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OS CAINGANGlTES DE PALMAS
•

DR. LOUREIRO FERNANDES
Museu Paranaense.

Resenha Histórica.
Os atuais Caingangues de Palmas constituem um dos poucos
remanescentes, em território paranaense, de uma grande tribu de
índios "cujo habitat se estende pelo oeste dos planaltos dos Estados
de São Paulo, P araná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul".
Esses índios, dado o costume de cortar os cabelos como os fra ·
des Franciscanos, foram t_a mbem, no P araná, denominados, pelos
primeiros povoadores, "Coroados", apelido que, conforme já obser ·
vara em 1879 Frei Luiz de Cemitille, não gostavam e por ,isso "a
si mesmos chamam-se Caingangue, que em língua portuguesa quer
dizer índio ou antes Aborigene".
O emprego da denominação de Coroados teve nos sertões P almenses o grande inconveniente de acarretar dúvidas na posterior
id~ntificação das tribus da região, pois. aí tambem os Botocudos usavam semelhante corte de cabelo, hábito que, à primeira vista, gerava
confusão, mas logo desfeita pela presença nesses últimos do botoque no lábio inferior.
Registrando a denominação de "Coroados", os antigos documentos cartográficos do Paraná, não nos permitem melhor precisão na distribuição geográfica dos índios das vastas regiões da
mesopotâmia Uruguai-Iguaçú, particularmente do território de Palmas, onde outrora se defr~ntavam Caingangues e Botocudos.
A escassa documentação histórica sobre os Caingangues do
Paraná, fugiu ao emprego da denominação "Coroados", mas não
deixou de onerar a confusão criada pelos povoadores e cartógra~
.
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f os; é que na narrativa dos catequistas e nas páginas dos historiadores, a denominação "Coroados", foi, na maioria das vezes, substituída pelas designações Camés, V otorões e Canherucrês, nomes
atribuidos erroneamente às diversas hordas de Caingangues, pois
na da mais são, como já salientou Herbert Baldus, senão apelativos
dos grupos exogâmicos em que se dividem os Caingangues.
O primitivo habitat dessas tribus, à luz da tradição indígena,
foi o território compreendido entre os rios lguaçú e Uruguaí e sua
emigração para o norte do primeiro desses rios só se deu após o
êxodo dos Guaranís.
As vagas reminiscências conservadas pela tradição oral no
seio da tribu, fazem-nos crer que realmente a ocupação dos sertões guarapuavanos, pelos Caingangues, deve datar do século XVII,
época em que alguns dos seus elementos vadearam 0 Iguaçú ( GoioCovó).
O atual município de Palmas, parte integrante desse vasto e
primitivo habitat, é, pois, no Estado do Paraná, área secularmente
ocupada pelas hordas semi-nômades dos Caingangues.
Dessa vasta região permaneceu o indígena senhor absoluto
até os primórdios da conquista e povoamento dos campos de Guarapuava, em cuja história deixaram os Caingangues traços violentos da sua bravura e crueldade, como os ocorridos
no século XVIII
.
com a bandeira de Afonso Botelho Sampáio e Souza, os quais
constituíram severa advertência às expedições do início do século XIX.

A "Notícia da descoberta dos campos de Palmas na comarca
de Curitiba, Província de São Paulo", escrita em 1851 por Pinto
Bandeira, refere-se ao cuidado que tinham os índios em ocultar
aos habitantes de Guarapuava a existência dos Campos de Palmas,
"para terem alí asilo seguro, quando algum desvairo provocasse
contra eles as iras do Comandante de Guarapuava".
Essa atitude dos Caingangues em relação à nascente povoação do oeste paranaense, as informações da existência de magnífica região ao sul do Iguaçú, onde se afirmava existir trajetória
mais facil para atingir os campos do Rio Grande, moveram o Che-fe da expedição de Guarapuava a n1andar pelos anos de 1814 a
1819, uma porção de homens, sob a direção ·do Major Atanagildo
Pinto Martins, em demanda das Missões Portuguesas, na Província de S. Pedro do Sul.
,
Guiava essa expedição um índio Caingangue Iongong, que,
sabendo o perigo a que todos estavam expostos pela "multidão de

~
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índios selvagens que ocupavam o sertão", guiou a expedição um
pouco mais ao oriente passando pela ponta ocidental dos campos
de Palmas. A prudência do índio foi anulada na viagem de retorno pela determinação do Comandante, fazendo-o, em companhia de oito homens, demandarem para Guarapuava por outra
vereda, decisão que redundou na perda dos mesmos. Só alguns
anos após (1839), com a ocupação dos campos pelos componentes
das duas bandeiras povoadoras, é que se inicia o declínio do poderio absoluto exercido pelas hordas Caingangues sobre essa magnífica região paranaense.
Foi a aliança do povoador com o índio fator primacial no assegurar ao primeiro o ulterior domínio da região outrora repleta
de selvagens bravios.
Captada a confiança de Condá, chefe da principal horda de
selvagens de P almas, consegue em fins de 1840 o Capitão Hermógenes Carneiro Lobo transferí-los com a sua gente da campina
Iranim para a vizinhança do local delimitado para a futura povoaçao.
Só mais tarde é que nos trabalhos de explorações topam no
Campo-Êre com o toldo índio comandado pelo cacique Viri, ao
qual tambem conseguem os povoadores inspirar confiança e obter
a mudança do seu alojamento para o novo núcleo povoador.

