deles também. Então nós fazíamos um cacete desse tamanho, 

rachado pra rachar tudo. E prendemos eles lá. Então tinha um negociante 

perto dele assim. Chegamos assim, tava o Américo filho dele (  ). Então eu 

cheguei na bodega assim... E já o Vitor já chegou e disse assim (  ) boi gordo 

(  ) “vim fazer divisa pra vocês aqui” 

E Fazer o que? 

G Divisa... já tava mentindo né. Pra agradar ele de certo. “Vim fazer divisa pra 

vocês, vocês estão brigando por causa da divisa, vou fazer divisa pra vocês 

agora”. A í o negociante (  ) diz que tem. Tem (  ) Não tem importância tudo. 

Aí o Coriano bem de tardezinha, o Coriano: “eu vou embora já”. A í o Vitor 

disse: “O que é que leva pra mulher? Quer levar mais arroz, ou quer mais aí?” 

Disse, “eu vou levar açúcar” Aí pegou o açúcar e entregou pra ele. “Que mais 

que quer?”, “Quero uma fita (cinta)...”,  tinha um cinto pendurado. Veja aquela 

ali (  ) Escolheu. “Que mais que quer?” Aí pegou aquelas coisas, pegou 

cobertor aí saiu. Disse pro filho dele, Américo: O que que você quer? Levou 
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cobertor, cinto, sal... aí saiu. Então o Vitor disse pra ele: “Aí vocês vão, 

convide tudo os que estão lá, amanhã, convide tudo pra cá. Que eu e ... 

vamos matar um boi amanhã, vocês venham tudo (  ).  

G Aí chegaram, eu era (  ), então eu tava com o Vitor. Então ele deixava eu (  ) 

cozinha (  ) Aí o Vitor chegou, “ tem uma turma boa agora” (  ). Aí ele disse, 

“vamos agora”. Lá onde nós tava tinha um posto e pra cá tudo aberto... tinha 

uma mesa agora (  ) “vamos, prendemos esses agora. Tem mulher, as 

criançadas também, os homens tudo armado. Então vamos prende agora” . 

Então distribui esses cacetes pra aqueles 15 homens... 

  E Seu Dival tava junto? 

G Não, não tava. (  ) Então eu disse pro Vitor... “eu fico aqui na porta, se eles 

entrarem tudo, você faz assim, bate a porta aqui (  ) polícia (  )”. Quando 

entraram tudo assim (  ) eu já (  ), tudo entraram, eu bati a porta assim. Cada 

um pegava (  ) Ficaram tudo num canto, não puderam nem comer.  

E Era muita gente? 

G Muita gente 

E Vocês eram em 15 né? 

G É 

E E eles, quantos eles tinham? 

G Era mais ou menos uns 10 (  ) 

E Mas no Boa Vista não precisou vir na marra pra cá? 

G Nós? (  ) não! Vieram tudo sossegado 

 

 As lembranças de terem se mudado forçosamente, não entender o que 

ocorria, a sensação de injustiça e a pressão por abandonar uma terra que foi sempre 

deles permeia todos os relatos. Retomando as lembranças de Bernardo, ele conclui 

sua entrevista relembrando como era grande o território em Boa Vista, era tudo 

deles e acabaram por perder tudo. A pesquisadora ainda questiona se ninguém 

tentou pedir aquela terra de volta e Bernardo conclui: ”Não foi. Naquele tempo não 

era como agora que tem escola, já tudo entendido, já fala português qualquer um. 

Não se sabia falar português direito.”. Essa fala demonstra as dificuldades passadas 

por estes grupos, o direito que foi comprometido por não saberem falar o idioma dos 

brancos.  
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4.2 A dispersão e a reunião das famílias 

 

 Interessante foi notar que alguns dos entrevistados passaram por situações 

semelhantes no que diz respeito à criação. No caso, Bernardo e o pai de Avelino 

Mendes passaram parte de suas infâncias crescendo nas fazendas próximas ao 

Posto de origem. Bernardo fora apadrinhado por um fazendeiro que residia próximo 

de Boa Vista, cresceu com os filhos deles como se fossem irmãos, não o tratavam 

mal, mas, caindo em contradição, afirmou que aos 12 anos voltou a morar na aldeia 

porque o maltrataram. Enquanto morava com seus padrinhos, trabalhava na 

fazenda, fazendo vários tipos de serviço. O pai de Avelino Mendes, que foi citado 

