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Ao  saber  que,  em  2008,  um  grupo  ind gena  da  Reserva  do  Cambu  seria
remanejado ,  achei  que  esse  processo  de  mudan a,  que  envolve  a  parte  f sica  e

estrutural  e  a  parte  s cio-cultural,  poderia  ser  um  tema  interessante  para  a
monografia.  Com  a  promessa  de  que  no  final  de  2008,  a  aldeia  seria  entregue
comecei  a  coletar  material,  e  fazer  leituras  mais  espec ficas  na  rea  de  Etnologia
Ind gena que inspiram essa pesquisa.
O objetivo deste trabalho  descobrir o tipo de participa o que os ndios tiveram na
constru o da nova aldeia, e conhecer a organiza o s cio-econ mica da aldeia.
Divido este trabalho em seis cap tulos:
-  no  primeiro,  realizo  um  levantamento  hist rico  sobre  a  presen a  ind gena  no
Paran ,  mesmo antes  do  desmembramento  da  Prov ncia  do  Paran  de  S o  Paulo,
em 1853;
-  no  segundo  cap tulo,  fa o  um  breve  levantamento  do  material  publicado  sobre
Kaingangues, Guaranis e Xetas do Paran ;
- no terceiro, apresento uma discuss o sobre a teoria da etnicidade;
-  no  quarto  cap tulo,  apresento  a  Esta o  Ecol gica  do  Cambu  at  a  mudan a,  no
final de 2008; 
-  no  quinto  cap tulo,  apresento  dados  sobre  os  moradores  da  Aldeia  Kakan  Por ,
em Curitiba,  e  informa es atuais  sobre os  povos ind genas em Curitiba,  Paran ,  e
no Brasil;
-  e,  por  fim,  apresento  algumas  fotografias  tiradas  durante  esta  pesquisa.
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