-

Isolados desse núcleo ficaram os Caingangues da região do
Covó, embora fossem índios já influenciados pelo elemento de civilização européa existente em Atalaya donde se haviam retirado
em 1819, sob direção do cacique Candoi.
Os silvícolas aldeados em Palmas, dada a inimizade que lhes
votavam os outros selvagens, constitiuam poderoso apoio aos fazendeiros, fato comprovado em múltiplas circunstâncias e de modo
todo particular na noit~ de. 4 de Março de 1843 por ocasião do
assalto feito por consideravel número de selvagens contra a nascente povoação. Esses índios comandados pelo paibang Vaitom
visavam o extermínio dos povoadores e como não conseguissem interessar Viri e sua gente na empreza deliberaram atacá-los de improviso para depois de seu extermínio darem golpe seguro contra
os Fongs (Cristãos). Ausente o chefe caingangue Condoi, teve Viri
atuação decisiva, comandando toda horda caingangue. Embora
em número consideravel, foram os sitiantes desbaratados pois "conhecedor de-

todo~ o~ açid~~te~ topográfi!=O~
.. ,

de Palmas" Viri aper-

\
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tou o inimigo sobre o itaimbé junto da povoação, donde muitos se
despenharam e os demais foram mortos pelas armas ou fugiram
atemorizados ( *).
D e regresso de São Paulo, para onde havia sido conduzido,
encontrou Condá parte de sua gente sublevada em favor de Viri,
o que motivou uma desavença entre ambos os caciques e a divisão
da horda em duas parcialidades.
Vitorino Conâá "formidavel e temido entre os seus", afastouse definitivamente da povoação indo habitar com os seus partidários no Campo do Chopim à distância de oito léguas, permanecendo Viri, com sua horda, junto aos povoadores.
·Diz Pinto Bandeira não haver perdurado a inimizade, pois,
decorridos alguns meses, foram-se congraçando e restabelecendo a
antiga harmonia.
É provavel tenha influído na decisão de Condá, para precipitar essa mudança, o fato de o Capitão P edro Siqueira Cortes
haver sido designado Comandante dos P ermanentes do pequeno
destacamento de P a lmas. Afirma a tradição que Condá votava
ódio de morte ao Capitão, por quem fora ferido na testa com cano
d e arma de fogo, por ocasião de um assalto, alem do sertão do Rio
Negro, próximo de Curitibanos, quando Pedro Siqueira se dirigia
para o Rio Gratlde.
Mas aos próprios fazendeiros não convinha essa desavença
entre os índios catequizados, pois a atuação dos Caciques Viri e
Condá garantiu, por mais de uma vez, a vida dos povoadores contra a agressão dos índios selvagens.
O serviço prestado por esses dois caciques à catequese dos
Caingangues foi inestimavel e todos os relatórios apresentados nos
primeiros anos da Província do Paraná são unânimes em reconhecer o mérito desses serviços prestados à causa do povoamento.
À p ermanência de Viri em P almas se deve o fato de, ao se

instalar a Província do P araná, já se encontrar um aldeamento
indígena no oeste paranaense, constituindo um elemento de d~fesa
dos povoadores.
O Conselheiro Zacarias de Goes, no seu primeiro relatório,
chama a atenção que embora existissem milhares de índios selvagens na Província do P araná, não havia aldeamento regular nem
funcionários encarregados, especia lmente da catequese e civilização dos indígenas. Mas salienta o caso especial da colonização
A tradição regional perpetuou esse feito heróico dando ao local da
luta o nome cte Mortandade pelo qual ainda é hoje conhecido,
(*)

•
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indígena da Freguesia de Palmas "cujos índios toda vez que os
selvagens das matas vizinhas espalhão o susto e o terror, por entre
gente civilizada, tomão a defesa dela expondo a vida com generosidade tão mal retribuida".
A importância desse núcleo fica expressa n este trecho do relatório de 1856 de Beaurepaire Rohan referente a uma pretensão
de Viri: Declarando este que "se não fosse atendido, teria de se
retirar de Palmas, receando em que ele realizasse esse projeto o
que seria uma verdadeira calamidade para todo à quele distrito de
que é a única defesa", deliberou apoiar a sua pretensão.
Múltiplas referências existem na documentação oficial dos
anos posteriores registrando a lealdade de Viri para com o governo
Provincial não só assegurando a tranquilidade dos fazendeiros
como ta1nbem trabalhando ativamente para a catequese das hordas selvagens.
Por tal forma descansavam os habitantes de Palmas "na vigilância e socorro deste Cacique" que tendo Viri em Máio de 1855
partido com seus homens para o sertão e demorado 3 meses, supondo vítima de sua tenacidade, começaram a desanimar e nutrir
receios de serem agredidos pelos índios bravios instando por providências junto à Presidência da Província.
Esta expedição foi provavelmente a que atacou os toldos dos
Caingangues do vale do Piquirí, matou muitos dos seus guerreiros,
aprisionou outros e incendiou-lhes os ranchos.
Afastado de Palmas, Condá foi cacique poderoso nas zonas
de Nonohay, onde continuou a prestar relevantes serviços à causa
da pacificação indígena.
Assim é que, em 1865 presta ao Capitão Manuel Marcondes
de Sá valioso auxílio, obtendo a catequese de dois toldos.
Vitorino Condá serve-se por esta ocasião de mulheres indígenas como embaixatrizes, e graças à sua prudência, tomando todas as medidas usuais entre os Caingangues, consegue a aproximação sem qualquer conflito.
Deixaram estes trechos de documentação oficial, para os pósteros, um justo registro da função histórica que tiveram os Caingangues no povoamento de Palmas. Mas a par dos dados oficiais
há testemunhos insuspeitos como o do culto Dr. F aivre, que em
carta datada de 1858 da Colônia Tereza - ameaçada nessa época
de ser atacada pelos índios bravios - diz que para fazer uma expedição contra os mesmos "não há senão o Viri ou Victorino com
sua gente" e linhas adiante "peço a V. S. insistir sobre a necessi-