anteriormente por trabalhar no Posto depois de casado, cresceu em fazendas 

próximas de sua aldeia, trabalhando como capataz por empreitada ou cuidando na 

criação dos animais. E por fim, uma das histórias pessoais que também foi relatada 

foi a de Genésio. De acordo com ele seus pais se separaram logo depois que ele 

havia nascido, então o pai o levou para ser criado por brancos, ele ainda mamava 

quando isto aconteceu. Diz ter passado um bom tempo com esta família, quase se 

esqueceu da sua família índia. Mas uma vez, um índio passou por ele e percebeu 

que ele também era índio. Ele relata que seu pai adotivo interveio e que o índio que 

passava na região foi embora. Sabendo onde Genésio estava, a sua mãe índia teria 

ido buscá-lo, pois soube também que o maltratavam na cidade; por conta disso teria 

voltado a aldeia. Teve que aprender o Kaingang depois de já saber o português e diz 

não ter sido fácil voltar a morar na aldeia, pois já tinha esquecido quase tudo.    

 Casos de adoção e apadrinhamento parecem ser freqüentes com indígenas 

que tem sua aldeia próxima as cidades. Outros casos que apareceram foram os de 

jovens que teriam saído da aldeia para trabalhar nas cidades. Porém, nos casos 

relatados, ainda que estes indígenas permanecessem algum tempo nas cidades ou 

fazendas,  eles sempre voltavam a morar nas aldeias, mas não necessariamente 

nas aldeias de origem.  

 No caso que estamos tratando, a da Área Indígena de Marrecas, houve 

famílias que vieram de vários locais e em geral eram Kaingang e Guarani, entretanto 

há o relato de Trajano Santos sobre a chegada dos Xetá à área referida. De acordo 
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com o entrevistado, os Xetá chegaram em poucos, “amansados” por Dival, que os 

acompanhou até Marrecas. Diz que não era possível entender o idioma deles, que 

eram muito bravos, segue parte do relato: 

 

E E os Xetá, como é que chegaram aqui? 

T Xetá? Vieram com o Dival 

E (  )   

T Vieram com o Seu Dival, foi ele que criou ele. Amansaram desse tamanho, 

daí ele foi criando. 

E Xetá não dá pra entender nada. 

T Não, não dá (  ) (risos) 

E É bem diferente. 

T É bem diferente. Guarani também é a mesma coisa. 

E Bom diferente.  

E Conhecia eles? 

T Conhecia. Mas eram brabo. Se eles encontravam nós, eles matavam a gente. 

Então ele encontrava com aquele índio, ele, nós matava ele. Então diz que 

um dia foi... virou... vestígio (  ) estão roubando milho né, foi a minha avó com 

o marido dela e mais uma prima dela, foram com os maridos né. O pessoal... 

acabou com tudo aquele (  ) Xetá. 

E Era Xetá mesmo? 

T Era Xetá mesmo! Ela contava, eles colocavam não sei o que aqui. 

 

Esse relato demonstra a inimizades entre os dois grupos. Infelizmente, nem 

todos os trechos desta entrevista estão claros pelo péssimo estado em que se 

encontra a gravação. Porém, em certo momento, Bernardo também relembra uma 

história que sua avó contava sobre alguém ter criado (no sentido de animal 

doméstico, ao que parece) um menino Xetá que não falava. Esta história, além de 

fazer brincadeiras com o idioma do outro, demonstra de certa forma o grau de 

inimizade entre os dois grupos e lança luz sobre a provável dificuldade na adaptação 

em um território novo em que grupos diferentes acabavam por morar tão próximos.  
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4.3 As mudanças de local e o processo de assentamen to na Área Indígena de 

Marrecas  

 

 Como comentado anteriormente, os grupos que residem em Marrecas eram 

de outros locais e foram, forçosamente ou não, encaminhados para morar nesta 

outra área. As formas pelas quais muitos vieram já foram descritas, mas ainda é 

bom acrescentar outro fator que também teria influenciado na mudança de local. 

Quem relata é Genésio, de acordo com ele o que os fez perder o terreno em Boa 

Vista teria sido a cachaça. Não havia quem “cuidasse” dos índios e agora em 

Marrecas, tudo estava bem, há mais controle.  

