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RESUMO 

 

ÍNDIOS, ÍNDIOS, ÍNDIOS: A ALDEIA KAKANÉ PORÃ 

Kakané Porã congrega três etnias: Kaingang, Guarani e Xetá. Essa composição por si só 

já entusiasma a querer saber mais sobre como ocorre essa convivência e ainda 

considerando o tempero que essa aldeia é na cidade de Curitiba justifica o 

desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso. Refletir sobre como foi possível 

sua constituição e principalmente qual a motivação desses índios irem para a cidade e 

morar nela é o desafio dessa pesquisa. Sabemos que a migração de índios para a cidade 

não é um fato recente, a busca por atendimento médico, educação e trabalho estão entre 

diversos objetivos. Mas como ocorreu essa fixação da aldeia em tempos recentes, já que 

os índios moram ali desde dezembro de 2008? A organização dos índios se inicia 

através de encontros que se realizavam na praça Osório, no centro de Curitiba, por volta 

do ano de 2003, local da venda de artesanatos indígenas. Nesses encontros suscitou-se a 

possibilidade de eles reivindicarem um local para morar que fosse próximo ao centro 

para facilitar a mobilidade e o comércio dos artesanatos indígenas. As lideranças 

indígenas formularam um cadastro para famílias que dividiam o mesmo interesse, e tal 

cadastro foi entregue a COHAB. Essas famílias uma vez reunidas ocuparam a antiga 

Estação Ecológica do Cambuí, no ano de 2005, e se alojaram num barracão. Após muita 

negociação e ameaças de despejo conseguem através da Prefeitura de Curitiba uma área 

localizada no extremo sul da cidade, onde hoje se localiza Kakané Porã. Compreender 

esse processo através do olhar do nativo e como eles se relacionam com a Cidade é que 

procuro desvendar. Outra questão é saber como se estabelece a alteridade e a identidade 

indígena num contexto marcado pelo cotidiano de uma metrópole.  

Palavras-chaves: índios, aldeia, cidade 
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INTRODUÇÃO 

 Imagine um estudante do segundo ano do curso de ciências sociais, formado em 

licenciatura plena em história, e que numa aula sobre a antropologia contemporânea, levanta a 

seguinte questão: “como uma aldeia que se localiza na cidade de Curitiba, que provavelmente 

seus moradores devam utilizar a rede regular de ensino do Estado, o sistema público de saúde, 

em que os indígenas estejam em constante contato com a cidade, poderiam ser ainda índios, e 

mais, constituir uma aldeia?”.  A resposta da professora foi a mais provocativa que naquele 

momento poderia ser: “por que você não escreve sobre isso?”. É com uma pergunta intrigante 

que a etnóloga estava me levando a conhecer, não somente a antropologia recente, como 

também veio a me incentivar à pesquisa, um dos tripés na Universidade (ensino, pesquisa e 

extensão).  Desse modo, vi a etnologia se aproximar de mim como um imã, me levando ao 

estudo desse trabalho de conclusão de curso. 

O contato com a aldeia Kakané Porã – a primeira palavra é Kaingang e , segundo me 

informaram, significa “fruto”” e a segunda é Guarani e significa “bom” –, surgiu em um convite 

por e-mail da ONG Aldeia Brasil, no mês de agosto do ano de 2010 para assistir ao lançamento 

do filme documentário “Quebrando Silêncios” da jornalista Sandra Terena, filha de índio 

Terena, que trazia o tema sobre a prática de infanticídio entre indígenas. Nesse dia tive o 

primeiro contato com a aldeia e logo na entrada percebi uma movimentação, que mesmo sendo 

meu primeiro dia lá, ficou claro que era incomum. Na entrada havia um ônibus parado, pessoas 

por perto. No centro da aldeia uma praça com várias cadeiras dispostas sob uma tenda de lona 

para os moradores e visitantes assistirem ao filme, e na entrada dessa tenda duas mesas expondo 

artesanatos. Como tinham várias pessoas de outros lugares não fui questionado sobre a minha 

presença na aldeia. Antes do início do filme, um cerimonial com a presença das lideranças 

indígenas, um pastor da Igreja Assembléia de Deus, e a então senadora Gleisy Hoffman. Depois 

do discurso das pessoas que compunham o cerimonial, o líder Leandro celebrou uma oração 

cristã em Kaingang, e por fim, aconteceu a exibição do filme. Após o término do filme, contatei 

a vice-cacique Jovina e conversamos um pouco sobre a aldeia. Jovina me apresentou ao seu 

filho Silas e me presenteou com um documentário
1
 intitulado “A Conquista de Kakané Porã”, o 

qual relata, através de entrevistas, a luta pela conquista
2
 da aldeia, mesmo que esparsamente, e 

                                                           
1 Documentário narra através de entrevistas a história de Kakané Porã, produzido pela ONG Aldeia 

Brasil. 

2 No vídeo a palavra “conquista” é usada pelos próprios indígenas no sentido de que a reivindicação foi 

atendida por meio de pressão sobre o poder público. 
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sem muitos detalhes, mas que logo num primeiro olhar incita a se debruçar e aprofundar o olhar 

antropológico sobre o tema: índios na cidade.  

Após esse primeiro contato com os moradores da aldeia e ao assistir o filme sobre a 

conquista de Kakané Porã, passei a ter subsídios para reformular a questão que tinha feito em 

sala de aula. Percebi então que era preciso tomar como objetivo primeiro, não apenas como foi 

possível a constituição de Kakané Porã, como também remontar essa história do qual o 

documentário narra. No entanto era também preciso tornar densa a descrição da evolução dos 

fatos narrados que permitiriam inclusive levar a possíveis reflexões sobre índios na cidade e sua 

organização social. Segundo, analisar como ocorre a ocupação do espaço urbano e suas relações 

com os serviços públicos de saúde e educação podem trazer luz a essa relação sobre os índios na 

cidade. 

A aldeia Kakané Porã fica situada no bairro Campo do Santana, próximo ao Caximba, 

nas imediações da Br 116 em direção ao Município da Fazenda Rio Grande, localiza-se a 20 km 

do centro de Curitiba. Atualmente vivem na aldeia 34 famílias das três etnias: 26 famílias 

Kaingang,  4 famílias Guarani e  4 famílias Xetá. São 35 casas de alvenaria de 43 metros 

quadrados construída pela COHAB, em uma área de 44,2 mil metros quadrados. As casas 

partem de um círculo central que é a praça onde foi construída uma oquinha. Indo em direção às 

laterais da aldeia, do lado esquerdo temos um campo de futebol de areia, hoje não muito 

conservado, ao lado direito uma mata com 9,6 mil metros quadrados, e no fundo da aldeia um 

grande capinzal sem grande utilidade. Não há roçados dentro de Kakané Porã, o que existe em 

torno de algumas casas são poucas hortaliças e o cultivo de ervas medicinais. No seu entorno é 

possível avistar algumas chácaras, projetos de habitação popular da COHAB, os quais estão 

chegando em ritmo acelerado aos arredores da aldeia, a exemplo a Vila Janaína, e uma grande 

olaria (fábrica de telhas, tijolos e cerâmicas) - na região existem muitas. A aldeia não é muito 

distante do bairro Caximba, onde fica o  antigo aterro sanitário da cidade de Curitiba e toda 

Região Metropolitana. Chega-se à aldeia de ônibus, a partir do centro de Curitiba, utilizando a 

linha de ônibus biarticulado Pinheirinho-Rui Barbosa sentido terminal de ônibus do bairro 

Pinheirinho na região Sul da cidade, lá podendo utilizar duas linhas, a Olaria/Cachimba e a 

metropolitana Tupi. 

No primeiro capítulo dessa experiência etnográfica, farei uma rápida apresentação das 

etnias, apresentando uma discussão sobre os trabalhos etnográficos que tiveram como 

preocupação a temática da presença dos índios na cidade, terminando com o processo de 

territorialização de Kakané Porã. 

No segundo capítulo a proposta é discutir a dinâmica social de Kakané Porã 

considerando a paisagem urbana em que ela se encontra. E, por fim, o terceiro capítulo traz 
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relatos de vida das lideranças de Kakané Porã e como se entrecruzaram nesse processo de 

territorialização. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Segundo os dados do último censo indígena, divulgados em 2012, atualmente vivem em 

Curitiba 2693 indígenas espalhados por 72 dos 75 bairros da cidade. A escolha de pesquisar em 

Kakané Porã foi uma decisão que não apenas facilita a pesquisa pelo adensamento populacional 

como também a história da obtenção do território para instalação da aldeia é um dos focos dessa 

etnografia. 

A etnografia realizada em Kakané Porã caminha por trilhas sendo pavimentadas pela 

etnologia, nesse caso também urbana, da qual gostaria de alertar que muitos dos conceitos por 

nós apreendidos nas técnicas do trabalho de campo aqui necessitam ser problematizadas. A 

noção de transformar o exótico em familiar, de R. Da Matta (1978), pode não fazer muito 

sentido, em vista do fato de que não estamos etnografando um grupo étnico isolado ou de pouco 

contato com a sociedade nacional; ao contrário existe uma relação, mesmo que assimétrica de 

décadas com a sociedade nacional, do mesmo modo a constituição clássica de transformar o 

familiar em estranho, precisa ser problematizada.  

À primeira vista, os moradores de Kakané Porã parecem sim famílias comuns, com 

afazeres comuns e vivências comuns. Para quem passa nas proximidades da aldeia 3e avista do 

ônibus que transita pela rodovia, causa espanto dizer que ali estão índios. Como disse um 

motorista de ônibus “eles têm até carro”, mas ao adentrar sob o ponto de vista do outro 

concluímos, a alteridade lá está. Pois há uma liminaridade onde o trabalho de campo nos leva a 

cambiar por essas noções (nem exótico e muito menos familiar) e práticas etnográficas. 

Cabe ressaltar que em nenhum momento é intenção dessa etnografia colocar em 

oposição “sociedades simples” versus “sociedades complexas” trata-se aqui como Magnani 

(1996) disse de descrever uma experiência humana. 

 

A antropologia, lá ou cá, na floresta ou na cidade, na aldeia ou na metrópole, 

não dispensa o caráter relativizador que a presença do “outro” possibilita. É 

nesse jogo de espelhos, é essa imagem refletida no outro que orienta e 

conduz o olhar em busca de significados ali onde, à primeira vista, à visão 

desatenta ou preconceituosa enxerga exotismo, quando não o perigo, a 

anormalidade. MAGNANI (1996, pg.21) 
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 E ainda compreender como os indígenas constituem arranjos diferentes e particulares 

no ambiente da cidade. Para tanto utilizei-me principalmente de incursões a campo.  

Para poder melhor situar exponho a metodologia por mim utilizada do qual me levou 

para dentro das casas dos moradores da aldeia de Kakané Porã: elaborei um questionário para 

me orientar nas visitas, um conjunto de perguntas básicas para me auxiliar em minhas reflexões 

que desafiei a realizar nesta etnografia. A idéia inicial era fazer um mapa que facilitasse a 

visualização da distribuição das três etnias que compõem Kakané Porã e se tal distribuição 

forneceria pistas sobre as relações que entretêm entre si. Buscava igualmente saber os principais 

motivos que levaram esses indígenas a viverem na cidade: o que fazem aqui, onde trabalham, 

onde estudam, onde se divertem, se têm fontes de renda, quais as dificuldades encontradas na 

cidade e, por fim, o que é ser índio na cidade. Não havia a menor pretensão de, com essas 

perguntas, chegar a alguma conclusão fechada. Ao contrário, a idéia era iniciar o debate e ajudar 

a construir algumas reflexões em torno da temática. 

Em minha imaginação pensava: “bom, tenho um bom relacionamento com as lideranças 

da aldeia, não vou encontrar dificuldade em inquirir qualquer família”. Esse, no entanto, foi o 

primeiro engano de um iniciante na prática etnográfica. Senti-me, de maneira um tanto 

exagerada, numa praia do oceano pacífico, vendo a minha nau partir e sumir no horizonte, 

mesmo estando na cidade onde eu nasci e fui socializado. Não imaginava sentir tamanho 

desespero, pois as lideranças apenas disseram “ali mora um Guarani... ali mora tal pessoa...”. 

Quem teria de ir até as casas das pessoas era eu mesmo, de certo modo causar algum incomodo. 

Em mais de uma casa pediram para voltar mais tarde. Era apenas um estudante pedindo 

informações e a resposta mais comum que ouvia era pergunta pro cacique. Aos poucos fui 

ganhando confiança dos indígenas. Kakané Porã parece ser uma vila, um conjunto habitacional, 

nos moldes da COHAB. Certo é que fica num bairro distante, mas nem por isso poderíamos 

supor que estaríamos “pesquisando no perigo”, Zaluar (2009). De outro modo, estava 

pesquisando num lugar tranqüilo onde, uma aldeia cercada e nela apenas moram indígenas sem 

nenhum relato com qualquer atividade ilícita ou que venha oferecer perigo. Mas as pessoas que 

ali pareciam familiares não eram, possuem uma lógica de ordenar o mundo diferente.  

Minha aproximação com os indígenas decididamente foi o questionário, mas uma outra 

ferramenta me auxiliou, e muito, nesta tarefa: uma máquina fotográfica digital. Tal objeto 

parece ser banal hoje em dia, qualquer pessoa com uma renda mínima pode adquirir uma 

máquina digital, mas o fato de um estudante tirar fotos era algo relevante para eles. Em uma 

situação lembro que a família foi se arrumar para tirar as fotos, e sempre se dispunham a ser 

fotografadas com meu compromisso de que era necessário entregar-lhes a foto. Dessa maneira 

minha entrada foi facilitada, pois as famílias esperavam pelo momento em que o estudante iria 

até a sua casa lhes fazer perguntas e, enfim, tirar uma foto de sua família. A fotografia também 

tinha facilitado minha estadia numa tarde em que os alunos de uma escola particular estavam 
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visitando a aldeia por conta da semana do índio e eu fui eleito o fotógrafo. A dádiva nos moldes 

maussianos estava se concretizando: eu fazia as fotos e eles me forneciam as informações que 

desejava, mais ou menos como no manual de Malinowski em que ele trocava tabaco com os 

nativos também me lembrava as fotos em troca de informações. De qualquer modo, minha 

participação na vida cotidiana das famílias foi mínimo e meu trabalho de campo foi centrado 

nesse conjunto de entrevistas. 

Desse modo estavam abertas as condições para essa experiência etnográfica que tem por 

base o trabalho de campo e a observação participante, minha colaboração com as fotos foi ainda 

de muita valia para acompanhar o grupo de dança da aldeia com alguma participação, frágil, 

mas válida para esse trabalho de conclusão de curso. 
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CAPÍTULO I – VAMOS À CURITIBA? 

 

1.1ÍNDIOS, ÍNDIOS E ÍNDIOS: KAINGANG, GUARANI E XETÁ 

 

 Os kaingang são de língua do tronco macro-jê, estima-se que sejam uma população de 

25.865 ocupando 32 terras indígenas (FUNASA 2009)
3
. Foram contatos no século XVI, quando 

alguns grupos que viviam mais próximos ao Oceano Atlântico. Como outros grupos da família 

lingüística macro-jê, são caracterizados como sociedades sociocêntricas que reconhecem 

princípios sociocosmológicos dualistas, apresentando um sistema de metades. Entre os 

Kaingang as metades originadoras da sociedade recebem os nomes de Kamé e Kairu
4
.  

Os Guarani são 15.229 (II Censo Nacional Indígena, 2002) sua língua vincula-se a 

família linguística Tupi-Guarani. A língua, ou melhor, a palavra, para os Guarani da atualidade 

assume relevância cosmológica e religiosa, representando importante elemento na elaboração da 

identidade étnica
5
. 

A etnografia Os Sobreviventes de um Extermínio (SILVA, 1998) remonta através de 

relatos dos próprios sobreviventes como se processou o extermínio do grupo Xetá, localizado no 

noroeste do Paraná. Os Xetá foram contatados em 1949 e em 1976 se encontravam dizimados. 

O território ocupado pelos Xetá fica onde hoje atualmente é chamado de Serra dos Dourados, a 

terra onde estavam distribuídos era objeto de desejo e cobiça para o plantio do café, do qual a 

colonização não poupou a floresta, seu povo e sua cultura. Os Xetá foram os últimos caçadores 

e coletores das etnias paranaenses, por isso a floresta e o território eram importantes a sua 

sobrevivência. 