•
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dade de mandar a Viri ou Victorino sobre os passos d'aquetles Indios que me parecem indomaveis" ( * ).
A atuação desses chefes indígenas foi por tal forma decisiva
na vida dos municípios de Palmas e Guarapuava, que, mesmo após
o falecimento de ambos, julga-se o Presidente da Província Rodrigo Otávio de Oliveira Menezes no dever de consagrar às suas
memórias estas palavras, quando se refere ao grande número de
Coroados que a Província possuía em adiantado estado de civilização:
"Dirigidos anteriormente pelos caciques Vitorino Condá
e Viri, garantiram por mais de uma vez à vida da população desses municípios contra agressões dos índios selvagens. Depois do
falecimento daqueles caciques, ficaram tais índios sem direção e
ultimamente revelam intenções hostís contra os habitantes daquela
localidade".
No ano de 1881 o Governo Provincial procura pôr termo a
tal estado de coisas, nomeando, sob proposta do então Diretor Geral de índios no Paraná, Brigadeiro Hipólito Alves de Araujo, o
cidadão João Carneiro Marcondes para o cargo de Diretor de índios do Município de Palmas.
Mas se as tendências protetoras do índio nas esferas governamentais, nos últimos tempos do Império; estacionaram quasi por
completo, tambem nos primeiros anos da República foram letra
morta nos textos da lei.
Os benefícios usufruídos pela Povoação indígena de Palmas
são de iniciativa estadual. Ao governo Xavier da Silva deven:l as
casas de madeira de que se utilizam até hoje e a sua localização na
atual reserva das Lontras, pois, quando foram afastados da área da
cidade, viveram durante algum tempo em local impróprio, a Serrinha, distante dois quilómetros da cidade. A lei 853 de 22 de Março de 1909, ao conceder aos caingangues as terras por eles ocupadas
assegurou o patrimônio indígena de Lontras.
No nobre intuito de evitar o esbulho de terras e impedir atritos
entre índios e civilizados, o Governo pelo decreto estadual n.0 64 de
2 de Março de 1903 reserva para aqueles "as terras ocupadas pelas
cabildas do cacique Cretan" junto ao ribeirão Lageado Grande.
O Serviço de Proteção aos índios desde a sua fundação, há
trinta anos, tem mantido um Delegado de índios na cidade de Palmas, cargo atualmente desempenhado pelo Snr. Deocleciano de
Souza Nênê.

.

-

Dr. João Maurício Faivre - Carta ender:eçada a 2 de agosto de 1858
ao Snr. Bernardino José de Lacerda, Delegado de Guarapuava e doada ao
Arquivo do Museu Paranaense, em 1941, pelo Snr. António Alves Loures.
(*)
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II.
Habitat.

No altiplano palmense têm os Caingangues um soberbo habitat, onde a alternância de regiões de campos maravilhosos com
imponentes florestas proporcionam múltiplas condições de vida.
Sucedendo-se à região dos campos, localizados a sudeste do Município, deparamos com grandes zonas florestais cuja vegetação frondosa é, de quando em vez, substituida pelo terreno ondulado das
campinas. Quem demanda o "Toldo da Palmeirinha" através dos
campos de Palmas de Baixo, atravessando o vale do rio Chopim,
em direção às cabeceiras do Lageado Grande pode bem observar
essas variações no aspecto fitogeográfico do Município.
Campinas o~duladas onde viceja o capim mimoso, o capimlimão, o folha-larga alternadas com matas imponentes onde se alteiam majestosos troncos de imbúias, angico e pinheiros. São os
majestosos pinheiros os elementos dominantes e característicos, pois
o município de Palmas, sob o ponto de vista fitogeográfico, está
enquadrado nas zonas dos pinhais · ou das araucárias.
Regiões ha do território palmense recobertas de magníficos e
extensos pinhais, mas, na área por nós percorrida, predominavam
as "savanas de araucária", pinheiros ~sparsos pontilhando a vastidão
dos campos. Mas mesmo nas onduladas campinas pode o observador contemplar a silhueta altiva das araucárias, ora à borda àos
capões, ora rareando nas pestanas das matas que orlam os cursos
de água. Numerosos rios fertilizam a região, tributários da margem
esquerda do Iguaçú ou da margem direita do Chopim, os dois
grandes rios que, ao norte e ao oeste, constituem os limites geográficos do município de Palmas.
Na região dos famosos campos, a de maior altitude, oscilando
nas vizinhanças de mil e duzentos met·.. s, o clima é salubérrimo;
no inverno é a temperatura extremamente fria, a ponto de serem
frequentes as precipitações de fortes n evadas.
Ainda hoje, levados pelos seus hábitos de semi-nomadismo,
percorrem, grupos indígenas esse magnificente habitat em demanda de toldos distantes, mas apenas periodicamente, pois, o Serviço
de Proteção aos índios conseguiu localizá-los em duas extensas
áreas de terras destinadas pelo Governo Estadual à instalação de
povoações indígenas. A primeira, vizinha da pequena cidade de
Palmas, abrange setecentos e quatro hectares de terra nos quais
•