 A questão da bebida alcoólica aparece em muitos relatos que demonstram 

como a inserção desta bebida piorou a situação pela qual estes indígenas 

passavam. Um dos relatos demonstrou que alguns chefes de Posto, preocupados 

com o alcoolismo, tentaram intervir, proibindo o consumo de álcool entre os 

indígenas, fato considerado positivo pelo entrevistado. Jorge Luis, ao ser 

questionado sobre os tipos de chefes e as atuações que eles tiveram em relação a 

comunidade, relembra como um chefe em especial, Irani, era muito bom para os 

índios. Ele conseguia comida para vender dentro da área, o que facilitava já que 

nem todos precisavam ir a cidade com tanta freqüência. E ainda mais, ele proibiu a 

venda de bebida alcoólica, o que para Jorge Luis foi muito bom, já que ele relembra 

que tomavam tanta cachaça que brigavam demais, “se matavam, ou morriam de 

beber” diz ele. E a proibição era bom para todos, a vida era muito melhor.  

  Contudo as lembranças de chefes de Posto que eram bons para os índios 

são bem escassas. No geral os relatos discorrem sobre como se comportar em 

relação aos chefes, o relato que sintetiza mais essa atitude é feito por Avelino 

Mendes: 

 

E Mas eles tratavam bem os índio tratavam? Não teve nenhum que foi ruim? 

Não se lembra de nenhum? 

AM Sempre eles tratavam bem a gente, dali daqueles serviços, que eles estão 

ganhando também, pra manter a família deles lá não sei aonde na casa deles 

também. Eu caprichei igual eles capricharam no nosso serviço. 

 E E a família deles, não moravam aqui? 
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AM Não, a família dele morava dentro da área também, vinha ali pra morar junto, 

cuidava do índio ali. Depois mandava o índio fazer alguma coisa, fazer outra. 

Então pra mim, toda a vida ta bom, se eu fiz alguma coisa de errado tava 

certo, aí eles tinham que me castigar qualquer coisa. Sempre a gente procura 

o caminho mais certo, sem problemas.  

  

 O que é possível perceber é que viviam sempre em estado de alerta, 

“procurar o caminho mais certo, sem problemas”, evitar entrar em conflito sempre 

que possível. Mas ainda o que prevalece são os relatos que dizem como os índios 

sofreram nas mãos dos chefes de Posto: agressões, homicídios, abusos de poder, 

entre outros, são atitudes que muitos relembram com pesar. Em geral todos os 

entrevistados afirmaram  terem sido, pelo menos uma vez, “judiados” pelas 

autoridades dentro da área indígena. E também houve lembranças que 

demonstravam de que forma os chefes lidavam com a questão territorial, segue o 

relado de Bernardo sobre a mudança de Boa Vista para Marrecas: 

 

Bernardo O Vitor que trouxe nós de lá, por conta do seu Dival 

E  Mas o senhor queria vir? 

Bernardo mas ele que ia trocar esse terreno de lá por esse aqui, mas isso foi 

 tudo conversa dele, eles venderam. 

E  Venderam aquela terra de lá? 

Bernardo Venderam. 

E  E como era a vida de lá, assim, é diferente do que é aqui? 

Bernardo Não. É uma vida só. Mas acontece que nós íamos com o plano do seu 

 Dival que desde aquele tempo ele ta (  ), não tem direção de  

 nada, ele ta só ganhando pra ele mesmo, o que nós trabalhamos aqui, 

 o que nós fizermos, ta no bolso dele, pra nós aqui (   ). Ele podia dar 

 muita coisa pra nós. 

?  Prometeram até presente, quando chegaram lá não acharam nada. 

Bernardo (  ) é por isso que nós não queremos ele por aqui, queremos outro 

 chefe( ) mas por enquanto ele ta ai ainda, vamos ver mais tarde. 
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  Este depoimento demonstra os conflitos que ocorriam entre indígenas e 

chefes de Postos. A venda de um território que a princípio pertencia aos indígenas 

daquela região por representantes do órgão indigenista. 