À medida em que as fazendas foram avançando por seu território, eles foram 

sucumbindo, as doenças também foram muito prejudiciais, do mesmo modo os relatos afirmam 

uma grande quantidade de caminhões que capturavam os Xetá e levavam para longe das terras 

das quais ocupavam. A autora oferece [...] “ainda que de forma fragmentada, a partir do 

contexto de suas histórias de vida, uma versão do contato de sua sociedade de origem com o 

mundo dos brancos e o seu consequente extermínio enquanto um povo sócio-culturalmente 

organizado”. (SILVA, 1998) 

 

                                                           
3
 Cf  Disponível em:http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang, acessado em 22-04-2012 

4
  Disponível em <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang> acessado em 03-05-2012  

5  Disponível em <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani> acessado em 03-05-2012  

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang%3e%20acessado%20em%2003-05-2012
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani
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Diferentemente de outras populações indígenas paranaenses, os 

sobreviventes Xetá não ocupam hoje um espaço territorial definido, nem 

convivem socialmente ou compartilham entre si desse espaço e códigos de 

sociedade. Eles vivem como “agregados” em áreas Kaingang e/ou Guarani 

no Estado do Paraná ou em zonas urbano/rurais. (SILVA, 1998)  

Durante a pesquisa a autora teve oportunidade de realizar um encontro com os 

sobreviventes que são, no total, doze, mas apenas conseguiu realizar a pesquisa com oito. 

Depois da pesquisa de Carmem L. da Silva os Xetá vem aumentando em número e mantém 

contato entre si, inclusive reivindicam a demarcação do seu território para poderem viver. 

Tiqueim ainda vivo, mora em Kakané Porã, junto com ele dois sobrinhos e uma sobrinha que 

hoje são casados com Kaingang ou não-índios. 

No caso Kaingang e Guarani que tiveram seu contato logo na chegada dos 

colonizadores, sofreram com as disputas de territórios entre a América Espanhola e a América 

Portuguesa, estavam na linha de fogo, ora sendo despejados, ora servindo de escudo as 

pretensões expansionistas das disputas coloniais.
6
 

A partir das bandeiras paulistas que desbravavam as matas na captura de índios e da 

busca do ouro, também buscavam ampliar o domínio português na região, já que o tratado de 

Tordesilhas fixava seus limites muito aquém da pretensão portuguesa. 

Os Guarani e os Kaingang no contexto de ocupação do território hoje paranaense 

tiveram uma participação mais ativa, pois estavam entre o fogo cruzado das disputas coloniais 

entre Espanha e Portugal. E ainda as missões jesuíticas que queriam “proteger” o índio da 

corrupção colonial, para tanto se fazia necessário sua catequização para “salvar” sua alma. 

O processo das encomiendas pelos espanhóis, as bandeiras paulistas atrás do ouro e o 

ataque às reduções são fatores que contribuíram para a morte de milhares de índios da região 

que hoje estão confinados e dispersos em pequenos territórios nos postos indígenas espalhados 

pelo Paraná sob a vigilância da FUNAI. 

Uma das primeiras medidas do SPI, era que esses indígenas agora sem o território 

originário, se transformariam em pequenos agricultores nas terras que sobraram e como 

complementação de renda a venda de artesanatos. 

Em sua dissertação de mestrado, Maria Ligia Moura Pires (1975), estuda as relações 

entre as etnias no Posto Indígena de Mangueirinha como também as suas relações com os 

                                                           
6 Para maiores detalhes sobre a história indígena no Brasil cf, CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 

História dos Índios no Brasil. Ed. Cia das letras. São Paulo, 1992 
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“brancos” da região. A autora traz um importante debate sobre a relação entre índios e 

“brancos” que hoje nos parece superado, no entanto, nos ronda como fantasmas, da “perda de 

cultura”, em nosso imaginário. 

A noção de aculturação como a perda sistemática de uma cultura a partir do contato 

com outra há muito tempo está démodé, Darcy Ribeiro também procurando superar as 

limitações dos estudos aculturativos defende que outros processos podem ocorrer e afetar 

descaracterizando profundamente o grupo. Ribeiro defende o conceito de integração que seria 

utilizado simultaneamente ao de aculturação, levando em consideração também nas pesquisas a 

estrutura demográfica, efeitos dissociativos de epidemias, índice de natalidade. (cf. Darcy 

Ribeiro, 1957) 

Na década de 60, Roberto Cardoso de Oliveira, propõe a mudança de foco, antes 

culturalista, sob o viés sociológico propondo um arcabouço teórico que contemplasse estudos 

tanto sociológicos como antropológicos. Cardoso de Oliveira constrói o conceito de “fricção 

inter-étnica”,  

[...] que seria esse contato de grupos tribais e segmentos da sociedade 

brasileira, caracterizados por seus aspectos competitivos e, no mais das 

vezes, conflituosos, assumindo esse contato muitas vezes proporções totais, 

isto é, envolvendo toda a conduta tribal e não tribal que passa a ser moldada 

pela situação de fricção inter-étnica” (OLIVEIRA, 1962) 

Pires em seus estudos no Posto Indígena de Mangueirinha concluiu que o que levou os 

índios a viverem juntos foi a força colonizadora, também concluiu sobre algumas características 

desse contexto: os Guaranis se definiriam pela tribo, possuiriam e valorizariam mais sua 

autonomia em relação aos outros grupos. A autora indicou que este também seria um elemento 

que alijou os Guarani, pelo menos na visão do branco. Ao contrário, os Kaingang, quanto ao 

território, e talvez, por isso, seriam mais colaboradores com os brancos, valorizariam mais a 

terra.  A autora ainda esmiúça outras características e adentra outras relações, como índios 

mestiços, economia. (cf PIRES, 1975) 

A partir de tais leituras, o que podemos notar é que os Xetá não teriam algo que os 

marcasse enquanto coletivo da mesma forma que os Guarani e os Kaingang, pois a língua 

materna e outras características socioculturais foram dizimadas junto com o grupo étnico e a 

perda do território, porém a história rememorada pelos “antigos” dessa  perda, de sofrimento é o 

que caracteriza os Xetá, como seguem os seus relatos. Contudo, tais relatos se tornaram 

conhecidos muito mais tarde, principalmente a partir da dissertação de mestrado de Carmem 

Lúcia da Silva (1998).  

Essas relações entre as etnias e o mundo dos “brancos” ainda se davam num contexto 

rural, que, em última instância, ainda que, numa visão simplista, está mais próximo ao mundo 
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do indígena.  Mas como pensar essas relações na cidade, onde esse espaço é tido como um 

espaço codificado pelo “branco”? Mais uma vez Roberto Cardoso de Oliveira, com o seu 

trabalho pioneiro “Urbanização e Tribalismo”, compreendendo as condições e o contexto 

histórico em que a obra foi escrita, nos ajuda a refletir em vários pontos do tema proposto, o 

tribalismo como forma de expressão comum a que podem ser de natureza diversas,  

 

“raramente o tribalismo é uma teoria que valoriza de modo absoluto o 

quadro étnico em diferente do quadro nacional. É mais freqüentemente um 

conjunto de reações de defesa, que pode desaparecer de modo bem rápido 

quando o medo da desigualdade diminui” (Cardoso de Oliveira, 1968) 

O autor indica que essa desigualdade na cidade se reproduz numa sociedade de classes, 

mas o autor rejeita a noção de destribalização como sentido pejorativo. Para Cardoso de 

Oliveira, a destribalização é um processo, evidenciando o prognóstico de o índio tornar-se 

branco. De qualquer modo, mesmo Cardoso de Oliveira reconhece que na cidade permanecem 

traços do tribalismo, as relações de parentesco sendo um exemplo. 

No entanto, Kakane Porã e os estudos sobre índios na cidade, sejam cidades indígenas 

ou aldeias urbanas, nos levam a outros contextos em que a reflexão necessita compreender a 

complexidade de uma paisagem metropolitana em que diversos arranjos podem montar e se 

remontar. 

1.2 ÍNDIOS NA CIDADE: O CANTO DESSA CIDADE SOU EU 

O debate sobre índios na cidade é um tema que ainda não tem recebido a devida atenção 

da antropologia. Antes foi mencionado o pioneirismo do trabalho de Cardoso de Oliveira e 

agora é preciso dizer que tal quadro tem mudado com trabalhos que recentemente reabriram o 

debate sobre a temática. Geraldo Andrello em seu livro Cidade do Índio (2006) nos traz novas 

reflexões mostrando como os índios, no povoado de Iauaretê, em seu cotidiano lidam com o 

dinheiro e com as mercadorias de um modo peculiar, dando seus próprios signifiados a essas 

questões. Outro ponto levantado por Andrello é como características de urbanidade são tratadas 

pelos indígenas, os processos, atitudes, modos de fazer, modos de ser, que podem ser bem 

melhor apreendidos sob a ideia de urbanidade. Assim, o processo de urbanização, de 

adensamento populacional, de diminuição da capacidade dos jovens de mapearem as relações 

sociais que envolvem suas famílias, são características da organização da vida cotidiana deste 

povoado multiétnico do rio Uaupés. De qualquer modo a relação índios e cidade é pensada de 

dentro para fora, é como se apreendesse através da urbanidade estes processos.  

Para pensar o índio no contexto urbano é necessário se despir de pré-noções ou rápidas 

suposições superficiais, que inclinam a crer que só é possível ser índio fora de cidades, ou seja, 

nas florestas ou reservas indígenas por exemplo. A aldeia Kakané Porã é um caso em que nos 
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faz refletir sobre essas possíveis generalizações, pois quando ao adentrar o ponto de vista do 

outro, do indígena, do que seja a cidade percebemos que não é da mesma maneira, é sob outra 

perspectiva que se entende a cidade. Kakané Porã pode ser vista como parte de um processo 

histórico em que há muito tempo ocorre o deslocamento ou migrações de índios, que não é 

imperativo de nossa contemporaneidade, mas ocorria independente do processo de colonização
7
. 

Rapidamente identificar a “perda” da identidade indígena pode ser um equívoco, quase sempre é 

acompanhado de uma lógica ainda colonialista. 

 Para a antropologia compreender essa complexa relação dos indígenas na cidade, há 

implicações teóricas, pois de modo bastante simplificado, temos três grandes áreas de estudo na 

antropologia: Rurais, Urbanos e Etnologia. Caminhar dentro dessa liminaridade entre os estudos 

de etnologia no mundo urbano é um dos desafios desse trabalho de conclusão de curso. Vale 

lembrar que não é novidade a pesquisa sobre índios na cidade, Cardoso de Oliveira (1968) foi 

pioneiro com seu trabalho sobre os índios Terena nas cidades de Campo Grande e Aquidauana, 

chegando a conclusões importantes como que a destribalização do índio aos poucos acabaria por 

assimilá-lo a Sociedade Nacional. No entanto, as pesquisas sobre índios na cidade não 

decolaram. 

Ferri (1990), num estudo sobre a migração de índios para cidade de Boa Vista 

(Roraima), relata os vários motivos em que os índios migram para a cidade, e que correm o 

risco de deixar de serem índios e ainda relata que a relação do índio com o branco era de 

submissão, normalmente utilizados como trabalhadores braçais: sendo os homens peões, 

vaqueiros, pedreiros e serventes, e as mulheres, quase invariavelmente, empregadas domésticas. 

Moram em bairros desestruturados e sem o mínimo de assistência, nos bairros existem igrejas 

católicas e evangélicas. Os índios frequentam as igrejas, mas também as rezas comunitárias e 

individuais, usadas para o tratamento de doentes, e nas pajelanças noturnas. Este mundo 

espiritual não exclui o outro e ambos podem conviver paralelamente. Nesse ponto é inevitável 

observar que Ferri (1990) deixa entrever certa contradição: preocupa-se com a iminência de o 

índio deixar de ser índio na cidade, mas, ao mesmo tempo, indica que existe espaço para as 

práticas de representações indígenas. 

No entanto, quando analisa as causas e motivações da migração indígena para a cidade, 

a autora retoma o conceito de aculturação: “a melhor forma de domínio é aquela que faz com 

que os conquistados desejem ser como os conquistadores. Foi assim como a sociedade brasileira 

                                                           
7 Para maiores detalhes sobre deslocamento indígena ver SILVA, Alexandra Barbosa da. Mais além da 

aldeia: Território e Redes Sociais entre os Guarani de Mato Grosso do Sul. 2007. 255 f. Tese 

(Doutoramento em Antropologia) Museu Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro, [2007]. 
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agiu em Roraima. A aculturação foi tão eficaz que os próprios índios assumiram a condição 

como objetivamente inferiores.” Contudo, a mesma autora, conclui que, apesar de todas as 

ameaças e ataques da sociedade urbana, a cultura indígena não pode ser totalmente anulada em 

pouco tempo.  E continua, 

 

 “o mundo onde o índio nasceu e se criou é uma parte dele e, mesmo em um 

ambiente estranho a cidade, ele sobrevive e reproduz alguns aspectos 

característicos de sua cultura original, as vezes adaptados a nova situação. A 

própria cultura é utilizada pelos índios da cidade até como estratégia de 

sobrevivência. (...) Na vida dos índios que escolheram a cidade esses dois 

mundos entram em conflito. Por isso encontram-se de um lado, a tentativa dos 

indígenas de continuarem vivendo a cultura de origem, condição necessária para 

não perderem a identidade, e de outro, a pressão que a vida exerce sobre eles a 

abandonem.” (FERRI, 1990) 

 A autora ainda aponta a dificuldade da linguística nativa  como uma fronteira entre o 

índio e o processo de aculturação e supõe também que o não uso da língua nativa poderia ser 

uma estratégia para desviar preconceitos contra o índio no ambiente “hostil” da cidade. 

É sabido que não é recente a migração de índios para as cidades, que por diversos 

motivos são atraídos por seus “encantos”: para venderem artesanato, procurarem atendimento de 

saúde, fugirem dos conflitos fundiários dos quais não são exceção ou até mesmo buscarem 

melhores condições de vida, como anunciado nas campanhas publicitárias nos diversos meios 

de comunicação. 

 Então neste caso não é simplesmente uma migração do meio rural para a cidade, nos 

parece ser plausível identificar a hipótese dos índios terem a escolha de _morar na cidade. O que 

nos remete numa primeira vista a pensar no “grau de aculturação” desses índios, mas numa 

rápida passagem pela literatura contemporânea, mudamos a direção de nossa investigação.  

 Eduardo Soares Nunes, em seu artigo Aldeias Urbanas ou Cidades Indígenas? (2010), 

nos leva a reflexões que nos afasta dos conceitos aculturativos. Para Nunes a antropologia 

necessita lidar, nessas circunstâncias, como uma teoria da mudança cultural, e toma por base 

Viveiros de Castro, que utiliza a metáfora do mármore e da murta: o mármore seria a cultura em 

que é necessária uma pressão muito violenta para mudar e quando muda, morre. Para Nunes a 

murta é o que mais precisamente caracterizaria o modo indígena de mudar: 

A murta não apresenta uma forma fixa. Poda-lhe, molda-lhe, e os galhos tornam 

a crescer, deformando a imagem que lhe havia sido imprimida. Aos olhos dos 

ameríndios, a forma não é fator determinante do ser. Ao contrário, a 

transformação é a maneira pela qual eles se auto-constituem como coletivos 

propriamente humanos. Se há algo que caracteriza a murta, não é, certamente, 
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sua forma, cambiante, mas sim sua dinâmica de metamorfose. Em 

oposição,Viveiros de Castro sustenta, ’nossa idéia corrente de cultura projeta 

uma paisagem povoada de estatuas de mármores, não de murta’”. (NUNES, 

2010) 

 A noção de mudança cultural em Viveiros de Castro traz novas implicações que ao 

averiguar no trabalho de campo necessita de um olhar um tanto cuidadoso, mas também essas 

reflexões são uma tentativa de afirmar que os índios “indigenizam a modernidade” 

(SAHLINS,1997), mesmo quando estão nas cidades. Nessa mudança de perspectiva podemos 

nos debruçar sobre leituras que o próprio Sahlins em Ilhas de História propõe: toda mudança 

prática é também uma mudança cultural. 

 Ao chegarem às cidades e principalmente nas grandes metrópoles, como não têm espaço 

nos bairros estruturados a existe uma tendência à ocupar as periferias, e ali se confundem aos 

diversos grupos  (rurais e urbanos) que chegam cotidianamente das varias regiões do Estado e 

do país. Convivendo com a violência, o desemprego, a falta de moradias e demais serviços 

públicos, ou seja, dividindo problemas comuns com o restante da população. Segundo Patrícia 

Ferri,1990, dividem também alguns desejos de melhorar as condições de vida e serem tratados 

com dignidade. Pois o relato da falta de estrutura e abandono nas Terras Indígenas por parte dos 

órgãos indigenistas e do poder público é uma constante na fala nativa. 