•
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se encontram as cabeceiras e parte do percurso do Rio das Lontras.
A outra reserva dos índios, conhecida por "Palmeirinha" e "Campina", com quinze mil oitocentos e quarenta hectares, está situada
na parte noroeste do Município, a meio caminho do Covó e Chopim,
abrangendo uma faixa de terra que se extende das cabeceiras do
Lageado Grande até a sua foz no Iguaçú. A parte norte desta faixa,
junto à margem esquerda do lguaçú, abrange a região conhecida
por "Palmeirinha" e a parte sul compreende a "Campina" denominada ainda "Campina dos Indios" e "Campina do Cretan".
Situada em menor altitude, abaixo de S001n, (?) seus invernos não são rigorosos a ponto de, as terras desta reserva para o
vale do lguaçú, permitirem a cultura de plantas de clima tropical.
Tivemos oportunidade de visitar ambos os Toldos e aí observar os Caingangues moradores destas povoações indígenas.
III.

Povoações e Habitações.
Nessas áreas de terras reservadas aos índios, fez construir o
Governo do Estado as habitações destinadas aos silvícolas. Visando criar um núcleo principal dispôs nas Lontras algumas delas
próximas uma das outras e em torno de uma área ou praça central.
As outras habitações estão dispersas nas terras da reserva de
acordo com a melhor conveniência dos seus moradores; isoladas
ou grupadas em pequenos núcleos.
Têm essas habitações um tipo mais ou menos uniforme, de
base quadrangular, com quatro paredes di~tintas e um telhado de
taboinhas com duas vertentes. Numa de suas faces maiores abremse a porta e uma ou duas janelas, que nada mais são senão simples
abertw·as quadrangulares, protegidas por postigos de madeira quando a casa se encontra fechada. (Foto n.0 1).
Apesar de não serem forradas, possuíam todas elas um bom
soalho, conforto de construção não muito apreciado pelos índios,
pois da maioria dessas casas foi o soalho arrancado e substituído
pelo chão de terra batida.
Ao lado de tais construções ainda fazem os índios choupanas
de aspecto primitivo, (Foto n.0 2) as quais não obstante o seu pequeno tamanho, reproduzem, nas suas linhas gerais, as primeiras
habitações outrora utilizadas por eles. (Foto n.o 3 ).

•
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Cabanas de base retangular têm a cobertura em duas vertentes constituida por camadas superpostas de folhas de palmeiras,
mas já não é com essas folhas que constroem, como outrora, as paredes laterais; substituidas que foram pelos troncos de palmáceas,
fendidos ao meio, que são fincados no solo, lado a lado, constituindo
anteparo mais sólido e duradouro.
Afirmam os velhos Caingangues de Palmas que as antigas habitações eram grandes ranchos cobertos de folha de palmeira (Jerivá) e com paredes do mesmo material. Telêmaco Borba teve
oportunidade de analisar várias dessas habitações no Jataí, e assim
as descreve: "Grandes ranchos, de vinte e cinco a trinta metros de
extensão, cobertos e .cercados com folhas de palmeira, sem nenhuma divisão interna, com uma pequena abertura em cada extremidade servindo de porta, por onde só pode passar, abaixada, uma
pessoa". Frei Luiz de Cemitille na sua "Memória sobre os Coroados da província do Paraná" referindo-se aos seus costumes, diz:
"Habitam esses índios em cabanas cobertas com folhas de palmeira,
tendo diferentes tamanhos, conforme o número dos indivíduos, e
quasi sempre nas colinas, na distância de duzentos a trezentos metros longe dágua".
Como os seus antepassados, os atuais Caingangues ainda constroem sobre o solo abrigos artificiais destinados a lhes dar proteção
temporariamente nas suas expedições de caças ou nas viagens de
longo percurso.
São estas construções f armadas em geral por uma anteparo
retangular cujo arcabouço é feito de galhos mais ou menos retos
revestido exteriormente com folhas de palmeiras. Verdadeira parede que é apoiada na sua parte superior sobre estacas de modo a
ficar bem inclinada, como uma meia água de telhado que entrasse
em contacto com o solo em sua porção inferior. (Foto n.0 4 ).
Como não zelavam pelo asseio dessas primitivas habitações,
eram estas frequentemente infestadas por pulgas. Para se livrarem
desses incômodos insetos, incendiavam os velhos ranchos e cpnstruiam novos.
No interior das atuais habitações chama logo a atenção a existência de catres feitos de taquara ou de táboas lascadas de pinheiro,
pois, como é sabido, outrora dormiam os Caingangaes no chão. Mas
mesmo nesses primitivos ranchos, de chão de terra batida, não ficava o tegumento cutâneo dos índios em contacto direto com a
terra; possuía cada qual, à guisa de leito, sua casca de árvore:
grandes fragmentos de cortex, retirados de árvores das matas vizi-
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nhas, em cuja concavidade havia conforto suÍiciente p ara o repouSQ
noturno. Deitados, lado a lado, conservavam os pés voltados para
o fogo que ardia no interior da cabana. Fois se nesses grandes
ranchos n ão faziam divisões internas, sempre conservavam "um espaço de três a quatro palmos de largura e de todo o comprimento
da cabana para o íogo que continua aceso dia e noite''.