A mudança de local e o estabelecimento dos grupos em Marrecas já foram 

tratados de diferentes formas no decorrer desta análise, mas ainda é importante 

ressaltar o aspecto da negociação entre os grupos que chegavam, cada qual em seu 

momento, e os que lá já residiam. Como visto há pouco, muitas das famílias que 

vieram para Marrecas chegaram num contexto de desconhecimento da sua própria 

situação e futuro. Haviam sido forçados a abandonar a terra e muitos deixaram seus 

animais de criação, roça, entre outras coisas. Em Marrecas juntaram-se grupos 

vindos de Palmas, Terra indígena Boa Vista, e aquele local que denominavam de 

Embira Branca, provavelmente próxima à também Área Indígena Palmital, em União 

da Vitória. Locais distintos e também etnias distintas. Em Marrecas, foram 

agrupados Kaingang, Guarani e Xetá em um mesmo território. Os dois primeiros 

grupos, estabeleceram aldeias separadas. Os Xetá, em menor número, misturaram-

se entre os indígenas das duas outras etnias. Como já foi descrito, este processo de 

reassentamento foi conflituoso no início, mas, com o tempo, Kaingang, Guarani e 

Xetá conseguiram estabelecer relações pacíficas e conviverem num mesmo 

território. 

Maria Ligia Moura Pires em sua dissertação de mestrado, apresentada em 

1975 – “Guarani e Kaingang no Paraná. Um estudo de relações intertribais” –, 

aborda os resultados destas práticas colonizadoras na área indígena Mangueirinha 

na qual, assim como em Marrecas, encontramos os Kaingang e os Guarani vivendo 

juntos. A intenção da autora é o estudo das relações entre esses dois grupos tal 

como podem ser apreendidas naquele Posto Indígena, o qual faz parte de um 

sistema mais amplo de relações interétnicas (no caso a relação entre índios e não-

índios).  Para Pires, as relações entre Guarani e Kaingang  

“surgiu em decorrência do processo de expansão da sociedade brasileira. Na 
medida em que o território vai sendo progressivamente ocupado por sucessivas 
frentes pioneiras, os grupos tribais vão sendo empurrados para áreas cada vez 
menores até que se vêem forçados a compartilhar seu território com membros de 
outros grupos tribais que também estão fugindo da presença do branco.” (PIRES, 
1975: 9) 
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É neste contexto então que os dois grupos são levados a dividir a mesma 

área, no caso Mangueirinha, ocorrendo de semelhante forma também em Marrecas. 

Ao traçar a formação do sistema inter-étnico, a comparação entre os grupos Guarani 

e Kaingang e ao analisar este sistema interétnico através dos processos de 

interação, uniões e processos de identificação étnica, Pires demonstra o que 

significa “ser Guarani” e “ser Kaingang” no contexto das relações intertribais e 

interétnicas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos relatos contidos no Acervo Memória Indígena trouxe diversas 

questões sobre os primeiros contatos entre as populações indígenas e a sociedade 

nacional, proporcionando informações sobre o processo de territorialização dos 

Kaingang no Paraná. As frentes de expansão na região do Paraná, desde seu início, 

propiciaram conflitos com a população indígena e o histórico deste contato permitiu 

visualizar inúmeros problemas que são contados por muitos dos entrevistados no 

Projeto Memória Indígena, esta monografia de final de curso enfocou a análise das 

memórias sobre casos de expropriação territorial e deslocamentos que somadas a 

análise dos documentos do SPI e FUNAI demonstram o peso que a situação do 

contato tem em suas histórias. 

Um dos objetivos principais do Projeto Memória Indígena era conseguir 

levantar uma série de dados que seriam usados como embasamento de um livro 

didático sobre populações indígenas no Paraná. É por esta razão que muitos das 

questões que foram levantadas nas entrevistadas dizem respeito às lembranças 

mais remotas de cada índio sobre sua vida ou histórias que seus parentes mais 

velhos contavam. O que estes questionamentos buscam é, também, desconstruir a 

idéia do “vazio demográfico” que perpassa a história do Paraná.  

De acordo com o recorte feito para esta monografia, buscaram-se 

informações a respeito da ocupação da região de Guarapuava pelos Kaingang e 

posteriormente pelos não-índios. Os dados demonstram que a expansão da 

atividade pastoril levou a criação de aldeamentos que alteraram o modo de vida dos 

povos indígenas situados no estado do Paraná com sérias conseqüências para a 

reprodução cultural e social destes povos. Os aldeamentos agrupavam várias etnias 

em um mesmo território. Desta forma, a despeito das diferenças culturais e 

lingüísticas entre os Kaingang, os Guarani e os Xetá e do fato destas etnias terem 

sido inimigas tradicionais no passado, estes indígenas foram compelidos a viver 

juntos, como é o caso da Área  Indígena de Marrecas, no Paraná.  