São diversas as motivações que acusam os índios de estarem na cidade e então não 

serem mais índios, de pertencerem a “civilização”, e aí poderíamos nos perguntar quais 

implicações poderiam permear esse caminho, talvez o  de negar a estes as garantias 

constitucionais do Estatuto do Índio.  Cesarino (2008), no artigo intitulado Babel da floresta, 

cidades dos brancos? aponta que esses julgamentos equivocados aumentaram devido ao 

contexto em que a manutenção da demarcação contínua de grandes reservas tais como a Raposa 

Serra do Sol esteve em debate na mídia, na esteira de uma opinião pública ignorante, não 

fornece matéria suficiente para a reflexão sobre temas obscuros e (aparentemente) distantes. 

Cesarino após comentar dois artigos jornalísticos, de representantes políticos emitindo opiniões 

em um jornal de circulação nacional, sobre o tema conclui: essas opiniões não levam em conta o 

processo de colonização do qual um genocídio aconteceu, além de ser uma confissão de 

ignorância com relação ao conceito de cultura, basilar para disciplinas tais como a sociologia e a 

antropologia. 

Num outro artigo Nunes (2010), complexifica ainda mais a temática quando nos leva a 

reflexão de que as idéias que circulam no imaginário nacional criam a falsa dicotomia entre 

índios e Floresta/natureza e não índios cidades/civilização, do qual o ambiente da cidade seria 

pensado como um processo de “desagregação cultural”, aculturação, tornar-se igual a outro e, 

em consequência, perder-se de seu próprio ser. 
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Essa falsa dicotomia entre o ambiente urbano e rural é polemizado principalmente pelo 

pensamento ocidental, pois na fala nativa pouco se valoriza essa dicotomia: “sim há diferenças 

entre lá na Terra Indígena e aqui na cidade, mas, de qualquer modo, temos que trabalhar não 

é?”, relata Alcino liderança da aldeia. 

Em seu trabalho monográfico Milton Paraná (2009) relata o comentário de um motorista 

de transporte coletivo com o colega cobrador que questionava o “por que esses índios não ficam 

no mato, tanta gente precisando de casa?” e ainda um dos pedreiros que trabalhou na construção 

da aldeia teceu o comentário de que pessoas perguntavam se aquele seria um novo conjunto 

residencial e se haveriam casas para alugar. 

Essas passagens de alguns trabalhos da etnologia sobre o tema balizam as dificuldades 

que os índios encontram ao optarem pelo caminho rumo à cidade, que não são menores de 

outros lugares, mas que são diferentes e em outros termos. Historicamente os índios já possuem 

relações com não-índios, é claro que marcadas pela assimetria e num contexto de disputas 

territoriais, mas também há relação com outras etnias. Cesarino (2008), conta o caso dos 

Marubo que possuem uma série de relações multiétnicas e que ainda em sua mitologia os 

brancos seriam mais uma, pois descenderiam do mesmo núcleo familiar segundo a mitologia 

Marubo. No contexto xinguano, Heckenberger (2008) em suas pesquisas etnológicas e 

arqueológicas descreve uma complexa rede de rotas de circulação e de trocas, outro bom 

exemplo que a rede de trocas entre as etnias não é uma novidade e que a noção de isolamento 

também é ainda marcadamente ocidental. 

Mariana Paladino no seu trabalho apresentado a 26ª Reunião Brasileira de Antropologia, 

sobre os Ticuna, descreve as relações e o trânsito dos Ticuna com as cidades, que vem desde o 

ciclo da borracha quando não-índios chegam a região formando vilas que se transformam em 

centros comerciais. Os Tukano e Tariano, como também descreve Andrello (2006) no alto rio 

Negro, estão num contexto multiétnico e multilíngue anterior ao processo de colonização e que 

se caracteriza por ser uma relação aberta e não fechada em sua própria etnia. Para Paladino essa 

relação aberta, inclusive com os centros urbanos da região, que demandam por produtos básicos 

da dieta alimentícia Amazônica, não os caracteriza como uma sociedade de folk
8
, que Redfield 

descreve como uma aldeia, um espaço fechado com nenhum ou escasso contato com a cidade. E 

que sabemos que o trânsito não apenas de moradores das Terras Indígenas para a cidade, mas 

que moradores das cidades também vão as terras indígenas seja para fazer comércio, pedir 

votos, fazer assistência médica, missões religiosas e outras tantas atividades. Mas, em tais 

considerações, parece sempre que apenas os índios podem tornar-se branco, sem se considerar 

em nenhum momento a alternativa inversa: os brancos tornarem-se índios. 

                                                           
8 Para maiores detalhes sobre sociedades de folk conf.  REDFIELD, Robert. The primitive world and its 

transformations. Ithaca: Cornell University, 1953. 
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A etnografia mais recente sobre Kakané Porã
9
 analisa a aldeia trazendo novos 

problemas para tratar do assunto, como a questão da territorialidade. Kakané Porã coloca em 

xeque os modos tradicionais de demarcação de terra. Os marcos legais de reconhecimento de 

uma terra indígena, em linhas gerais, é a de que os povos são originários daquela região. De 

acordo com a Constituição de 1988, institui-se o direito a terra aos povos que sempre viveram 

nela, e ainda, aqueles que “necessitem dela para preservação de sua tradição e cultura” –  esses 

foram os termos na demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, por exemplo. Mas 

como Leandro, uma das lideranças da aldeia, relata: aqui não é terra milenar dos kaingang 

quem vivia aqui era os Carijó que hoje não vivem mais aqui. Para pensar esse processo de 

territorialização, tomo por base a seguinte conceitualização:  

 

Atribuição a uma sociedade de uma base territorial fixa se constitui em ponto-

chave para a apreensão das mudanças por que ele passa, isso afetando 

profundamente o funcionamento das suas instituições e a significação de suas 

manifestações culturais. Nesse sentido, a noção de territorialização tem a 

mesma é definida como um processo de reorganização social que implica: 1- a 

criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma 

identidade étnica diferenciadora; 2- a constituição de mecanismos políticos 

especializados; 3- a do controle social sobre os recursos ambientais; 4 a 

reelaboração da cultura e da relação com o passado (p. 54-55) ... A noção de 

territorialização tem a mesma função heurística que a de situação colonial 

trabalhada por Balandier (1951), reelaborada por Cardoso de Oliveira (1964), 

pelos africanistas franceses e , mais recentemente, por Stocking Jr. (1991) da 

qual descende e é caudatária em termos teóricos. É uma intervenção da esfera 

política que associa, de forma prescritiva e insofismável, um conjunto de 

indivíduos e grupos a limites geográficos bem determinados. É esse ato político 

constituidor de objetos étnicos através de mecanismos arbitrários e de 

arbitragem (nos sentido de exteriores à população considerada e resultante das 

relações de diferentes grupos que integram o Estado)(p.56). (OLIVEIRA 

FILHO, 1998, p.56 in PALADINO, A/D, p.2)  

Dessa forma a Conquista de Kakané Porã traçou outros rumos, por um processo de 

disputa onde o território é um elemento agregador dos indígenas na cidade, imprescindível para 

a elaboração e reelaboração da cultura. Por isso a noção de conquista utilizada pelos próprios 

indígenas é permeada de um agenciamento capaz de revelar a identidade – índio, mesmo na 

cidade. Pois se o líder Leandro reconhece que não são milenares de Curitiba, também reconhece 

que veio para a cidade enquanto índio, para tratar da sua saúde.  

                                                           
9 Ver Silva e Souza (2011)  
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No entanto, mesmo nos órgãos indigenistas, como relata Romancil, uma liderança 

indígena, a questão não estava resolvida, pois como ceder terras aos índios, primeiro, se eles não 

eram daquela região e, segundo, ainda restavam dúvidas quanto a autenticidade: seriam índios 

“de verdade”? Pois não viviam nas Terras Indígenas há algum tempo e já teriam sidos 

assimilados pela cidade, ou seja, já se teria consumado a transformação em branco. A proposta 

da noção de aculturação, e mesmo a idéia de “perda” da cultura, hoje ainda invocada, parece 

recair nas mãos dos indígenas como a mola que não apenas resiste, mas que impulsiona a 

“indigenização da cidade”, ou ainda como Goulart (2011) chamou de “etnização da cidade”. 

“A cultura aparece aqui como a antítese de um projeto colonialista de estabilização, uma 

vez que os povos a utilizam não apenas para marcar sua identidade, como para retomar o 

controle do seu próprio destino”, Sahlins (1997). A vinda dos índios à cidade necessita de muito 

cuidado para ser analisada, pois a priori pode parecer um perder-se de sua cultura, mas ao 

adentrar o ponto de vista do outro, quanto mais conhecemos como se processou a vinda dessas 

famílias para cidade, percebemos que não foi tão simples. É esse movimento complexo de 

elaboração e reelaboração da cultura na cidade que merece nossa atenção. Não para o fato de 

reivindicar a cidade, mas de querer ser índio na cidade. É sob o ponto de vista dessa 

reelaboração que podemos tomar como base a fundação de Kakané Porã. 

 

1.3 KAKANÉ PORÃ: A CONQUISTA 

Há variedades, não graus de cultura (Sahlins, 1996) 

 

Nas visitas a campo, Kakané Porã se mostrou como um vilarejo peculiar: casas de 

alvenaria dispostas em círculo, tendo ao centro uma grande praça, na qual em sua parte mais 

íngreme, foi erigida uma “oca” coberta denominada pelos nativos de oquinha; ao lado direito 

das casas tem um bosque com árvores nativas e, na outra extremidade, um campo de futebol. Na 

entrada principal chama a atenção um letreiro de madeira sinalizando o nome da aldeia. Logo se  
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percebe que é um lugar diferente de que qualquer bairro de Curitiba, com “inspiração” indígena. 

 Na conversa com as lideranças indígenas logo percebi o quão difícil foi conquistar 

Kakané Porã. Os índios viviam dispersos pela região metropolitana de Curitiba e conseguir unir 

essas famílias para reivindicar um “pedaço de terra”
10

 era o primeiro desafio. Foi com esse 

intuito, depois de algumas reuniões entre algumas famílias, que montaram a sua primeira 

associação ORCCIP CURIM (Organização de Resgate Crítico da Cultura Indígena de Curitiba e 

Região Metropolitana). Tiveram ajuda de um vereador da cidade de Curitiba ligado a 

FEMOCLAM (Federação Comunitária das Associações de Moradores de Curitiba e Região 

Metropolitana), que ofereceu um curso de como montar uma associação. As lideranças fizeram 

o curso, e na assembléia de fundação da associação todos convidaram as famílias indígenas que 

conheciam e viviam na Grande Curitiba, num total de 12 elas compareceram e ainda cada 

família apontou onde moravam outras famílias.  

Com a associação montada e as reuniões freqüentes acontecendo na Praça Osório, no 

centro de Curitiba, não foi difícil conseguir uma condução com a FUNASA para cadastrar essas 

famílias. E numa assembléia, em 2004, da associação é que decidiram que invadiriam uma terra 

que ficava a margem da BR 277, em direção a Paranaguá. Os indígenas imaginavam que aquele 

lugar era do governo e que assim poderiam iniciar suas negociações; contudo era um terreno 

que pertencia a Faculdade Espírita. Os relatos dos indígenas dão conta de que o local era de 

difícil acesso, sendo a água e demais condições de moradia também precárias. Foram 

                                                           
10 Termo utilizado pelos próprios indígenas 
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despejados, após um ano da ocupação. E no dia 24 de março de 2004, cerca de 100 indígenas se 

dirigiram e ocuparam a Estação Ecológica do Cambuí, que fica próximo ao portal da cidade de 

São José dos Pinhais. As condições desse local também eram ruins. Havia ali instalações que há 

algum tempo estavam desativadas, era um local dado pelos índios como abandonado. O cacique 

Carlos conta que quando chegaram lá estavam nas paredes várias fotos e cartazes sobre índios, e 

arremata dizendo que acha que é a primeira vez que índio mesmo tinha chegado por lá. No local 

funcionou o Museu Ecológico da Reserva Biológica do Cambuí, organizado pelo geólogo, ex-

professor da Universidade Federal do Paraná e ambientalista José Bigarella, o local foi 

desativado devido a uma enchente. Essa estação fica ao lado de Rio Iguaçu, rio que se encontra 

em uma situação de abandono, poluído e assoreado nesse trecho que corta a cidade de Curitiba. 

Era uma área dada como insalubre e propensa a enchentes, possuía um barracão onde todas as 

famílias se abrigavam menos a família do cacique Carlos que morava na antiga sede da Estação 

e possuía melhores condições de  moradia.  

Para a ocupação os índios levaram móveis, utensílios de cozinha, televisão e rádio, tudo 

que tinham em suas casas na região metropolitana, mas não mudaram nada da estrutura do 

Barracão ou da mata nativa que pertencia a estação. 

No Cambuí foram feitas várias reuniões com representantes dos Governos, da FUNAI  e 

dos Índios, pois existia uma pressão por parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SEMA) de que os índios deixassem o local, pois tratava-se de uma área de preservação 

ambiental permanente. De toda a área, apenas dois alqueires poderiam ser destinados à 

construção, portanto não seria um local adequado para as famílias indígenas. Também havia um 

pedido de reintegração de posse da área desde 2004, fruto dessas negociações, os indígenas 

permaneceram no local assegurando que serviços de água e luz fossem mantidos. 

Outra alegação, surpreendemente vinda da FUNAI, é que os índios organizados na 

ORCCIP CURIM, não eram mais índios “autênticos”, porque não moravam mais em aldeia, e 

sim estavam na cidade. Percebemos aqui que no relato das lideranças, que um tipo de índio 

“ideal” era requisitado, para não se reconhecer o direito indígena. No entanto, a cidade de 

Curitiba possui um discurso multiétnico, formada por italianos, poloneses, japoneses, alemães, 

entre outros. Na cidade de Curitiba temos várias praças homenageando etnias como a Praça do 

Japão, Praça da Espanha, Praça de Ucrânia. A argumentação indígena de que como Curitiba era 

formada por todos esses povos não poderia também deixar de receber os indígenas, já que eles 

sempre foram dessa terra. Parece contraditório com o que uma liderança relatou, de que os 

Kaingang não eram milenares dessa região do Estado. Contudo é perceptível que a 

reivindicação sobre a ancestralidade perpassa a identidade étnica tribal, e agora os Kaingang, 

Guarani e Xetá, reivindicam uma ancestralidade de um povo originário pré-colombiano.  
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(…) Na realidade, a antropologia social chegou à conclusão de que os 

grupos étnicos só podem ser caracterizados pela própria distinção que 

eles percebem entre eles próprios e os outros grupos com os quais 

interagem. Existem enquanto se consideram distintos, não importando se 

essa distinção se manifesta ou não em traços culturais. E, quanto ao 

critério individual de pertinência a tais grupos, ele depende tão somente 

de uma autoidentificação e do reconhecimento pelo grupo de que 

determinado indivíduo lhe pertence. Assim, o grupo pode aceitar ou 

recusar mestiços, pode adotar ou ostracizar pessoas, ou seja, ele dispõe de 

suas próprias regras de inclusão ou exclusão. 

Comunidades indígenas são pois aquelas que, tendo uma continuidade 

histórica com sociedades pré-colombianas, se consideram distintas da 

sociedade nacional. É índio quem pertence a uma dessas comunidades 

indígenas e é por ela  reconhecido.(CARNEIRO DA CUNHA, 1981) 

 

Dessa forma, com a insistência das denúncias, e mesmo da persistência indígena, 

sensibilizaram o poder público (FUNAI e PMC), que não resistiu à pressão, e ofereceu uma 

nova área aos indígenas e, num termo guerreiro Kaingang, fizeram que Kakané Porã se tornasse 

uma “conquista”.  Igualmente, havia certo constrangimento do poder público em desalojar os 

indígenas, pois despejar índios que eram vistos frequentemente pela cidade, nas feiras, nas 

visitas as escolas da região, poderia ter repercussão negativa em ano eleitoral, 2006. 

Dessa forma os índios permaneceram no Cambuí até que sua pressão surtisse resultados. 

Uma proposta da COHAB foi então realizada para os indígenas de se mudaram para outra área, 

as lideranças foram conhecer o local e aceitaram a proposta para a construção de 35 casas num 

outro bairro de Curitiba. Em entrevista na COHAB o relato de um dos seus representantes que 

acompanharam a negociação aponta que a intenção era realizar um convênio entre a FUNAI e o 

município de Curitiba; contudo não foi possível e apenas a COHAB arcou com os custos desse 

projeto. 