•

De ambos os lados dessa faixa destinada ao fogo no interior
dos ranchos, e que estendiam parale1amente "as grandes cascas de
árvores, as quais servem para assento, meza e ca1na."
Na cabeceira desse singular e modestíssimo leito ajeitavam os
objetos de uso individual: como curús, pequenos baláios e adornos.
Nesses balaios e cestos de taquara acomodam parte dos objetos de
u so individual. Raramente se encontravam n essas casas pequenos
jiraus para acomodação dos objetos de uso dornéstico, via de regra
permaneciarr1 estes esparsos sobre o solo.
Em torno ao braseiro, entretido noite a dentro, pela combust ão lenta de dois ou três troncos secos, dormia1n "indistinta1.n ente
homens, mulheres e crianças".
Durante o dia repousavam deitados ou sentados nas suas cascas de árvore ou então de cócoras a um canto da casa, excepcionais
as choupanas que no seu interior dispunham de cepos de árvores
destinados a servir de banco.
Nas atuais habitações são frequentes nos ângulos os giraus e
mesmo prateleiras, pelos cantos vêm-se pilões de madeira com suas
respectivas mãos feitas de madeira guaçatunga ou de guabirobeira.

'

Vimos sobre um catre uma esteira de palha de milho revestindo-o convenientemente ,trabalho caingangue muito original. Pedaços de troncos e alguns pequenos bancos completan1 seu rudimentar mobiliário.
No centro da cosinha sobre o fogo, presa a uma vara fixa na
armação, pende uma corrente de ferro na qua l vimos penduradas
panelas metálicas e feixes de herva mate.
Nas noites frias de inverno mantem o fogo aceso no interior
das casas mas dormem nos seus catres. No dia seguinte a um fandango com o qual encerraram os festejos de Santo António topamos com rapazes dormindo sobre um leito de folhas de xaxim
tendo os pés junto ao braseiro entretido, no centro da cozinha, pelas
•
merunas.
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Hoje não mais alimentam as fogueiras noite e dia no interior
das suas casas, como faziam outrora nos seus grandes ranchos; a
generalização do uso de palitos de fósforo entre eles, faz com que
não tenham a absorvente preocupação da conservação do fogo.
Poupam contudo os seus palitos, principalmente os que habitam os Toldos mais distantes, conservando tições acessos; na falta
destes recorrem às casas vizinhas onde conseguem o tição necessário para reacender a fogueira.
A preocupação da conservação do fogo chegava a ponto de
transportarem brasas nas suas viagens; utilizavam para tal fim pequenos cilindros de taquara revestidos de terra argilosa.
Conseguem obter o fogo imprimindo, com as palmas das mãos,
um movimento giratório a uma varinha de madeira bem seca cuja
ponta inferior está apoiada numa pequena depressão existente noutro pedaço de madeira e onde o fogo deve ser gerado.
Mas é processo de excepção, pois consideram extremamente
fatigante que alguns homens se disponham a rodar durante cerca
de uma hora a vara de madeira afim de obter fogo - "custa muito". Ao se referir à viagem dos índios, conta Frei Luiz de Cemitille que nela "levam tambem fogo, e apagando-se este tornam
acender esfregando com as mãos dois paus secos". Fica, neste
trecho, bem patente a preocupação dos antigos Caingangues na conservação do fogo.
No Toldo das Lontras, pudemos admirar a habilidade com
que as crianças faziam pacientemente pequenas fogueiras com o
fim de obter braseiras para assar milho verde.
Alem de servirem ao preparo dos alimentos e ao aquecimento
da habitação no rigor do inverno, desempenham as fogueiras, à .noite, notavel papel na iluminação dessas casas primitivas, pois, o uso
de velas de cera não é muito generalizado entre eles.

IV
V estuário e adornos.
•
O vestuário dos Caingangues apresenta os caracteres predominantes na atual indumentária dos sertanejos da região. Usam os
homens calças de brim riscado, camisas de algodão e ~hapéus de abas
largas, trançados no próprio toldo. As mulheres trazem modestos
vestidos de algodão; usam cabelos compridos, repartidos por uma
risca mediana e enovelados em peruca sobre a nuca (Foto n.0 2).
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Primitivamente os homens andavam em completa nudez, trazendo apenas na cintura um cordel; as mulheres usavam somente
umas tangas, que as cobriam da cintura até quasi o joelho. Eram
essas tangas tecidas "por elas com fibras extraídas da ortiga grande" e presas, muitas vezes, por um largo cinto feito com tecidos vegetais sobre os quais esfregavam rebentos de taquara para lhes dar
bela côr negra.
Por ocasião das festividades ou nas épocas de grande frio, usavam os Caingangues grandes mantos ( curú-cuxá) tecidos, igualmente, com fibras de ortiga. São ornados com desenhos em côr
preta ou vermelha. Alguns desses mantos, mais curtos e estreitos,
tinham, na sua parte central, uma abertura, a qual, dando passagem
a cabeça, assegurava melhor adaptação e maior comodidade no uso
do mesmo.
/
Os exemplares de curús das coleções etnográficas do Museu
Paranaense têm como motivo ornamental predominante os losangos.
(Foto n.0 5 ).
Tais curús medem de lm. 80 cm. a 2 metros de cumprimento,
por um metro e vinte centímetros de largura; têm suas extremidades bem arrematadas, constituindo-se em ourela mais espessa.
Assinalam diversos autores, (Telêmaco, Ambrosetti, Metraux)
que por ocasião das festas usavam os Caingangues uma camisa, estreita e sem manga que descia até a parte superior das coxas. Pos. suíamos, em nossa coleção particular, um exemplar dessa peça de
vestuário indígena que incorporamos às coleções etnográficas do
Museu por ocasião da sua reorganização ( ~i: ) •
Esta peça rudimentar de vestuário, túnica sem mangas e sem
gola, mede de altura 75 cm. e é conh·e cida pela deno~inação indígena de cranenin. (Foto n.0 6).
E' o cranenin tecido numa única peça, tendo no centro uma
fenda em losango para passagem da cabeça. Para dar a forma de
túnica é esta peça dobrada ao meio, no sentido do seu comprimento,
e presas suas duas bordas laterais de modo a só deixar, a.a parte
superior, a que se avizinha da fenda em losango, uma abertura de
cada lado para a passagem dos braços.
Uma das suas faces (Foto n.º 6) está ornada, por uma faixa
de 40 cm. de comprimento por 6 cm. de largura disposta transversalmente. No campo da faixa alternam-se linhas verticais bran(*)