 Esta monografia também abordou as políticas indigenistas que vigoraram no 

Brasil, primeiro, analisando as práticas e ações da Igreja Católica na região do 

Paraná enquanto esta deteve o poder de decisão a respeito da questão indígena. E, 
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depois, as práticas indigenistas que afetaram estes povos indígenas após o período 

Pombalino, quando o Estado passou a se encarregar desta questão, enfocando 

principalmente no Serviço de Proteção aos Índios (S.P.I.) e depois na Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI). A análise das ações dos agentes de Estado foi baseada 

em um levantamento feito no Serviço de Documentação da FUNAI – Arquivo 

Permanente Clara Galvão – em busca de referências a pessoas citadas nas 

entrevistas feitas durante o Projeto Memória Indígena como chefes do Posto 

Indígena de Marrecas e região, além de situações relembradas pela população 

Kaingang.  

 Dois pontos principais se verificaram neste levantamento e análise. O primeiro 

ponto a ser observado é que os Postos situados nas Terras Indígenas no Paraná, 

não somente em Marrecas, muitas vezes assemelhavam-se a uma empresa 

lucrativa, uma vez que as práticas de extração de madeira, por exemplo, são 

justificadas pela “renda indígena” que em muitos casos não trouxe nenhum tipo de 

benefício aos Kaingang envolvidos no trabalho13. O segundo ponto que chama a 

atenção são as questões geralmente conflituosas decorrentes dos interesses da 

população não indígena sobre a Terra Indígena. Seja pelos assentamentos 

fomentados pelo estado ou pela invasão desordenada, a discussão nos leva a 

pensar novamente na relação dos Kaingang com os não-índios que moram próximo 

à Terra Indígena.  

 E por fim, é feita uma análise de como todo esse processo de territorialização 

vivido pelos Kaingang repercute em suas memórias e histórias de vida. No item que 

discorre sobre as histórias dos antepassados dos Kaingang fica claro diversas 

questões que demonstram o peso que o contato teve. Como por exemplo, o caso 

analisado por Amoroso, em que os Guarani e Kaingang foram aldeados juntos sem 

que suas diferenças culturais fossem consideradas. O fato de terem sido compelidos 

a viver/sobreviver desta forma teve várias conseqüências. Através da análise das 

transcrições, foi possível perceber, por exemplo, que a festa do Kiki, que era um 

evento tradicional entre os Kaingang, foi quase esquecida e que, na época em que 

foram realizadas as entrevistas, restavam poucas lembranças.  
                                                           
13

 O documentário “Mato Eles” de Sérgio Bianchi (1982) aborda essa temática, demonstrando como essa era 

uma prática usual em toda a região. 
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 As separações de famílias foram bastante citadas, as mudanças de local e a 

necessidade de saírem das aldeias para trabalhar em fazendas ou até mesmo na 

cidade provocaram a dispersão de núcleos familiares e, quando não muito, de todo 

um grupo. Os entrevistados, ao falarem do contato com os brancos, sempre falam 

do alcoolismo, o que sugere que eles consideram que o alcoolismo é conseqüência 

de toda a política estatal de aldeamento e ignorância das especificidades das etnias 

e do contato violento com a sociedade nacional.  

De tal forma que, analisar o processo de territorialização proposto por João 

Pacheco de Oliveira (1999), baseada nos documentos do acervo Memória Indígena 

e nos documentos do Serviço de Documentação da FUNAI, possibilita a percepção 

que, nessas duas fontes, se encontram questões tão complexas e perspectivas 

muitas vezes opostas da mesma situação. Portanto, esta pesquisa proporcionou a 

compreensão de que um território é também um produto histórico de processos 

sociais e políticos (LITTLE, 2002: 3) e a busca do histórico do contato dos Kaingang 

com a sociedade nacional, o histórico da própria Área Indígena de Marrecas, a 

perspectiva do Estado – evidenciada em seus dispositivos legais e no discurso e na 

prática de seus agentes – e a perspectiva dos Kaingang – aqui expressa por meio 

de suas narrativas e dos eventos rememorados nas entrevistas que compõem o 

Acervo Memória Indígena – apontam para uma realidade complexa em que diversos 

atores estão imbricados e permite-nos perceber tanto as perspectivas distintas dos 

atores envolvidos neste processo, como uma configuração comum aos povos 

indígenas situados no Paraná.  
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