Kakané Porã foi entregue aos indígenas em 9 de dezembro de 2008. Paraná (2009), 

analisando a “inauguração da aldeia”, conclui que foi um misto de “usos políticos”, pois 

moradores aguardavam a presença do prefeito para protestar contra a continuidade do aterro 

sanitário no Caximba, por esse motivo não compareceu. No entanto, as respostas informais para 

o atraso do prefeito seria o intenso trânsito, contando apenas com representantes dos vereadores 

e autoridades. Após algumas conversas a solução oficial foi avisar que “em virtude de 

compromissos o prefeito não compareceu, mas estava sendo representado pelos vereadores e 

secretários presentes”. O cacique Carlos discursou agradecendo ao prefeito e emendou: “vamos 

mudar de uma terra em que estávamos invisíveis, vivendo em condições precárias, para casas 

novas e com boa estrutura”.  

Kakané Porã não constitui uma terra indígena como já dito nos marcos legais, o acordo 

é um termo de comodato entre a prefeitura de Curitiba e a FUNAI, as famílias não poderão 
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ceder, nem vender, nem desvirtuar o uso residencial dos imóveis. A aldeia terá incentivo para 

manter hortas e pomar naquele espaço, e acesso aos programas oferecidos pela FUNAI e pela 

FUNASA. Ficam isentos de pagar impostos e taxas pelos imóveis, cada família paga os custos 

com água e energia elétrica. Esse acordo de comodato tem duração de 5 anos, sendo prorrogável 

por mais 5 anos. 

De qualquer forma para os indígenas de Kakané Porã sua terra foi conquistada. 
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CAPÍTULO II – UMA EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA 

2.1 ALDEIA E CIDADE:  UMA RELAÇÃO POSSÍVEL 

Dados do Censo indígena de 2012, do IBGE , relata que 80,5% dos municípios 

brasileiros possuem presença indígena, ou seja  de cada 10 cidades 8 tiveram pessoas que se 

autodeclararam indígena, na região sul 75,8% das cidades possuem pelo menos uma (1) pessoa 

que se autodeclarou indígena, ainda segundo a pesquisa no Paraná existe 25.915 indígenas e em 

Curitiba há 2693 índios espalhados por 72 dos 75 bairros da cidade. Segundo a pesquisa esse 

espalhamento da população reforça o processo de etnogênese11, que ocorre em várias regiões 

do país. 

Analisando os dados do Censo de 1999 a 2000 observa-se que o crescimento 

populacional supera os 10% aos valores comparados relativamente a 1991. Observa-se que 

pessoas que antes não haviam se autodeclarado indígena  em 2000 se identificaram como 

indígenas, dentro desse contexto observa-se que 

 

desde a última década do século passado vem ocorrendo no Brasil um 

fenômeno conhecido como “etnogênese” ou “reetnização”. Nele povos 

indígenas que, por pressões políticas, econômicas e religiosas ou por terem 

sido despojados de suas terras e estigmatizados e função dos seus costumes 

tradicionais, foram forçados a esconder e a negar suas identidades tribais 

como estratégias de sobrevivência – assim amenizando as agruras do 

preconceito e da discriminação – estão reassumindo e recriando as suas 

tradições indígenas (LUCIANO, 2006, p.28) 

 

Kakané Porã é um caso em que podemos afirmar que o processo de territorialização 

favoreceu o reconhecimento e a reelaboração da identidade indígena. A moradora Sueli 

Guimarães chegou a Curitiba com 20 anos  para estudar e na cidade ficou, hoje  tem  45 anos é  

divorciada e tem uma filha que estuda na escola da região. Atualmente aposentada, trabalhou a 

vida toda como empregada doméstica. Quando visitei sua casa, num primeiro momento, não se 

identificou como indígena. A questão que surgiu foi: será que em Kakané Porã existem 

moradores não-índios? Certamente a experiência etnográfica mostrou que sim, contudo são 

casados com indígenas. O que então ela quis dizer ao não se identificar como indígena? E ainda 

o que está por trás da autodeclaração “sou índio”? Não é tão simples supor que alguém se 

autodeclare indígena, a carga de preconceito é muito alta. No caso de Sueli Guimarães, ela 

relata como exemplo o dia em que sua patroa assistindo o jornal televisivo lhe falou: “lá está os 

                                                           
11 Emergência de novas identidades com a reinvenção de etnias  reconhecidas (Oliveira, 1998) 
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seus parentes fazendo arruaça”. Passava no jornal uma notícia sobre indígenas ocupando um 

prédio e fazendo de reféns os funcionários. Conta Guimarães: morri de vergonha, desde então 

achava esquisito dizer que eu era indígena. Numa outra casa de Kakané Porã, uma moradora 

não indígena, casada com um Kaingang, diz que o preconceito ainda hoje é muito grande. No 

meu antigo trabalho, quando disse que eu era casada com um índio fui maltratada durante uma 

semana e depois me mandaram embora do emprego. Quando questionada se os seus filhos terão 

dificuldades para assumirem uma identidade indígena ela responde acho que não, a mais velha 

de oito anos já diz que é, participa do grupo de dança aqui da aldeia, ela gosta; o mais novo é 

bebê ainda, né! Kakané Porã desse modo corrobora para que esses dados demográficos ainda se 

ampliem, pois os índios que antes estavam invisíveis em meio à população, devido ao processo 

de territorialização permite dar visibilidade a esses indígenas. 

O Censo Indígena 2012 nos leva a uma série de reflexões e implicações teóricas 

importantes, os estudos de índios nas cidades passa a adquirir ainda mais relevância e 

legitimidade, o que não altera os estudos entre moradores das Terras Indígenas, a meu ver, 

apenas amplia o leque de possibilidades da antropologia.  

 

Cada vez mais presentes nas cidades, eles (populações indígenas) têm 

recebido tanto silêncio por parte dos antropólogos quanto da sociedade geral 

[…] Esse conservadorismo da Antropologia responsável, por exemplo, pela 

tardança em se perceber toda a dimensão social e política dos novos atores 

indígenas em múltiplas esferas da vida nacional (RAMOS, 2010, p.6 in 

GOULART A/D, p.26)  

 

A preocupação de Malinowski, no final de sua famosa introdução aos Argonautas, de 

que os objetos preferenciais da antropologia estava desaparecendo me parece adiada: a 

reivindicação de serem índios nas cidades é latente e se constitui num campo da prática 

etnográfica. Goulart (2011) propõe uma etnografia marginal, já que os estudos de índios na 

cidade não se adequam aos parâmetros clássicos da etnologia indígena, e ainda, não seria urbana 

por não se referir a grupos que tem a cidade como o “espaço próprio de construção do seu corpo 

e de sua noção de pessoa”. Prefiro cambiar por uma noção de liminaridade da etnologia, entre 

campo e cidade, isto pode abrir um campo de possibilidades teóricas, nos deixando livres para 

utilizar conceitos como, por exemplo, os pensados por Magnani (1996), a noção de pedaço12, 

que designa um espaço intermediário entre o público e o privado, “onde se desenvolve uma 

                                                           
12 Nessa etnografia usada não como um termo nativo de outro modo como uma analogia teórica. 
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sociabilidade básica, mais ampla que fundada nos laços familiares, porém mais densa e 

significativa e estável que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade”. 

Kakané Porã é um espaço (comun)itário onde as pessoas não apenas se conhecem mas também 

se identificam como indígenas, os laços de sangue, relações primárias, rígido controle se opõe 

ao anonimato  e relações secundárias da sociedade. Nos espaços públicos de Kakané Porã que se 

tece a “trama do cotidiano: a vida do dia a dia, a prática de devoção, a troca de informações e 

pequenos serviços, os inevitáveis conflitos, a participação em atividades vicinais”. A última 

festa do dia do índio, foi marcada pela vinda da parentada seja das Terras Indígenas ou 

daqueles que moram em Curitiba, mas  em outro bairro. Não é raro encontrar estudantes 

indígenas nos finais de semana seja para bater uma bolinha ou para encontrar companhia e 

conversar. A visita dos amigos crentes também ocorre nos finais de semana para os cultos 

religiosos que ocorrem na oquinha. Dessa forma, tomando emprestado o conceito formulado 

por Magnani (1996), Kakané Porã pode ser o “pedaço indígena” na cidade de Curitiba. 

 

2.2 O “PEDAÇO INDÍGENA”: A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE KAKANÉ PORÃ 

 

“As culturas supostamente em desaparecimento estão, ao contrário, muito 

presentes, ativas, vibrantes, inventivas, proliferando em todas as direções, 

reinventando seu passado, subvertendo seu próprio exotismo, transformando 

a antropologia tão repudiada pela crítica pós-moderna em algo favorável a 

elas, “reantropologizando”, se me permitem o termo, regiões inteiras da 

Terra que se pensava fadadas à homogeneidade monótona de um mercado 

global e de um capitalismo desterritorializado […]. Essas culturas, tomadas 

de um novo ímpeto, são fortes demais para que nos demoremos sobre nossas 

infâmias passadas ou nosso atual desalento. O que se carece é de uma 

antropologia disposta a assumir seu formidável patrimônio e a levar adiante 

suas muitas e valiosas intuições” (Latour 1996:5 apud SAHLINS, 1996, p. 

52) 

 Nesse primeiro dia (oficialmente) em meados de março de 2011 fui bem recebido pela 

aldeia, me olhavam com certo ar de curiosidade, ouviam música alta, era sertanejo desses que 

estão tocando ultimamente no rádio e o som vinha de um automóvel com as portas todas 

abertas, cena muito comum de um final de tarde num sábado de sol na periferia de Curitiba. 

 Dirigi-me às primeiras casas da aldeia, perto do portão de entrada, e parei em frente a 

uma casa em que havia um carro com identificação da FUNASA. Aproximei-me da porta e 

percebi que estava aberta. Dentro da casa havia duas pessoas, que me olharam e 

cumprimentaram cordialmente e convidaram-me para entrar. Elas tomavam tranquilamente 

chimarrão. Envergonhado, recusei o convite e logo perguntei sobre o responsável pela aldeia. 

Indicaram-me a casa do Leandro, que seria o cacique, me deram algumas dicas para chegar à 

sua casa e logo prossegui na minha busca. Caminhei até o centro da praça, tinha como 
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referência um carro vermelho, não achei e então resolvi perguntar a um casal que descansava no 

quintal de sua casa, “onde é casa do Leandro”? É logo ali, apontou o casal, para a casa vizinha. 

E dispararam: ele não está, mas logo deve estar chegando, me convidaram para sentar e 

começamos a conversar, me apresentei como estudante de ciências sociais e que gostaria de 

fazer um trabalho sobre Kakané Porã. Foi uma conversa agradável, contaram que o cacique 

estava numa reunião no centro da cidade com mais de cinqüenta caciques da região do Paraná e 

voltaria no inicio da noite. Continuando a conversa, perguntei: “Por que há tantas casas 

fechadas, seus moradores estão trabalhando”?  Recebi como resposta: Não eles estão jogando 

futebol.  Percebi uma lança no canto da varanda e curioso tornei a questionar: “para que servia 

tal objeto”? Obtive a resposta de que era utilizado para dançar e que sua filha fazia parte do 

grupo de dança da aldeia e iria fazer uma apresentação para o dia do índio. E ainda soube pelo 

casal que o cacique, no dia seguinte, estaria com sua barraca na feira de artesanatos do Largo da 

Ordem. Agradeci pela informação respondi que faria o possível para encontrá-lo na feira. 

 Domingo (27/03/2010) visitei a feira de artesanatos e conforme a orientação recebida na 

aldeia  encontrei o então cacique. Logo fui me apresentando a ele como alguém que gostaria de 

desenvolver um projeto de pesquisa na aldeia. Pensei que seria tranqüilo, pois já havia visitado a 

aldeia em várias ocasiões e conhecia algumas lideranças. No entanto, percebi em certo cuidado 

por parte do cacique, me pediu para levar o meu interesse ao restante das lideranças e se elas 

aprovassem, eu aí poderia prosseguir. Na continuidade da conversa, o cacique argumentou que 

várias ONG's haviam utilizado o nome da aldeia para obter benefícios sem permissão ou 

consentimento das lideranças. Depois de “quebrar o gelo”, trocamos telefones, mas ainda insisti 

para acompanhar o ensaio de dança que seria apresentado no dia da festa do dia do Índio, a 

única objeção foi com relação a fazer fotos ou filmagens, pois aí dependeria da permissão de 

outras lideranças. 

 Então, conforme o combinado na feira retornei a aldeia  e acompanhei o ensaio da 

dança, me aproximei timidamente dos indígenas que estavam conversando e fazendo 

brincadeiras uns com os outros - apenas observei. No inicio percebi que estavam apreensivos e 

um tanto incomodados com minha presença, mas continuaram a interagirem tranquilamente. 

Logo iniciou o ensaio muito interessante, a maioria eram jovens e mulheres dançando e 

utilizavam apenas chocalhos para marcar o ritmo, a lança faz parte da coreografia da dança. 

Participaram do ensaio e do grupo de dança, indígenas das três etnias (Kaingang, Guarani e 

Xetá), na conversa com Alcino e seus comentários sobre a dança falou que em suas 

apresentações oficiais usam roupas típicas, perguntei se aquela dança era uma representação 

relacionada à caça e, fui corrigido, pois era uma dança preparatória para a guerra. Continuei a 

perguntar sobre quem faz a pesquisa sobre a dança. Alcino então me informou que seria ele 

próprio e o Sete que fariam a pesquisa. Reparei que tinha um painel com fotos da aldeia e de 

índios contando a história do povo guarani e sua organização social. 
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 Quando terminou o ensaio, teve início uma outra reunião que buscava organizar o 

esporte na aldeia. Alcino prontamente pediu, caso eu pudesse, uma colaboração financeira para 

com o esporte. Achei interessante a organização: possuem três times masculinos de futebol 

divididos em idade e um feminino. Alugam um campo de futebol próximo a aldeia para praticar 

o esporte. Por isso cada atleta precisa colaborar mensalmente: R$12,00 masculino e R$7,00 

feminino, para ajudar a pagar a cancha e o material esportivo. 

Existe na aldeia uma organização que divide em duas as principais lideranças: a política 

- Leandro cacique da Aldeia, o responsável pelas articulações políticas intertribais e com o 

poder público; e uma outra liderança, vinculada a ações de cultura e esporte – Alcino, 

responsável pelo projeto de resgate cultural – Alcino também é responsável pelas visitas nas 

escolas quando são apresentadas as danças e expostos os artesanatos.  

 Durante o trabalho de campo pude acompanhar a mudança de cacique. Carlos sempre 

foi reconhecido como cacique pelo grupo por sua liderança, no entanto precisou se afastar do 

cacicado, pois iria voltar a T.I de Manguerinha para resolver problemas pessoais, no seu lugar 

tentou colocar seu filho Ubiratan que já havia sido vice-cacique. O grupo não aceitou e no seu 

lugar elegeram Leandro como cacique. Leandro condizia com uma boa liderança em vários 

aspectos, é um fazedor de paz, ou seja, tem uma boa interlocução com o poder público local e 

um bom trânsito entre os moradores da aldeia. Leandro tem uma boa fala, inclusive foi ele o 

orador no dia em que apresentaram na aldeia o filme “Quebrando Silêncios”, e também, na 

ocasião, foi quem fez a oração em Kaingang. No entanto no quesito generosidade existem 

reclamações por parte dos moradores, já que Leandro tem uma banca onde vende artesanatos no 

centro de Curitiba, estando ocupado durante o dia não pode acompanhar as demandas diárias da 

aldeia. Por esse motivo não se sustentou enquanto cacique, função exercida por volta de três 

meses. A volta do Carlos a liderança política da aldeia se tornou inevitável.   

 O esporte, como dito anteriormente, é organizado por Alcino, não usam mais a cancha 

alugada, pois conseguiram fazer os reparos necessários na cancha de futebol da aldeia. Nos 

finais de semana é possível assistir uma partida de futebol entre os moradores, no entanto, 

Alcino conta que estão um tanto desanimados pois é divertido quando conseguimos que times 

de fora da aldeia venham jogar aqui  e reclama que os estudantes são tudo uns morto vem aqui 

e não jogam nada. Estão se preparando para jogar com as outras para receber visitas de outras 

aldeias: o pessoal de Piraquara sempre vem, dessa vez vamos ganhar deles. Os churrascos nos 

finais de semana dão um ar de descontração da aldeia. 

    Ao entrar na aldeia a primeira casa do lado esquerdo é do cacique Carlos, a 

primeira do lado direito é do vice-cacique Alcino; os Guarani ficam uns próximos aos outros, 

ocupando as primeiras casas da primeira rua à esquerda e os Xeta ficam no final dessa rua e 
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outra família Xetá fica no final da segunda rua à direita próximo ao bosque.  A aldeia se 

encontra assim dividida conforme dados da FUNASA de 2008. 