Esta peça, que nos foi doada pelo Sr. Atanãsio Sant'Ana, há dezoito anos,
foi obtida em Palmas, nos fins do século passado, pelo Sr. Lotário Pereira, como curiosidade procedente de mdios Coroados.
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cas e vermelhas sobre as quais cruza uma linha quebrada trançada
em vermelho.
Alem desses ornatos lineares, há outros dos quais quatro muito
se _§lssemelham a machados com os respetivos cabos. Aliás em sua
Memória assinala Frei Luiz de Cemitille que um cacique lhe havia contado que os desenhos, com que ornam seus tecidos "representam facões, machados e flechas, se bem que não pude achar a
menor semelhança com esses objetos".
A outra face está ornada com um desenho escalonado, muito
singelo, que a cruza no sentido da altura. Tem esta peça na parte
inferior uma cercadura feita com tecido de procedência europeia.
Não usam mais os primitivos adornos, e hoje só se pintam por
ocasião da "Festa dos Morto~" quando a pintura do rosto vai caracterizar o grupo a que cada um pertence pelo traçado de linhas
ou de figuras circulares. "As figuras do rosto são pretas e feitas
com um pedacinho carbonizado de madeira de araucária". (Herbert Baldus).
M as se o velho Kõikan ainda alcança o significado ritual dessa
variedade de ornato, já o mesmo não sucede com os índios mais
novos; esses "pintam-se para ficar bonita a festa, a dansa".
Não usam mais diademas ( arangretara) ou outro qualquer ornato de pena. N ão t êm mais recordação desses ornatos; só afirmam que os antigos faziam aderir à pele da face suada pequenas penas quando dansavam, espalhando sob a cabeça, particularmente
penas de papagaio.
Nunca usaram ornatos labiais, nem auriculares. O par de
brincos que figuram na Fot. n.0 7 é feito com conchas e contas de
vidro de procedência europeia.
Ornatos encontradiços, outrora, entre os Caingangues, eram
os colares feitos de frutos silvestres e de dentes incisivos e caninos
e unhas de animais mortos nas caçadas ( Coatís, pacas, macacos).
Os índios solteiros usavam um longo colar ( borék) feito de
frutos silvestres de côr negra ( iváum), alternando-se de espaço a
espaço com contas claras ( capiia). Possue deste colar o Museu
Paranaense um belo exemplar, o qual mede 5 metros e 70 centímetros de comprimento. (Fot. n.0 7).
Cingiam a perna do tornozelo à parte superior da pantorrilha
com um fino e rígido cordel de cipó imbé. Ornato para uns, elemento de proteção para outros, contra a mordedura de cobras.
Praticam ainda hoje mutilações dentárias. Uma jovem índia
informou-nos que praticavam isso "para diferenciar" (adorno).

I
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Nem todos se submetem a esse gênero de mutilação que é
muito dolorosa e praticada com lâmina de ferro cortante. Vimos
que em alguns indivíduos, os incisivos apresentavam aguçamento
lateral em ponta e noutros aguçamentos parciais oblíquos (Foto
n.º 8).
A epilação, hoje abandonada, era outrora praticada por todos
os Caingangues, costume que era comum a grande número de tribus sul-americanas; "raspam as sobrancelhas, barba, bigodes e todos
cabelos do corpo" (Frei Luiz de Cemitille ). "Arrancam os cabelos
do corpo inclusive os das sobrancelhas e pestanas; os da cabeça,
tanto homens como mulheres, os trazem tonsurados como os frades, com uma larga coroa no centro" (Telêmaco Borba).
Hoje não arrancam mais os pelos do corpo, nem usam a tonsura circular no vértice do crâneo; a barba, usada pelos homens,
fica reduzida a alguns raros pelos nos cantos da boca e sobre o
mento.
V.
Colheita
A colheita de produtos naturais não representa hoje, como
em outros tempos, valiosa contribuição à alimentação dos Caingangues.
Projetando-se o seu habitat pelas zonas dos pinhais ou das
araucárias, não poderíamos deixar inicialmente de assinalar o papel desempenhado pelo fruto da araucária na alimentação do elemento índio de Palmas.
O Caingangue aprecia extraordinariamente o pinhã~ e tem
em alta conta o valor nutritivo do pinhão; os índios da "Campina",
louvando o seu sabor, diziam-me ser "uma comida (alimento) forte". Na época da sua maturação, percorrem em bandos os pinhais colhendo sobre o solo o pinhão caído pela deiscência das pinhas ou mesmo provocando a queda das que ainda não atingiram
completa maturação.
Para colher as pinhas não vacilam em galgar os mais altos
troncos e não podendo com os braços cingir o tronco dessas coníCírculo feito ora com
feras, recorre o indígena ~o uso da serigóia.
taquaras fendidas, ora com embiras que após passarem ao redor
do tronco vêm envolver o indivíduo pela cintura. (Foto n.0 9 ).
Empunhando com cada uma das mãos a porção desse círculo que
fica entre o corpo do indivíduo e o tronco e firmando a planta dos
pés na árvore impulsiona o índio a seri8óia para çima, ao mesmo