 

ETNIA MULHERES HOMENS TOTAL 

GUARANI 7 7 14 

KAINGANG 39 47 86 

XETA 7 12 19 

 

Como se pode notar nos dados da tabela, os Kaingang são numericamente muito 

superiores aos Guarani e Xetá, que, juntos, não chegam a compor a metade da população de 

Kakané Porã. 

O cadastramento realizado pouco antes da mudança para a aldeia mostra que a Kakané 

Porã é habitada por uma população jovem: 33% dos moradores são crianças com até 11 anos; 

12% são adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos; 29% têm entre 18 e 30 anos; 22% têm 

entre 31 e 50 anos e só 4% têm mais de 50 anos, As famílias, em sua maioria, são pequenas: 

62% têm até quatro pessoas; 30% têm entre cinco e seis pessoas, e 8% têm mais de seis pessoas.  

Entre os moradores que não estudam, 45% não concluíram o ensino fundamental e, entre os que 

estão estudando, 75% ainda não chegaram à 8ª série. A renda familiar está mais concentrada na 

faixa entre R$ 400 e R$ 700 mensais, onde estão enquadradas 33% das famílias. Outras 30% 

ganham entre R$ 200 e R$ 400; 21% recebem mais de R$ 700, e 16% declararam não ter renda 

alguma. 

  A situação de emprego dos maiores de 18 anos é precária: apenas 16% trabalham com 

carteira assinada; 2% são assalariados, mas não têm vinculo empregatício; 40% se disseram 

autônomos; 33% não trabalham e 9% não souberam definir a sua condição. 

 Saindo um pouco da frieza dos dados estatísticos, boa parte da aldeia trabalha com 

artesanato, vendem seus artesanatos na Praça Osório, no centro de Curitiba, e também na 

tradicional feira do Largo da Ordem, aos domingos. O mês de abril é sempre aguardado pela 

aldeia, pela data comemorativa do dia do índio, pois é nesse mês que recebem visita de escolas. 

Uma preparação toda especial é realizada para esse período. As famílias ficam semanas antes 

confinadas em suas casas se dedicando a confecção de artesanatos (arco e flecha, zarabatanas, 

colares, apitos, flautas, cestaria) tudo elaborado com muita miçanga colorida, penas e bambus. 



30 

 

Tentei entrevistar uma família nesse tempo de recolhimento, a resposta obtida foi volte depois 

do feriado, pois agora estamos ocupados. 

 

  

O responsável por essa organização é o vice-cacique Alcino: ele agenda e firma os acordos com 

as escolas que se espera colaborar com um dinheirinho né! Também é acordado que as crianças 

precisam ser avisadas que haverá venda de artesanatos, e que seria importante levar um trocado, 

pois podem querer comprar alguma coisinha. Como mencionado no início, numa dessas visitas 

me elegeram o fotógrafo da aldeia. Essas visitas são sempre esperadas com ansiedade, pois é 

uma boa oportunidade de ampliar a receita financeira das famílias. Mas não é apenas uma 

simples venda de artesanatos, antes uma forma de indigenizar a modernidade, ou ainda, mostrar 

que aquele é um pedaço indígena.  

 Quando a turma da escola (privada, que fica ao lado do terminal do Pinheirinho, a uns 

30 minutos de ônibus da aldeia) chega, Alcino vai para a recepção das crianças que são 

acompanhadas por três educadoras, as crianças então formam uma fila e o primeiro lugar que 

visitam é o bosque indígena, nas palavras de Alcino a igreja do índio. Nesse momento o vice-

cacique se apresenta sob os olhares curiosos das crianças e das educadoras, mostra o quanto é 

importante aquele espaço para o índio, nele são realizados os rituais da fogueira que nunca pode 

se apagar, nela seriam realizados ritos xamânicos de cura, são três círculos de fogueira postos 

no chão, onde também acontece as rezas direcionadas a Deus agradecendo por tudo o que eles 

tem, conta como viviam os antigos e sua relação com a mata. Alcino avisa as crianças acredito 

que todos vocês esperavam encontrar o índio nu, pelado com uma pena na cabeça é? mas 
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podem perguntar. Após esse momento abre o espaço para perguntas. Prontamente as crianças 

iniciam uma série de questionamentos. Como vocês caçam e pescam? Vocês ainda tomam 

banho no rio? Os índios fazem sacrifícios com animais? E uma outra série de perguntas mas 

vou me ater nestas para que não se torne cansativo. Alcino responde: 

o único sacrifício que o índio faz hoje é o jejum, o que antigamente 

independente da religião já fazia, mas hoje eu digo que o índio ainda caça e 

pesca,  a nossa caça hoje é o artesanato, essa é a caça do índio. Não existe 

mais como o índio caçar e pescar, essa mata é pequena essa cidade de 

pedra não tem mata, os peixes morreram envenenados por causa da 

ganância do homem. Nas lavouras o homem joga veneno, esse veneno atinge 

as caças e o peixe, isso acaba envenenando a família, intoxicando a família, 

chegando famílias morrerem devido a intoxicação. Por isso vendemos 

artesanato, essa é a nossa caça, vendemos pra poder comprar alimentos. 

 Depois dessa pequena exposição sobre o que seria o indígena, Alcino leva as crianças 

para a oquinha onde as crianças assistem a dança que é uma representação da preparação para a 

guerra. Apresenta as etnias Kaingang, Guarani e Xetá chamando as respectivas pessoas da 

dança que pertencem a essas etnias, com mais uma explicação, vocês não devem saber o que é 

etnia né? Assim como tem alemão, italiano, polonês, também existe o Guarani, o Kaingang, o 

Xetá. Após uma salva de palmas as crianças são convidadas a apreciarem o artesanato, compram 

algumas peças, as educadoras agradecem o vice-cacique, despedem-se e vão embora, mas antes 

entregam o dinheiro acordado. Ao partir das crianças, prontamente o dinheiro é dividido entre 

os participantes da dança e dos expositores do artesanato. Começam a guardar com cuidado o 

que ficou e se preparam para o novo dia onde uma nova escola irá visitar a aldeia. 

 Essas visitas nos levam a refletir tanto sobre as perguntas quanto sobre as respostas. É 

notável como as perguntas das crianças estão marcadas pelo imaginário nacional do que seja um 

índio. Como Nunes (2010) analisou um conjunto de perguntas muito parecidas com essas que as 

crianças acima fizeram, chegando a conclusão que essas perguntam partem de um indigenismo
13

 

e que índios e não-índios estão em espaços/ambientes diametralmente opostos, selva e cidade, e 

o que sustenta essa concepção é a ideia que esses dois tipos de gente não podem coexistir, 

                                                           
13 Tomo o conceito no sentido que Alcida Ramos lhe confere. A autora expande seu significado para 

além da concepção de Antônio Carlos Souza Lima, que assume indigenismo como “um conjunto de idéias 

(e ideais) referentes à incorporação dos povos indígenas aos Estados Nacionais” (SOUZA LIMA apud. 

RAMOS, 1998, p. 6), incluindo um vasto imaginário que se tem a respeito destes povos. “O que a mídia 

escreve, romancistas criam, missionários revelam, ativistas dos direitos humanos defendem, antropólogos 

analisam e os índios negam sobre o índio contribui para um edifício ideológico que toma a ‘questão 

indígena’ como seu princípio constitutivo [building block]. [...] Indigenismo remonta a um elaborado 

construto ideológico sobre alteridade e semelhança no contexto da etnicidade e da nacionalidade” 

(RAMOS, 1998, p. 6-7 – traduções minhas. in  NUNES 2010, A/D  p.15) 
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sempre caracterizando como negativo o índio. Para o indigenismo, não importa o que os índios 

realmente sejam, o que importa é que sirvam como suportes simbólicos para a elaboração sobre 

o “Outro”, sobre algo que não ele próprio. 

Pois ao menos aqueles povos que sobreviveram fisicamente ao assédio 

colonialista não estão fugindo à responsabilidade de elaborar culturalmente 

tudo o que lhes foi infligido. Eles vêm tentando incorporar o sistema mundial 

a uma ordem mais abrangente: seu próprio sistema de mundo. (SAHLINS, 

1996, p.52) 

  Essa passagem de Sahlins (1996) ilustra bem a resposta do vice-cacique, a caça 

simbólica que para ele representa a venda de artesanatos, e igualmente mostra o quanto tem 

consciência do que a visita daquela escola representa. Em resposta a um jornalista (da rádio 

Banda B), que visitava a aldeia nesse dia,  Alcino diz:  

que o dia do índio significa um marco no calendário para lembrar o 

sofrimento do seu povo, e que visitas como aquela da escola, ajudam a 

disseminar uma nova ideia do que é ser índio,  para essas crianças que hoje 

estiveram aqui saem conscientes que os indígenas  também são humanos. O 

preconceito pode diminuir ensinando desde cedo a respeitar as diferenças. 

 

 A dança é Kaingang, a música cantada, pelas crianças e jovens das três etnias, segundo 

a tradução da indígena Guimarães: 

Kaingang é kaingang, 

kaingang é kaingang, 

 

Como é bom dançar 

Como é bom dançar 
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Que eles vão pra luta e vão vencer 

 

Kaingang é Kaingang 

Kaingang é Kaingang 

 

 A vida em Kakané Porã está desse modo interligada com as Terras Indígenas, em que os 

seus moradores possuem parentesco, sua comunicação é feita através das constantes visitas, seja 

das T.I's a Kakané Porã ou Kakané Porã para as T.I's. Esse movimento entre as T.I's sempre 

existiu, e não seria porque uma aldeia estaria na cidade que seria de outro modo. Aliás, os 

indígenas sempre estiveram em contato inclusive com as cidades próximas as T.I's e há relatos 

de relacionamento com brancos dessas regiões. Pires (1975), no contexto da T.I de 

Manguerinha, analisa essa relação e mostra como os indígenas trabalhavam, mesmo que 

sazonalmente, para os brancos para obter renda para além de seus roçados. Sueli Rodrigues, 

moradora da aldeia, relata que sempre tiveram contato com as cidades, viajavam quilômetros 

para vender artesanato nas colônias e de cidade em cidade. 

 A idéia estática de cultura que pode levar a proposição de que a manutenção da cultura é 

imperativo dos moradores das Reservas ou Terras indígenas, parece estar prejudicada. Todavia 

tem que se reconhecer a importância das Terras Indígenas como mecanismo de proteção e 

garantia do direito indígena. Seja como for, pensar que as T.I's possam ser uma redoma pode 

caminhar a uma noção anacrônica. 

 Podemos buscar uma analogia com que Sahlins (1997), analisa das sociedades do 

Oceânico Pacífico que recebiam o rótulo de serem fadadas ao subdesenvolvimento por terem 

poucas áreas que poderiam ser destinadas ao cultivo, assim a maioria da população vivia das 

remessas de dólares enviados ao país através do trabalho em países estrangeiros.  

 Contudo, esse olhar estava sobre o ombro europeu, que de uma maneira economicista 

simplifica essa relação, a história desses países mostra que eles sempre estiveram ligados pelo 

mar e as trocas de informações, objetos e idéias acompanha essas sociedades há muito tempo. 

Desse modo a vida ultramarina não apagaria facilmente essa história; ao contrário, o que se tem 

percebido é um emaranhado de relações e trocas que continuam, a remessa de dólares é apenas 

uma parte dessa relação. Por isso, pensar a relação dos índios na cidade apenas focando no dito, 

vim para buscar emprego, pode ser um erro, entender essa relação como uma extensão das 

relações para além das terras indígenas pode lançar a luz a esse processo de territorialização, 

vivido em Kakané Porã. Pois as trocas de ervas para remédios caseiros, sementes, bambus e 

penas para o artesanato, informações sobre pouso e hospedagem para estudantes, trocas 

relacionadas a músicas, danças e notícias de parentes, podem ser entendidas como marcas do 
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que o autor propõe serem sociedades transculturais. Na medida em que os indígenas não 

concebem as fronteiras das terras indígenas como limites, a sua indianidade, faz muito sentido 

atribuir o tema de sociedade transcultural.  

 

2.3 KAKANÉ PORÃ: VIZINHANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

2.3.1 VIZINHOS 

  

 

 A aldeia fica no bairro Campo do Santana, distante do centro de Curitiba. Para chegar lá 

gasta-se aproximadamente uma hora de ônibus, considerando a baldeação no Terminal do 

Pinheirinho. A aldeia localiza-se no extremo sul da cidade. É uma área esparsamente povoada, 

que faz divisa com o bairro Caximba e Tatuquara. Por ali ainda se encontram muitas chácaras e 

propriedades com amplas áreas verdes. O Campo do Santana ficou famoso por sediar uma 

experiência inédita de conjunção entre ocupação urbana e rural no bairro, foi implantada a 

primeira comunidade rurbana
14

 de Curitiba, em 1981. No entanto, dados do IBGE (2010) mostra 

que o bairro quase quadruplicou na última década, conseqüência principalmente da implantação 

                                                           
14

Ver ANSUATEGUY,Ivan. Casa da memória. Disponível em 

<http://www.casadamemoria.org.br/publicacoes/sumula59.html#>. Acesso em 03-10-2012 

http://www.casadamemoria.org.br/publicacoes/sumula59.html
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de conjuntos habitacionais construídos pelo poder público. Ainda o bairro abriga um conjunto 

de olarias (fábrica de telhas e tijolos), sendo possível avistá-las da aldeia. 

  O bairro era vizinho do aterro sanitário do Caximba, havia uma promessa antiga da 

prefeitura que o aterro seria fechado, pois a sua capacidade em muito já havia se esgotado. No 

entanto, governo após governo e o aterro continuava recebendo detritos de Curitiba e Região 

Metropolitana. Desse modo a associação de moradores do bairro recebeu a notícia que o 

prefeito estaria no bairro para a inauguração da aldeia, organizados pela associação os 

moradores resolveram se manifestar em frente Kakané Porã, local da cerimônia de entrega das 

casas. A manifestação acabou gerando controvérsias, pois foi recebida pelos indígenas como um 

protesto não pelo fechamento do aterro sanitário e sim pela presença indígena no bairro. Em 

entrevista  a um jornal
15

  de grande circulação, o Cacique Carlos, recorda o dia em que o grupo 

chegou à aldeia para tomar posse: fomos recebidos com protestos, mas só queríamos moradia 

digna. Pode ser mais uma evidência do espírito guerreiro Kaingang em novamente atribuir ao 

grupo o mérito pela conquista de Kakané Porã. Contudo o relato da proprietária de um armazém 

do qual cede espaço para o funcionamento da associação de moradores do bairro e tia do 

presidente dessa associação é que: “os índios são tudo boa gente, trabalhadores e não tem 

reclamação deles”. Porém o pessoal da favela (ocupação irregular), aquele povo ali, ó!  

 

2.3.2 ESCOLAS 

Como uma das grandes preocupações e motivações para vir para a cidade esta o acesso 

à educação escolar, já que a fala nativa aponta que na T.I  não existe muita chance para estudar. 

Em Kakané Porã todas as crianças em idade escolar e os adolescentes estão matriculados e 

freqüentando escolas situadas nas imediações: a FUNAI disponibiliza a condução para levar 

esses estudantes à escola. São duas instituições de ensino principalmente que atendem os 

estudantes de Kakané Porã: a Escola Estadual Maria Gai, séries finais do ensino fundamental e 

ensino médio, e a Escola Municipal Joana Raksa, que oferece as séries iniciais do ensino 

fundamental.  

Na Escola Estadual Maria Gai (6º ao 9º ano e Ensino Médio) a diretora relata que os 

estudantes são “normais”, vestem uniforme iguais aos outros, aqui eles são comuns e se 

acostumaram com as regras da escola. Podem viver de acordo com sua cultura na aldeia deles, 

segundo a diretora não tanto como antigamente, né? Geralmente não tem problemas com 

aprendizagem, apenas um aluno que faz reforço escolar, considerado comum como quaisquer 

outros estudantes de outras famílias. Os alunos indígenas têm bom relacionamento com os 

                                                           
15  Ver PERES, Aline. Índios urbanos tentam manter sua cultura. Gazeta do Povo, Curitiba, p.7, 30-04-

2012 
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alunos da escola e não há relato de problema de convivência. A escola nunca pensou em fazer 

um trabalho pedagógico específico para os indígenas. A diretora diz saber da existência de um 

departamento específico na Secretaria Estadual de Educação (SEED) para lidar com a 

diversidade e aí se inclui a educação indígena, mas nunca procuraram o departamento para 

qualquer orientação da mesma forma o departamento nunca entrou em contato com a escola 

para qualquer repasse de informação. A escola já trabalhou a diversidade de culturas, mas 

especificamente a indígena não.  

A outra escola que faz o atendimento escolar as crianças de Kakané Porã é a Escola 

Municipal Joana Raksa (1º ao 5º ano). A diretora da escola relata que, enquanto professora, foi 

muito bom ter os alunos em sala, pois contribuíam em suas aulas quando tratava das lendas 

indígenas e do próprio dia 19 de abril, que a escola passou a chamar de semana dos povos 

indígenas. A escola propôs aos professores, que na semana dos povos indígenas, que 

realizassem trabalhos pedagógicos voltados aos indígenas, e o fato de ter índios da aldeia 

freqüentando a escola foi decisivo nessa deliberação, vários trabalhos desenvolvidos em sala 

tiveram destaque, mas um em particular chamou a atenção da diretora. A professora responsável 

pela biblioteca reuniu as crianças da aldeia e pediu para que relatasse como era a vida na aldeia, 

e uma criança surpreendeu ao relatar como era a vida na Terra Indígena em Manguerinha: o 

modo de vida, o trabalho no roçado, as casas de madeira, enfim as dificuldades aparentemente 

maiores. A diretora relata que isso foi muito importante para as outras crianças como também 

para os professores, pois enriquece o trabalho do professor que tem pouco ou nenhum contato 

com essa parte da população brasileira. Sua maior dificuldade com um aluno indígena foi 

quando se deparou com algumas crianças (Guarani) que apenas falavam a língua nativa, e que 

não eram alfabetizadas em português, o que demandou um trabalho especial, uma atenção 

específica voltada a leitura e construção de texto com essas crianças, ao mesmo tempo ficou 

impressionada como elas aprenderam rapidamente. 
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 A convivência com os outros 

alunos da escola é tranqüila, de acordo com a Diretora da escola, há conflitos, mas são 

corriqueiros, do dia-a-dia da escola, nada de grave ou que possa ser caracterizado como 

“bullying”, se existe algum problema de comportamento ou dificuldade de aprendizagem em 

que é necessário chamar os pais isto é feito, como qualquer outra família da escola, e ainda 

afirma a diretora que os alunos indígenas não têm problema de comportamento. A diretora 

entende o trabalho com os índios como mais uma forma de inclusão
16

, e continua:  

 

aqui eles estão para aprender o ensino regular o que a sociedade propõe. 

parece-me que tem um projeto de construir escola dentro da aldeia, lá eles 

poderiam freqüentar para dominar a sua língua e cultura, aqui eles freqüentam 

para uma interação, eles precisam se interar da nossa cultura, dos nossos 

hábitos, tanto que a aldeia é urbana, quase que impossível eles não aprenderem 

isso aqui. E quando eles freqüentarem lá e aqui poderão distinguir as duas 

culturas, questionar os valores, modo de vida. Não é? A Secretaria Municipal 

de Educação  sabe que possuímos alunos indígenas mas nunca repassou 

alguma orientação específica.  

É sabido que a escola é um dos espaços de socialização no mundo, a importância que as 

escolas assumem na formação do indivíduo é de certo modo um consenso. Vamos analisar essas 

                                                           
16   É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e 

compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem 

exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os 

superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. 

Disponível em <<http://www.bengalalegal.com/blog/?p=32>> acessado dia 11-06-2012 

http://www.bengalalegal.com/blog/?p=32
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duas escolas que realizam o atendimento dos estudantes de Kakané Porã tendo como pano de 

fundo ao que  Antunes  diz 

A escola indígena no Brasil atualmente apresenta características que as 

diferenciam profundamente das experiências mantidas e dirigidas pelo poder 

público ou por missionários que perduraram até o final do século passado. Se 

antes tinha claro propósito à integração dos povos indígenas em sua relação 

com essa mesma sociedade. Mesmo mantendo-se nos marcos legais de um 

sistema de educação que homogeneíza porque burocratiza (…) Antunes 

(2009 p.59-60) 

 

A primeira escola citada aparenta não ter quase ou nenhuma preocupação com alunos 

indígenas, ao contrário, evita os diferenciar e ainda impõe certa uniformização, evidenciado no 

que a diretora da escola, eles se acostumaram com as regras da escola, todos vestem uniforme, 

será que a sua condição indígena também esta travestida de uniforme?  Essa escola estadual em 

que há menos de 10 anos estava nas estatísticas de escolas rurais, que pelo menos poderia se 

subentender que teria um modo diferenciado no ensinar, não realiza qualquer trabalho 

pedagógico para marcar essa alteridade, que poderia enriquecer e diferenciar seu trabalho 

pedagógico. É importante ressaltar que o número de habitantes na região aumentou 

significativamente, e sua maior conseqüência e que os serviços públicos na região não 

acompanharam no mesmo ritmo esse crescimento populacional, umas das maiores reclamações 

dos professores é número de alunos por sala de aula que pode chegar a 50.  

No entanto, a escola municipal Joana Raksa, tem um trabalho pedagógico com uma 

maior sensibilidade para com os alunos indígenas. Talvez porque suas dificuldades fossem mais 

acentuadas, alfabetizar alguém que não fale o português merece um mínimo de reflexão, essa 

pessoa evidencia pensar em outros termos que não aquela que fala o português. A própria 

semana dos povos indígenas, tem algo de diferencial de uma data comemorativa do dia 19 de 

abril. Há uma busca por melhor compreender os povos indígenas. 

Mas algo que aparentemente é contraditório merece uma melhor reflexão, como que o 

órgão estadual responsável pela educação (SEED), que possui um departamento da diversidade 

e que por missão deveria ser sensível a educação indígena, ao contrário, negligencia o tema. 

Pode ser que a resposta dada por Antunes (2009) possa dar alguma pista “homogeneíza porque 

burocratiza”. Ao mesmo tempo a escola municipal em que não se tem conhecimento de 

qualquer órgão especializado é mais eficaz em tratar da alteridade indígena na educação, o 

universo municipal é menor, de qualquer modo a experiência pedagógica está ainda restrita à 

escola municipal Joana Raksa. 
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2.3.3 SEGURIDADE SOCIAL 

 

A assistente social, Hiromi Kitagawa Souza, responsável pelo atendimento, às famílias 

da região, relata que o atendimento é normal, como qualquer outra família, sem nenhum 

incidente grave ou que tenha gerado algum conflito entre o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e famílias indígenas. Os indígenas geralmente buscam o CRAS para se 

inscreverem no programa de transferência de renda do governo federal (Bolsa Família) para isso 

eles preenchem o Cadastro Único (CADU), o CRAS também é responsável pelo 

encaminhamento de algumas famílias a cursos de capacitação como: manicure, decoração, 

desenvolvimento de habilidades e capacidades. No entanto, quando ofertado o curso de 

confecção de artesanatos, os indígenas recusaram determinantemente, sob a alegação que eles 

possuem o seu próprio artesanato e não precisam do curso oferecido pelo CRAS, isto inclusive 

poderia lhes prejudicar. Outros serviços muito reivindicados pelos indígenas é a doação de 

móveis e utensílios. A assistente Social conta que o CRAS fez uma doação do Kit Moradia, que 

consiste em material de construção para aquelas famílias que tiveram algum dano em sua 

moradia devido a enchentes e temporais, mas não sabe o que os índios fizeram com esse 

material.  

De maneira geral a assistente social deixa evidente que os indígenas não são os usuários 

de sua preferência, pois de alguma maneira eles foram contemplados (privilegiados) com casas 

de alvenaria, ou seja, não estão em situação de vulnerabilidade social. E outros moradores da 

região que possuem condições de moradia precária se encontram em maior vulnerabilidade. 

Para sustentar o argumento e sua preferência pelos moradores de ocupação irregular, relata que 

um pai de família que trabalha geralmente numa olaria e quem tem um salário em média de 

R$900,00 não tem acesso a vários programas sociais do governo federal, já o índio por não 

precisar apresentar comprovação de renda é “privilegiado”. 

Os moradores de Kakané Porã são atendidos na Unidade de Saúde Cachimba que adota 

a Estratégia de Saúde da Família (ESF), um programa do governo federal de medicina 

preventiva. Esta estratégia consiste no acompanhamento com visitas ao domicilio das famílias 

para orientação e tratamento médico quanto a vacinas atrasadas, resultado de exames, crianças 

com controle de peso, abandono de pré-natal, entre outras atividades. 

A técnica em enfermagem responsável pelo território em que se encontra Kakané Porã 

relata que as visitas são comuns, e que a aldeia é o grande diferencial de seu território
17

, pois são 

                                                           
17 A estratégia de saúde da família é composta por equipes de profissionais da saúde, cada equipe é 

responsável por um  conjunto de ruas e moradias, isto é, um território da microrregião atendida pela 

unidade de saúde. 
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muito atentos e exemplares quanto a consultas e procedimento médicos, acima da média das 

demais famílias do território. Recebem mais vacinas que as famílias de não-índios sob 

orientação da FUNASA. A mesma técnica afirma que nunca tiveram nenhum problema com os 

índios, sempre são bem recebidos, tem o portão sempre o portão aberto para receber os 

funcionários da unidade de saúde. Procuram a unidade de saúde sempre que precisam e em caso 

de emergência vão para o Centro Municipal de Urgências Médicas (CMUM) 24hs do bairro 

Pinheirinho. 

A informação da unidade de saúde confirma a versão das famílias indígenas de, entre 

outras coisas, vir para a cidade devido à precariedade do atendimento à saúde da Terra Indígena 

e toda essa atenção dos moradores demonstra como valorizam esse atendimento. O relato 

indígena também é coerente e diz que sempre são bem atendidos pela unidade de saúde, e que 

nunca tiveram impedimentos ou foram tratados com indiferença pela equipe de profissionais da 

saúde. 

 

2.4 RELAÇÕES DE PODER: ÍNDIOS PUROS E MESTIÇOS 

 

 Para que possamos entender como ocorre essa relação se faz necessário explicar que 

essas categorias – índios puros e mestiços – são nativas e importantes para que possamos pensar 

a micropolítica interna da aldeia. Uma observação a ser feita é que os únicos a reivindicarem a 

categoria de índios “puros” são os Guarani, já que os Kaingangs, em sua maioria, são 

“mestiços” e, com algumas exceções, se autodeclararam “puros”; já os Xetá em nenhum 

momento requisitam para si alguma dessas categorias. Deve-se ressaltar que a mestiçagem pode 

ser resultado de uniões entre membros de diferentes etnias indígenas e de uniões de indígenas 

com não-índios. Em todo caso, a categoria “mestiço” aqui indicada  refere-se apenas a uniões 

entre índios e  não-índios.  

(...) grupos étnicos só podem ser caracterizados pela própria distinção que 

eles percebem entre eles próprios e os outros grupos com os quais 

interagem. Existem enquanto se consideram distintos, não importando se 

essa distinção se manifesta ou não em traços culturais. E, quanto ao critério 

individual de pertinência a tais grupos, ele depende tão somente de uma 

autoidentificação e do reconhecimento pelo grupo de que determinado 

indivíduo lhe pertence. Assim o grupo pode aceitar ou recusar mestiços, 

pode adotar ou ostracizar pessoas, ou seja, ele dispõe de suas próprias regras 

de inclusão e exclusão. (Carneiro da Cunha, 1982) 

 

 Segundo os alguns moradores guarani de Kakané Porá, para ser um índio “puro” é 

necessário ser filho de pai e mãe previamente identificados pelo grupo como “puro”. Outro 
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critério é dominar a língua nativa, bem como ter nascido em uma Terra Indígena. Há uma 

reivindicação de que índios mestiços não têm autoridade para falar, são menos “autênticos”, 

essa é uma fala nativa.  Índios “puros” são os que realmente podem falar em nome dos 

indígenas, outro quesito para essa autoridade é ter  o domínio do idioma nativo e dos códigos 

culturais. Existem muitas alegações de que tais lideranças não poderiam falar em nome dos 

índios porque ele não é ou ainda é menos índio do que os demais. Da mesma forma não é 

evidenciado a mistura entre grupos étnicos, há uma tendência em as lideranças assumirem e 

reivindicarem a posição de índios puros, no entanto, qualquer conclusão acerca dessa 

problemática entendo ser prematura do mesmo modo não poderia silenciar, pois há uma 

micropolítica nas entranhas da relação entre os índios que nos conflitos cotidianos é ressaltada. 

  Em conversa com um casal Guarani, de uma forma um tanto quanto comedida, havia a 

reclamação de “probleminhas” com as lideranças indígenas, que são Kaingang, mas ao esmiuçar 

o “probleminha” as acusações da autenticidade indígena pelo não manejo da língua ou pela 

noção nativa de índio puro era ressaltada. O casal afirmava que sofria represálias ao utilizar o 

seu idioma para se comunicar com membros de seu próprio grupo, como se o manejo da língua 

nativa fosse entendido como uma forma de “conspiração” contra as lideranças kaingang. O casal 

acrescentava ainda que se precisam da condução da FUNASA para ir ao médico, precisam falar 

com os caciques, pois eles é que são responsáveis. Dado os desconfortos decorrentes, dizem: 

preferimos ir de ônibus do que ter que falar com aqueles caras, tá vendo aquele ali?,  

(apontando para uma liderança da aldeia): Nem índio é, deve ter comprado uma carteira de 

índio na FUNAI. 

 Pires (1975) ao analisar essa mesma relação na Terra Indígena de Mangueirinha conclui 

que essa oposição entre índios “puros” e “mestiços” está, antes de mais nada, reafirmando que 

tem mais direito do que quaisquer outros benefícios da aldeia. Lá também os Guarani se 

consideravam tolhidos desses direitos, já que as vantagens maiores se encontravam sob o 

controle dos “mestiços” (Kaingang). Dessa forma “se vêem na contingência de negar ao 

'mestiço' a condição de índios, negando-lhes assim ao mesmo tempo o direito de desfrutarem 

das vantagens que desfrutam atualmente”. 

 A relação com os Xetá é menos conflituosa, existem seis Xetá “puros” ainda vivos, e 

nenhum deles mora em Kakané Porã. Contudo querem reaver a terra perdida, local de onde tem 

origens, mesmo sabendo que o território passou por grandes modificações, não existe mais a 

floresta tanto rememorada pelos mais “antigos”, os fazendeiros roubaram as suas terras. Os Xetá 

que hoje moram em Kakané Porã são autoidentificados como Xetá, pois recebem a ascendência 

étnica via linhagem paterna. No entanto, essa não é uma regra fixa entre os indígenas, podendo 

ser contextualmente rearranjada como exemplo: uma Guarani que hoje é casada com um 
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Guarani Kaiowa tem filho com um Kaingang.  A criança resultado dessa união fala apenas 

Guarani, e é identificada pelo grupo como Guarani. Outro caso relevante é de um casal não-

índio que mora entre os Kaingang desde sua infância, e, em virtude disso, é considerado 

Kaingang pelo grupo. 

 Há uma série de arranjos identitários que não foram possíveis de analisar através dessa 

pesquisa, mas que pode ser frutífero em trabalhos posteriores, com a continuidade da pesquisa. 
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CAPÍTULO III – ESTRANGEIROS EM SUA PRÓPRIA TERRA 

 

 A história oficial tem relegado aos povos indígenas um papel secundário, de uma certa 

invisibilidade de suas ações, colaborando por construir uma indianidade como Ramos chamou 

de indigenismo, esse conjunto de idéias que entende o índio como incorporado pelos estados 

nacionais. No entanto, neste último capítulo gostaria de mostrar como o índio ficou e esta à 

margem desse Estado, e que por diversas estratégias tem se mantido não apenas como índio, 

mas também colaborando para a etnicidade da cidade de Curitiba. 

Desse modo, mostrar num conjunto de relatos de vida como os povos indígenas que 

compõe Kakané Porã, tomaram para si a história e definem ao seu modo o seu rumo, negando o 

simples confinamento nas Terras Indígenas (ou o que sobrou delas), e expande seu leque de 

possibilidades também em direção aos grandes centros. Não quero nesse capítulo de modo 

algum esgotar  as motivações que fazem os indígenas chegarem as cidades, apenas mostrar 

como esses relatos de vida se entrecruzaram para a conquista de Kakané Porã. 