.
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tempo que aproxima o corpo, do tronco. Encontrando a serigóia
ponto de apoio mais acima, estriba-se o tronco do índio sobre ela,
ao mesmo tempo que os pés num movimento ascencional mudam
logo para outra posição superior (Foto n.0 9).
Leva o silvícola uma taquara longa e uma vez atingida a
copa toma posição assentando-se sobre um galho, donde vai, com
a vara, derrubando as pinhas. Manobra eficiente, que tambem
praticam, é ficar em pé sobre o galho com pinhas e agitá-lo até
que estas se despreguem.
Não levam os CaiIJgangues, nessa escalada aos pinheiros, pelo
menos em Palmas, machados para fazer entalhes nos troncos como
afirmam alguns etnógrafos; quando as araucárias são de diâmetro
muito grande, limitam-se a fazer peias, com cipó imbé, para maior
segurança e firmeza nos pés.
Consomem o pinhão crú, cozido, ou melhor aferventado, para
facilitar a decorticação, assado em braseiro e reduzido a farinha
em pilões ou a lmofarizes. Assim tambem o consumiam outrora.
Antigamente, antes da devastação dos pinhais, maior era a
abundância desses frutos nessa região; na época da frutificação
das auraucárias, máio a julho, não podendo os índios consumir a não
ser parte dos mesmos, recorriam, nessa fase de fartura, a um processo de conservação visando a ulterior utilização do pinhão nas
épocas de penúria alimentar.
Colhidos os frutos e aferventados ligeiramente em grandes
panelas de barro - não só para facilitar a ulterior decortição, mas
tambem provavelmente para impedir a germinação - eram colocados em grandes cestos forrados com folhas largas de uma variedade de lírio silvestre ( caête).
Terminada esta operação preliminar, dispunham esses cestos
em filas de quatro ou cinco, nu.m valo cavado no solo do próprio
pinha l. Uma vez instalados no interior do valo, eram convenientemente protegidos por folhas vegetais e recobertos por uma camada de terra de mais de um palmo de espessura.
Decorrido algum tempo, às vezes meses, aí retornavam para
comer esses frutos, que, assim conservados, sofrem um prccesso
de fermentação exalando um odor extremamente desagradavel ao
olfato dos próprios sertanistas.
Afirmam os íncolas que os frutos assim fermentados t êm uir.
sabor todo especial e são por eles muito apreciados.
Em alta estima têm os frutos das jaboticabeiras, árvore cujo
desenvolvimento e disseminação procuram incrementar, mas não
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escapam à sua voracidade as guavirovas, pitangas, araças, guaça··
tungas, araticum e demais frutas silvestres.
Da palmeira J erivá comem os frutos crús ou então socam num
pilão, até esmagar bem a polpa, e depois misturam com água,
deixam durante uns dias fermentar, e obtêm assim uma bebida
que muito apreciam.
Guardam os caroços de Jerivá que depois de secos são macet ados entre duas pedra afim de retirar a amêndoa que costumam
comer com prazer. Das outras palmeiras selvagens retiram os
brotos terminais e as folhas novas que empregam na alimentação
após convenientemente preparadas pela trituração e cozedura.
Embota cultivem o feijão, colhem ainda hoje nas matas vizinhas os grãos secos de uma leguminosa silvestre conhecida dos
sertanejos por feijão do mato e denominada pelos índios guambê.
Alem desses produtos vegetais colectam os Caingangues de
Palmas elementos do reino animal. Entre os produtos animais
dos mais apreciados figura o mel produzido pelas abelhas silvestres.
Gostam tanto de mel que não vacilam em trabalhar horas inteiras na derrubada de um tronco onde sabem existir um vespeiro
com mel, quando não o conseguem galgar com auxílio da serigóia.
A extraordinária acuidade dos seus sentidos permite localizar
as abelheiras nos mais altos galhos da mata; surpreende aos próprios sertanejos a precisão com a qual do solo localizam na espessura da mata, no intrincado entrelaçado das frondes o pau onde as
pequenas abelhas silvestres fizeram a sua colmeia.
Não se contentam só com o mel de abelhas silvestres, que há
em abundância, gulosos devoram tambem larvas de outros insetos.
Afirmam os Caingangues de Palmas, com riso de escárneo
que só os Guaranís comem o Coró: larva de um pequeno coleóptero que se desenvolve no tronco apodrecido das palmeiras e das
araucárias. Entretanto, afirmam os sertanistas, posteriormente tivemos a oportunidade de comprovar, que às escondidas deliciamse os Caingangues, assando as larvas desse coleóptero dentro das
cinzas quentes.
Não escapam à sua voracidade as lagartas do bicho da taquara;
quando da nossa última visita ao Toldo das Lontras tivemos ocasião de ver numerosas taquaras fendidas ao meio para a retirada
da larva. Confessou-nos então um velho Caingangue, que nos
acompanhava, que essas lagartas são muito saborosas quando fritas ao fogo numa panela,
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VI.