 

3.1 ROMANCIL CRETÃ  

Varias foram as motivações para que os indígenas viessem para Curitiba, vou começar 

pelo relato de Romancil Cretã, filho de Angelo Cretã, uma grande liderança da Reserva 

Indígena de Mangueirinha, que após a morte de seu pai, resolveu sair da aldeia por 

desentendimentos com o novo cacique da aldeia. Perambulou algum tempo pelo interior de 

Santa Catarina e Paraná até fixar moradia na cidade de São Miguel do Oeste. Nesta cidade 

trabalhou na construção civil como servente e pedreiro, alistou-se no exército e, após cumprir as 

obrigações militares, resolveu vir para Curitiba. Em Curitiba seu intento era encontrar sua tia 

que aqui vivia, contudo não sabia se quer seu endereço. Quando chegou na cidade se instalou na 

Casa do Índio mantido pela FUNAI onde esperava ter informações sobre sua tia. Ao chegar na 

instituição, procurou saber sobre o paradeiro de sua parente, não obstante foi comunicado  a 

Casa do Índio não possuía contato e nem o endereço de sua tia e que ainda ela não passava na 

instituição havia seis meses. Desse modo determinou para Romancil que se até o final da tarde 

ela não viesse, ele teria que voltar a cidade da qual veio. Foi então que, para sua surpresa, sua tia 

naquele dia iria ao banco pagar contas, mas como ainda era cedo resolveu naquele dia passar na 

Casa do Índio. Romancil Cretã então ficou em Curitiba trabalhando o morando precariamente 

até receber a visita de seu avô, que lhe trouxe um prenúncio assim interpretado por ele: seu avô 

disse que ele deveria voltar para Manguerinha, pois aquela vida ali na cidade era muito 

humilhante para o filho de uma grande liderança, e que ele deveria voltar e se preparar para 
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liderar seu povo como cacique em Mangueirinha e posteriormente se tornaria uma liderança 

estadual. Romancil Cretã num primeiro momento não gostou, aliás tomou como insulto as 

críticas que seu avô lhe fez, e foi apenas depois de três meses após a morte de seu avô que 

retornaria a Mangueirinha para cumprir o prenúncio que seu avô lhe trouxera. No entanto, seu 

primo tinha acabado de ser eleito cacique da aldeia e achou melhor não interferir e voltou a 

Curitiba. Morando, segundo seu relato, como um branco. Apenas no processo de conquista da 

Aldeia Kakané Porã é que ele retoma o seu papel de liderança indígena, e o prenúncio de seu 

avô se concretizaria. Como Cretã mesmo relata não da maneira como meu avô disse, como 

cacique da aldeia em Mangueririnha e depois uma liderança do Paraná, mas como Presidente da 

ORCCIP CURIM e depois como coordenador geral da ARPIN-SUL (Articulação dos Povos 

Indígenas do Sul), e foi na cidade de Curitiba que foi possível essa realização. 

 

3.2 LEANDRO DOS SANTOS 

 

O segundo relato é de outra liderança que ajudou a fundar a ORCCIP CURIM, Leandro 

dos Santos, viveu entre os Xavantes, quando criança e somente quando adolescente foi para a 

Reserva de Mangueirinha, num conflito com madeireiros foi ferido gravemente e teve que vir 

para a Capital para poder tratar de sua saúde, ficou paraplégico por conta dos ferimentos e na 

capital fixou moradia, onde vive atualmente e sua renda é adquirida com a venda de artesanatos, 

possui um banca na tradicional feira de artesanato do Largo da Ordem aos domingos.  

 

3.3 JOVINA DONATO OLIVEIRA 

O terceiro relato é de, liderança Kaingang Jovina Donato Oliveira: vivia 

 em Apucaraninha na reserva indígena, conheceu um índio do qual seria seu marido. Segundo 

seu relato, foi passar uns dias na casa do seu futuro marido, acabou engravidando, partiu para 

Curitiba por vergonha de sua gravidez, também conta que na aldeia quando isso acontecia com 

uma mulher não casada, eles raspavam a cabeça da mulher para que ela fosse exemplo para as 

outras não fazerem o mesmo. Quando chegou em Curitiba não conhecia nada e falava pouco 

português, foi acolhida na Casa de Saúde, casou-se com um não índio, é uma das lideranças que 

também esteve presente em todo o processo da conquista de Kakané Porã chegou a ser vice-

cacique, trabalha com artesanatos e é uma líder por entre as mulheres indígenas que possuem 

uma associação própria dentro de Kakané Porã. 
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3.4 ALCINO KAKUPRI 

 

 Alcino Kakupri, 56 anos, pertencente a etnia Kaingang, nasceu na Terra Indígena de 

Nonoai –Rio Grande do Sul, atualmente é o vice-cacique de Kakané Porã, formado em 

enfermagem pela UFPr, estudou também direito e teologia
18

 pela UFPr, é motorista de 

caminhão desde os doze anos de idade, aprendeu esse último ofício na T. I. de Nonoai dirigindo 

Caminhão pela FUNAI. Naquela  época, segundo Alcino, como não havia nenhuma 

fiscalização, carregava a carreta de tora de árvores cortadas da Terra Indígena e transportava 

para fora da aldeia:  trabalhava na serraria da FUNAI, tinha serraria da FUNAI dentro da T.I.  

isso lá pelo ano de 1971 até 1972, nós tirava as tora, eles iam lá e cortava e diziam que era 

para fazer benefício para os índios e benefício nunca aparecia nada.  

 Saiu para trabalhar fora da T.I. com 16 anos para trabalhar com carreta, ainda sem 

habilitação para uma empresa de asfalto a Mendes Jr conta o indígena que era porque eles 

ficavam surpreendidos com sua habilidade enquanto motorista conta: 

com 16 anos eu já estava com carreta e não tinha habilitação, porque eles 

iam passar onde o engenheiro  com a C10 C14 ficava encalhado eu passava 

de carreta carregada acostumado no barro dia de chuva, eu passava e eles 

ficavam de caminhonete C10  tinha um com uma S100 a gasolina mesmo 4 x 

4 ficava encalhado, e eu com  o caminhão carregado de tora subia e eles 

ficavam, era pinheiro levava inteiro, ia carregado e eles ficavam, igual uma 

carreta de engate,aí tem outro eixo la trás aquela que vai com a mangueiras 

atrás, fica longe assim. Isso desde de Nonoai, aí o engenheiro passava e 

disse eu quero que vc venha trabalhar com nós, quero que você venha 

trabalha com a carreta Plush, eu falei não mas eu não sei, eu num , aí 

peguei e fui né. Dr. Elias ainda na época, Aí fui trabalhar como motorista 

dele, motorista do engenheiro. Nos dias de sol eu trabalhava com a carreta 

e dia de chuva eu trabalhava com ele de  motorista dele, pois qualquer 

lugarzinho eles ficavam, pois eles não eram acostumados a dirigir no barro, 

e a gente só dirigia no barro eu aprendi no barro. 

 

 Trabalhou em outras empresas como CR Almeida e também na Reunidas de Chapecó, 

fez a carteira de habilitação no dia em que completaria 18 anos, dirigiu um caminhão com 58 

mil quilos e foi habilitado na categoria “C” já que essa era a última faixa exigida naquele 

período para poder dirigir qualquer categoria de veículo. 

Mas o artesanato é a sua profissão, como ele mesmo se define _ um artesão. O que 

aprendeu desde criança e que sempre o acompanhou. Chegou a Curitiba para estudar 

enfermagem e sua esposa medicina, ela chegou inclusive a estagiar e ser efetivada no Hospital 

                                                           
18

 Informação fornecida pelo indígena, mas parece que na UFPr não existe o curso de teologia 
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Cajuru, quando descobriu que tinha leucemia e após três meses a descoberta da doença veio a 

falecer. Casou-se novamente com sua atual esposa da etnia Kaingang que vive até hoje em 

Kakané Porã.  

Na época em que estudava fazia artesanatos para vender na rua e como não tinham um 

ponto fixo, andavam muito pela cidade para poder fazer alguma renda. Conheceu naquela época 

a hoje vereadora Julieta Reis, quando ela fazia roupa com agulha de crochê. “Mesmo só 

podendo estudar, a gente fazia artesanato, aqui na cidade era muito difícil, pois o idioma era 

uma barreira, não conhecia muita coisa aqui em Curitiba”. De qualquer modo se arriscavam 

pelas ruas da cidade   

 furava meu chinelo havaiana e toda semana tinha que compra um novo 

chinelo porque furava na sola de caminha, vendendo balaio, flauta, arco e 

flecha. Então esse aqui em Curitiba eu trabalhei muito mais mesmo como 

artesão. O artesanato é assim sabe quase como uma vida, claro tinha 

profissão mas paralelo ao artesanato, era uma complementação, mas o que 

eu gostava mesmo era do artesanato.  

 

O vice-cacique também relata que é um líder espiritual, Kuyã, que passou pelo ritual de 

iniciação onde sua orelha esquerda foi furada e partir desse ritual inicia os ensinamentos da 

religiosidade Kaingang, na cidade estudou teologia para poder deter também o conhecimento 

não índio 

em 93 eu comecei teologia, na UFPr, o índio estuda só mesmo na federal, 

hoje tem cotas né, mas na época não tinha, batalhamos em cima disso para 

que fosse implantada essas cota, eu estava fazendo um programa de rádio, 

na rádio capital que era uma programa evangélico, parti para teologia por 

esse motivo, aí era a bíblia, eu li a bíblia 36 vezes do Genesis ao Apocalipse, 

então agente se preparava espiritualmente né, porque eu já trabalhava com 

plantas medicinais, era um líder espiritual, eu já tinha que ver os dois lados 

o lado da cultura indígena , mas também tinha que conhecer o lado do não 

indígena tinha que ver a forma que era a bíblia. 

 

Alcino conta que é de Nonoai, mas que foi criado também em Xanxerê perto de 

Chapecó, a família do Carlos (atual cacique de Kakané) foi transferida de Manguerinha para a 

sua aldeia, Alcino conta, índio se conhece assim, que é muito comum isso ocorrer por 

desentendimentos com as lideranças das aldeias e depois quando muda a liderança ou chefe do 

Posto Indígena a família pode voltar para a Terra Indígena de origem. 

Ao chegar em Curitiba, Alcino morou em vários lugares com sua família, mas foi no 

Jardim Cristal, em São José dos Pinhais, o período de maior estadia. Esse local foi adquirido 

com recursos de uma indenização de um outro local que haviam morado por volta do ano de 
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1992, o Cristal
19

. Nesse espaço chegaram a morar cerca de 72 famílias das etnias Kaingang, 

Guarani, Xetá e Xokleng, ficava à margem do Contorno Leste (BR116), foram deslocados pois 

naquele lugar iria ser construído um viaduto.  

Aí eles deslocaram a gente de lugar, fomos indenizados, tem alguma família 

hoje talvez umas seis ou sete famílias que ainda moram lá. Na época 

ficaram atrás do aeroporto, eles deram o terreno e deram uma quantia em 

dinheiro, dava pra construir uma casa, era bastante dinheiro, se soubesse 

administrar, a indenização não foi ruim. Porque não era divulgado, porque 

nós chegamos ali tinha aquele espaço e nós ocupamos o espaço, casa de 

capim, casa de madeira. A minha casa era de madeira parecia uma 

armazém fiz uma porta bem alta, bem grandona. Nós é que começamos, nós 

fomos os primeiros moradores, aí veio lá do Rio Grande do Sul veio de 

vários lugares, quando a gente viu estava bem cheio, ainda construímos uma 

igreja nesse local, uma igreja construída por nós mesmos, tem o pastor que 

é tio do Tuchaua, mas hoje ele está na cama, usa fralda, não envelheceu 

com saúde.  

 

Kakané Porã hoje congrega apenas três etnias: Kaingang, Guarani e Xetá. Para Alcino 

os Xokleng são “difíceis” de lidar e explica assim a não presença Xokleng  na aldeia de 

Curitiba: 

os Xokleng são de Santa Catarina, a única aldeia que tem, é uma aldeia em 

Ibirama. Tem duas famílias que moram no Pinheirinho. Xokleng não dão 

certo para eles morar nem com eles mesmos, pois, veja, antes era uma 

aldeia e agora são sete . Eles não se dão com ninguém, e eles são Jê 

também, mesma etnia nossa. Eles eram guerreiro Kaingang. Eles foram 

mandados fazer alguma coisa há muitos anos atrás, e na verdade era para 

conquistar aquela terra e se rebelaram e formaram a sua própria aldeia, 

mas eles são kaingang. Eles tem o lábio furado, por isso os chamam de 

botocudo, mas isso era uma característica do guerreiro kaingang porque o 

Xokleng era o guerreiro kaingang. O Kuyã ele usa a orelha furada, que 

seria uma marca do Xamã do líder espiritual, o guerreiro usa o lábio furado 

hoje não usa mais, isso era da época, hoje talvez os mais antigos ainda usem 

é raro. 

 

 Depois do Cristal, a idéia do grupo era de que todos ficassem juntos, mas isso não foi 

possível, pois várias famílias resolveram ir para outros lugares. Uma boa parte do grupo se 

dirigiu ao Jardim Cristal (bairro de São José dos Pinhais, cidade da Região Metropolitana de 

Curitiba), dessa vez com o dinheiro da indenização compraram terra e construíram suas casas. 

Foi ali que constituíram um núcleo indígena com vários artesãos. O que fez com que surgisse a 

demanda por um ponto de venda de artesanato na Rua XV (rua de calçada, central, conhecida 

como ponto turístico e polo de venda de artesanatos), pois a prefeitura de Curitiba não permite 
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 Esse local era conhecido pelos indígenas como uma aldeia. 
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que a venda de artesanatos por pessoas que não sejam moradoras de Curitiba. Foram vários os 

momentos de confronto com os fiscais dessa prefeitura que confiscavam o artesanato indígena. 

 Foi nessas circunstâncias que, segundo Alcino, iniciaram-se as reuniões na Praça 

Osório, que resultaram não só pela briga de um ponto de venda de artesanatos como também 

numa nova reivindicação: que pudessem ter uma terra em Curitiba. Desse modo é fundada a 

Associação ORCIP CURIM, se reuniram e foram para a aldeia da Faculdades Espírita, da qual 

foram despejados, a responsabilidade, segundo o vice cacique, foi da falta de habilidade de 

Romancil Cretã negociar, de qualquer modo o povo que estava nessa ocupação foi disperso pelo 

despejo. 

 Mas a persistência de conseguir uma terra aqui na cidade estava viva, mesmo com a 

diminuição da frequência das reuniões e da desistência de algumas famílias a busca por um 

novo local permanecia o que não demorou a ocorrer, 

há dias tinha uma cara me ligando para conhecer aquele lugar, um Xokleng, 

um amigo meu há anos, disse não vou ver, mas ficou me incomodando uns 

15 dias para eu ir ver, aí eu disse ‘vamos lá ver’, eu tinha uma caravan 

velha  e falei ‘vamos’, enchi de povo dentro e fomos: a Jovina, a criançada 

dela e o marido dela. Chegamos lá: ‘ é aqui’. Esse é o começo de tudo, 

gostemos, gostemos, e fomos lá no Carlos. Carlos vamos ih , vamos, vamos 

lá ver se o Carlos quer vir.  O Carlos estava lá desanimado num canto, aí 

cheguemos lá, vimos um lugar, e nos vamos morar lá, eu disse você era o 

nosso cacique lá, e você é ainda então vamos, você quer ficar lá, ele topou 

na hora: ‘vamos’. Ele foi no escuro, sem conhecer, somente pela nossa 

palavra. 

 

 Assim tomaram posse da Estação Ecológica do Cambuí, que estava abandonada, 

arrumaram o local, limparam o terreno fizeram reformas no barracão, trouxeram as famílias 

para morar lá. No entanto, as ações judiciais de despejo não tardaram a ocorrer, o que levou os 

indígenas a relacionarem o prefeito de Curitiba daquele período, Cássio Taniguchi, como 

inimigo. Enfrentaram várias ações de despejo, mas resistiram a todas, a movimentação e 

articulação em torno da resistência da aldeia eram fortes. Enquanto nós da aldeia participávamos 

da COP
20

, o cacique Carlos se reunia com as lideranças do Paraná inteiro em Brasília para 

defender a nossa reivindicação da terra,  Alcino identificou, neste evento, a mudança positiva 

para a aquisição da terra, 

                                                           
20

 A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo decisório no âmbito da Convenção sobre 

Diversidade Biológica - CDB. As reuniões da COP são realizadas a cada dois anos. Trata-se de 
reunião de grande porte que conta com a participação de delegações oficiais dos 188 membros da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (187 países e um bloco regional), observadores de países 

não-parte, representantes dos principais organismos internacionais (incluindo os órgãos das Nações 

Unidas), organizações acadêmicas, organizações não-governamentais, organizações empresariais, 

lideranças indígenas, imprensa e demais observadores. Disponível em <http://www.cdb.gov.br/COP8> 

acessado em 03-10-2012 
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Aí entro o Beto Richa, o Carlos tinha ido pra Brasília, nos defender também, 

aí  fiquei porque tinha o COP 8 no Expotrade Pinhais, aí fomos para lá. Nós 

fomos fazer as ocas lá mas ali nós funcionava, o resgate da cultura estava a 

todo vigor, aqui é que deu uma parada, começamos com o Juan que era um 

paraguaio descendente de guarani  que era turismólogo e projetista, fera no 

projeto trabalhamos muito lá aí dessa vez eu fui chamado lá fazer receber o 

presidente Lula e o Fidel Castro com uma dança indígena e eu peguei as 

varias etnias peguei um guardanapo assinei, passamos para todas as etnias 

presente assinarem o nosso documento as lideranças assinaram junto e 

entregamos para o presidente Lula, sim porque eu estava com o poder na 

mão, estava com o microfone na mão, antes, durante e depois da 

apresentação da dança indígena, apresentei o grupo como eu sempre faço, li 

o documento e entreguei para o Presidente Lula e estava o Beto Richa 

recém eleito prefeito novinho dois ou três meses de prefeito, aí eu entreguei 

o documento junto com os xerox das oito reintegração de posse, foi a 

petição que nós fizemos que o povo indígena do Brasil, pois senhor pode ver 

que tem a assinatura dos kaiowa, dos bororo de toda as etnias que estavam 

representada ali estavam nos apoiando a primeira aldeia urbana do sul do 

país, porque o índio estava se sentindo estrangeiro no seu próprio país. O 

Lula nem falou nada, ficou quieto, depois da  apresentação ele disse prefeito 

Beto Richa , qual é o seu projeto indígena na capital, aí ele se obrigou, e eu 

gravando com filmadora que era do Juan , Beto Richa disse  não ter 

conhecimento sobre o nosso desejo de ter uma terra aqui mas a partir 

daquele momento se eles tinham adversário dentro da prefeitura a partir 

daquele dia eles haviam ganhado um aliado,e  daqui um ano vocês estão 

com aldeia prontinha. Aí eu disse então assine aí, porque você acha que eu 

sou burro, e ele escreveu, naquele próprio guardanapo onde todos 

assinaram. 

 

Os indígenas foram chamados na prefeitura numa reunião para discutir como seria então 

a negociação dessa nova terra, a COHAB estava presente e apresentou a proposta dos indígenas 

deixarem o Cambuí para irem a um novo local, o qual os próprios indígenas escolheriam. A 

proposta foi aceita pelos indígenas que diziam apenas querer morar num local com dignidade. 

Levaram um grupo de indígenas do qual Alcino fazia parte quando eles chegaram ao terreno 

onde fica Kakané Porã, a espiritualidade de Alcino lhe avisou que aquele era o lugar, e todos os 

indígenas aceitaram ir para aquele local. Alcino teve a sua neta recém-nascida, à qual deu o 

nome de Cafi, que significa, em sua tradução livre, “acabou a guerra, pode largar as armas e 

voltar para a casa que a guerra acabou”. A conquista de Kakané Porã ainda perdurou, pois a 

lentidão das obras fez com que apenas em dezembro de 2008 as famílias pudessem entrar em 

suas casas na Aldeia Urbana. 

 

3.5 TUCHAUA 

 Tuchaua, 48 anos, casado, nasceu na Terra Indígena de Piaçaguera  essa aldeia é 

ocupada pelo grupo indígena Guarani Nhandhevá. Fica localizada no litoral sul de São Paulo, na 



50 

 

divisa dos municípios de Peruíbe e Itanhaém, possui uma área de 2.795 hectares e perímetro de 

38 km. Sua população é de cerca de 50 famílias , segundo dados levantados pela Funai em 

2000. Ainda Tuchaua conta que naquela região da baixada santista, possui outras terras 

indígenas que não soube denominar, mas que passou por todas as terras indígenas da baixada 

santista
21

 e que tem parentes por elas.  

 

MAPA FUNDIÁRIO – TERRAS INDÍGENAS / BAIXADA SANTISTA 

TERRA 

INDÍGENA 
ALDEIA 

Nº 

Habitantes  
ETNIA 

SITUAÇÃO 

JURÍDICA 
POPULAÇÃO MUNICÍPIO 

T.I. Peruíbe 
Aldeia 

Bananal 
480 ha Guarani 

Demarcada 

Dec. Federal 

HOM.S/Nº/94 

143 Peruíbe/SP  

T.I. Ribeirão 

Silveira  

Aldeia 

Barra do 

Una e 

Aldeia 

Boraceia 

948 ha Guarani 

Demarcada 

Dec.Federal 

Nº 94.568/87 

243 

Bertioga/SP 

São 

Sebastião/SP 

T.I. Rio 

Branco de 

Itanhaém  

Aldeia 

Rio 

Branco I  

2.856 ha Guarani 

Demarcada 

Dec. Federal 

nº 94.224/87 

46 

Itanhaém/SP 

São 

Vicente/SP 

T.I. Itaoca  
Aldeia 

Itaoca 
545 ha  Guarani Identificada 199 Mongaguá 

T.I. 

Aguapeú  

Aldeia 

Aguapeú 
4.398 ha Guarani 

Demarcada 

aguarda 

decreto 

66 Mongaguá/SP 

FONTE: Marcio José Alvim do Nascimento 

Chefe do Posto Indígena Rio Silveira 

Adm. Regional de Bauru - FUNAI 

 

 

 Saiu da terra indígena ainda quando criança junto com sua mãe, seu pai nunca saiu da Terra 

Indígena, tinha casa e cultivava roça. Tuchaua era um grande curandeiro, conhecia o poder das 

ervas medicinais, o que o filho Tuchaua tentou aprender, foi casado uma vez e teve dois filhos. 

                                                           
21

Ver 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/metrosantos/regiao%20metropolitana/meioambiente/indigenas.htm 
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Nunca viveu fixo por muito tempo em terra indígena, mas sempre esteve viajando e vendendo 

artesanato e remédios feitos de modo artesanal com plantas medicinais. Sua mãe também 

indígena preferiu que os filhos fossem para a cidade passar pelo sofrimento que passou, queria 

muito que seus filhos estudassem e tivessem uma vida melhor, pois na terra indígena o 

sofrimento pela falta de estrutura sempre foi uma reclamação generalizada 

 Quase não vivi na aldeia, saí da terra quando criança e vim para a cidade, 

aqui sempre trabalhei com artesanato e com as ervas, aí vivi minha vida 

viajando, parando aqui e ali por uma semana ou duas, conheci muitos lugares, 

hoje é que estou parado. 

 

 Nessas andanças pelo Brasil, em busca de sua sobrevivência, mas também  a mobilidade 

é também uma característica dos Guarani. Tuchaua conta que  chegou a região de Curitiba e 

passando uns dias na casa de seu tio no bairro do Jardim Libanópolis, em São José dos Pinhais. 

Esse bairro é também marcado pela presença indígena. Como conhecia vários índios do trânsito 

pelas cidades, através da venda de artesanatos, aproveitou o domingo para ir a tradicional feira 

de artesãos de Curitiba que é realizada todo domingo no Largo da Ordem em Curitiba. Neste dia 

reencontrou velhos amigos que conhecia desde infância, um deles o líder Alcino que o convidou 

para ir até a sua casa, que ficava no Jardim Cristal e de lá para o Cambuí, local onde os índios 

haviam ocupado fazia algumas semanas. Tuchaua enfatiza que seus tios já tinham casa aqui na 

região metropolitana de Curitiba, mas que sempre viajavam a Piaçaguera para visitar os 

parentes, e nessas idas e vindas conheciam muitos índios que estavam na mesma situação de 

viajante. Eles ainda moram aqui e mantêm sua casa no Jardim Libanópolis, que hoje é cuidada 

mais por seu primo. Esse local é considerado pro Tuchaua uma aldeia, “a aldeia velha”, mesmo 

que informal, faz parte do bairro, mas que foi criada pelos seus parentes e que é uma referência 

para seus parentes de Piaçaguera. 

Ainda tenho vontade de voltar a Libanópolis e montar um barraco, fazer  um 

roçado e plantar as ervas, ter uma criação de animais, só que nesse 

momento eu não posso, pois falta verba e não é fácil manter uma criação 

assim. 

 

 A intenção de Tuchaua é fazer o roçado em Libanópolis, construir uma casa onde possa 

ficar por uns dias, mas não deixar de morar em Kakané Porã, esse roçado seria construído em 

Libanópolis pois em Kakané não tem espaço e, segundo ele, a terra é muito ruim para o plantio. 

 Atualmente Tuchaua é uma das lideranças do grupo de cultura e esporte da aldeia, 

participa do grupo de dança e do artesanato, acredita no resgate da cultura indígena e afirma ter 

orgulho de ser indígena. Ele tem uma pasta guardada com fotos dos vários lugares por viajou 
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levando as ervas medicinais e seu artesanato. Na parede de sua casa mantém um painel com 

diversas reportagens explicando, de modo geral, a cultura indígena Guarani. 

 

3.6 CARLOS LUÍS DOS SANTOS 

Carlos Luís dos Santos, 47 anos, nascido na Terra Indígena de Manguerinha, é primo 

irmão de Romancil Cretã, sua mãe é irmã do pai de Romansil. Nunca tinha saído da aldeia em 

direção à cidade, no entanto devido ao processo de desestruturação da Terra Indígena, chegou 

na Grande Curitiba no ano de 1992. O primeiro local onde teve residência, foi na cidade de São 

José dos Pinhais, morava perto do centro da cidade, ao lado do terminal central de ônibus dessa 

cidade. Em Manguerinha o seu sustento e de sua família vinha da lavoura. Logo que chegou na 

cidade, conseguiu emprego de carpinteiro. Quando estavam no Cambuí aprendeu a fazer 

artesanatos e logo se dedicou a esse ofício, hoje é motorista do carro da FUNASA para levar 

pessoas da comunidade para os atendimentos médicos e outros pequenos serviços, 

eles não tinham motorista para trabalhar com o carro e aí o Bira saiu, 

conseguiu uma coisa melhor, então eu tive que pegar de motorista mas não 

é fácil né! Você precisa sair todo dia, assim eu não posso cuidar dos 

projetos que tem que tocar, ninguém ajuda, pois todo mundo trabalha, aí 

fica difícil digo nós precisando do serviço né! 

 

Quase toda sua família está na Terra Indígena em Manguerinha, o Cacique relata que 

sempre quando pode vai visitar seus parentes na aldeia, mas que atualmente é difícil porque a 

liderança de Kakané Porã lhe exige um bom tempo de dedicação às tarefas de rotina da aldeia. E 

também o custo com o transporte é algo que precisa ser planejado para não ultrapassar o limite 

do orçamento familiar. 

Carlos conta que sempre passava pela Praça Osório para conversar com índios que 

viviam por ali vendendo artesanatos, e que foi ali mesmo, na Praça, e nas conversas informais 

que surgiu a ideia de lutar por uma terra aqui na cidade,  

o Alcino foi um que viveu lá, ele ia todo dia, ele o Caciporé, o Leandro, a 

Gilda que mora lá no Uberaba, tinha uns que eram do Rio Grande  que 

sempre ficavam por aí, eram estudante, mas eles permanecem por aí e que 

vão lá todo dia. 

 

Ele foi escolhido pelo grupo para estar na liderança porque os indígenas assim achavam 

melhor, Carlos tinha tempo para se dedicar e presenciar as muitas reuniões que os órgãos 
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públicos na prefeitura e da FUNAI requeriam. Outro quesito não mencionado pelo cacique que 

parece ser relevante é o domínio da língua Kaingang.  

A ideia de ir para o terreno da Espírita surgiu na Praça Osório, assim como o da 

fundação da ORCIP CURIM, ficaram oito meses acampado neste local. O líder conta que a 

parte boa do terreno da Espírita é que era um matão. Contudo a falta de estrutura do 

acampamento deixou saudades. Desse modo quando receberam a reintegração de posse e a 

ordem de despejo, não houve resistência por parte dos indígenas, segundo o cacique Carlos: 

entre o despejo e ficar no Cambuí foi mais ou menos um mês que nós 

ficamos desunido, perto dali tinha o parque que estava vazio, aí quando eles 

descobriram já foram tirar nós de novo, agora ali nós ficamos bastante, 

mais ou menos uns 4 anos.  

 

 Embora o local estivesse aparentemente abandonado, a prefeitura de Curitiba entrou 

com ação de reintegração de posse da Estação Ecológica do Cambuí, neste período o prefeito 

em exercício era Cássio Taniguchi. A intenção dos indígenas era de construir casas naquele 

local, o que pela avaliação de Carlos seria uma tarefa ardilosa, já que no local existiam muitas 

cavas de areia e um banhado, em outras palavras, um área de risco. 

 Para o cacique a FUNAI não forneceu nenhum tipo de auxilio e critica severamente o 

órgão, 

a FUNAI nunca ajudou nós, ajudou a tirar a gente lá do Cambuí, eles não 

querem trabalhar né! E se nós não nos manter organizado, eles não querem, 

para se ter uma idéia aqui que era para eles ajudar eles não ajudam,  

porque nós já estamos colocado, vamos lá ver o que eles estão procurando, 

eles não vem, e olhe que da coordenação de Curitiba só tem nós para 

cuidar, não tem outra aldeia, imagina da conta do Paraná inteiro, Paraná e 

Santa Catarina passava tudo por Curitiba, agora com essa mudança da 

Dilma, só ficou nós aqui, e eles só tem que cuidar de nós e eles não cuidam, 

eles nem vem aqui pra ver o que a gente está precisando, eles nunca vieram 

aqui, o que coordena nunca veio,  ás vezes vem o seu Antonio, mas é muito 

difícil , eles estão sem carro, mas eles não vem porque não querem, acho 

que ficam pensando assim, dava pra vir um dia para ver o que eles estão 

precisando, ajudar a gente a fazer projeto esse é o dever deles, mas eles 

nunca fizeram um projeto. 

 

 O cacique Carlos conclui que é por isso que índio vem para a cidade: porque está 

desassistido nas Terras Indígenas, e antes a vida na aldeia era difícil, mas agora está piorando, 

pois o tamanho das reservas permanece o mesmo, e a população das aldeias aumentam. Além 

do fato de que não é permitido desmatar e os órgãos governamentais não dão a contrapartida 

para a manutenção com dignidade do índio nas Terras Indígenas. 
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NOTAS CONCLUSIVAS 

 

A presença de índios na cidade não é um processo exclusivo dos dias atuais e ocorre há 

muito tempo. O debate que se coloca quando pensamos essa parcela da população é o perder-se 

de sua cultura, em outras palavras, tornar-se branco. Poderíamos pensar em integração do índio 

a sociedade nacional, mas como Carneiro da Cunha aponta, a integração de nenhum modo é 

camuflar sua alteridade, ao contrário, é garantir as condições necessárias para que os povos 

indígenas vivam com dignidade. 

Kakané Porã e o processo vivido de territorialização demonstram que a preocupação do 

índio tornar-se branco é um problema muito mais para a sociedade nacional do que para os 

povos indígenas. A sua relação com as cidades ocorre mesmo quando na situação de aldeado em 

uma reserva indígena tradicional, seja para vender artesanatos, fazer serviços bancários, 

atendimento de saúde ou escolar. 

A conquista de Kakané Porã do ponto de vista indígena foi um romper com a lógica de 

uma cidade como Curitiba que traz em seu discurso a ideia de uma cidade multiétnica; contudo 

sem deixar espaço para os povos que aqui sempre viveram. Condição essa percebida pelos 

indígenas como estrangeiros em sua própria terra. Foi esse o combustível para os índios 

nutrirem o desejo para pressionar o poder público a terem o direito de viver na cidade com 

dignidade. 

A relação com os serviços públicos do ponto de vista indígena melhorou na cidade, hoje 

todas as crianças em idade escolar frequentam o ensino público com todos os problemas que 

isso possa acarretar, esses problemas podem ser pesquisados no futuro com melhor 

aprofundamento e cuidado. A saúde pública na capital paranaense oferece um melhor 

atendimento do que vinham tendo na situação em que se encontravam assim como serviços de 

assistência e seguridade social, o atendimento é próximo melhorando sua eficácia.  

A organização social de Kakané Porã parece privilegiar as demandas Kaingang em 

detrimento das outras etnias, no entanto, é importante refletir que essa etnia foi quem sempre 

tomou a iniciativa da guerra travada pela conquista do território e ainda seu número é 

majoritário em relação as outras etnias. De outro modo, não podemos descartar a solidariedade 

prestada pela condição e índio as etnias Guarani e Xetá que têm espaço na aldeia e se 

questionam as decisões é porque os espaços para debate sobre os rumos da aldeia existem. Essa 

relação de poder constituída dentro da aldeia é algo que merece ser refletida em pesquisas 

futuras, pois a própria questão da “autenticidade indígena” é posta em xeque não do modo 
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vulgar e generalizado como a sociedade nacional tenta imprimir, mas do ângulo nativo, no qual 

a disputa ocorre pelo futuro de como deve ser uma aldeia urbana. 
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