Caça e pesca
Os primitivos Caingangues, dada a abundância que havia de
caça na região, dela tiravam largos recursos para assegurar a alimentação; hoje ainda a praticam utilizando-se de arcos e flechas
ou mesmo de armas de fogo. Dão preferência à caça de pelo,
particularmente antas ( óyôr), porcos do mato ( krâgh) tatetos
( ókxén, ógxâ) quatís (xê) cachorros do mato (hôighôig) certos
tatús (mulinha: iénéin).
Não apreciam muito as cotias, (kêxôg, kêxâg) pacas (krurã)
e veados ( kémbê). Dizem que são carnes secas e muito duras.
Abatida a caça, esquartejam-na conservando o couro, o qual apenas é sapecado para destruição dos pelos, e em seguida colocam
esses pedaços em cima de um pequeno girau debaixo do qual alin;êntam um bom braseiro e moqueiam assirr1 a carne assegurandolhe a conservação por algum tempo.
Antigamente gostavam de caçar as onças, carnívoros que lhes
infunde grande terror, mas há muito que estes não aparecem na
vizinhança do Toldo de Palmas; a última foi morta há mais de
oito anos nas proximidades do Toldo da Campina. A caça <la
onça era sempre coletiva; formavam grupos nos quais os indivíduos caminhavam mais ou menos reunidos, nunca se separando
muito.
Auxiliares valiosos na caça de a nimais de grande porte são os
cães, animais de muito apreço entre eles, embora não sejam muito
bem tratados, pois são quasi sempre muito magros. Limitam-se a
dar aos cães o sangue dos animais abatidos, e Frei Luiz de Cemitile assinala que nem mesmo os ossos com eles repartem, pois
são dependurados ou enterrados "para que não se tornem preguiçosos".
O sertanista Manuel Antônio Gomes tendo observado que os
Caingangues do 1vaí jogavam os ossos da caça nos lugares profundos dos rios, interpelou-os do motivo por que o faziam, ao que
responderam - "para cachorro não estragar dente". Conservando os cães magros e famintos não querem entretanto que eles morram ,pois quando isto acontece, "lamentam, e choram como se tivesse morrido algum parente" (Frei Cemitile).
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O carinho para com pequenos cães vai a ponto de as mulheres amamentarem ao seio os animais recem-nascidos, quando dispõem de leite em abundância.
Realmente, esses indígenas, como a maioria dos do Brasil,
gostam muito de todos os animais; apanham-nos na selva de preferência quando pequenos e os criam no próprio Toldo.
Papagáios (ióg-ióg), macacos (kãiér), bugio (gôngue ), tirivas (kayiói), coatís (xê), gavião branco (iogógkuprí), baitacas
(kuiiã), maracanãs (kênkér), são conservados em cativeiros pelo
prazer que sua presença lhes proporciona, ou então para comércio
ulterior com os habitantes das localidades mais próximas.
Matam tambem os pássaros, mas só os de grande porte: jacutinga, jacú, macuco. Procuram criar e conservar as outras aves
menores.
No Toldo da Campina, um dos índios entusiasmado dizia-nos
"passarinho índio não mata, índio conserva os bichos mais bonitos
para enfeite do lugar".
.
Quando habitam a vizinhança de rios piscosos (R. Chapecó ),
contribuem tambem os peixes para a sua alimentação, embora em
pequena escala. Utilizam-se hoje de anzois, tendo primitivamente empregado as flechas com pontas de madeira e fisga ( dorein)
.
e os covos e paris.
Hoje, os Caingangues, como a maioria dos nossos sertanejos,
têm, como principal alimento de origem animal, a carne de porco
e de galinha. Criam porcos não só por causa da carne, senão tambem pela banha, que constitue atualmente elemento indispensavel
na sua cozinha.
Galinhas, marrecos e patos, são contingente necessário de animais domésticos no assegurar não só a obtenção de carne, mas
tambem dos ovos muito apreciados por quasi todos os atuais Caingangues.
A carne de gado é que excepcionalmente entra no seu regime
alimentar, pois raramente sacrificam uma rez. Gostam de criar
vacas, pois apreciam muito o leite (gôikuprí).
Pata os pássaros, empregam laços (an(g)hiê),
fazendo armadilhas por tração, utilizando como mola a elasticidade dos galhos verdes das árvores.
Armadilhas.

Para os pequenos mamíferos, servem-se os Caingangues de
Palmas do mundeu (krã(i)nã), (krãignã), armadilha mortífera
constituída por um pesado tronco que fica suspenso, mediante dis•
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positivo de cordeis, o qual desarma, fazendo tombar o tronco,
quando o animal toca na isca. Como a área sobre a qual tomba
o tronco está lateralmente cercada por estacas, em geral, de taquaras fincadas no solo, o animal não tem possibilidade de escapar e
é morto pelo golpe do tronco. Colocam a armadilha no caminho
habitualmente seguido pelo animal.
Para os mamíferos de mais porte, utilizam por vezes, os fojos
com os quais capturavam antas, porcos do mato e tatetos.
Empregam os "fojos goivados", cova profunda cujo diâmetro
aumenta progressivamente da abertura para o fundo, disfarçada
na sua entrada com ramos. Ao redor da abertura assim disfarçada, fazem pequenas elevações que obrigam o a nimal a saltar sobre a área coberta pelos ramos, tornando assim mais eficiente a
ação do próprio peso. Frequentemente atravessam sobre a galharia, um tronco de árvore de modo que, quando o animal salta, vai
com ele ao fundo do fojo.
Na captura dos ratos, por ocasião da maturação das roças de
milho, lançam mão de um gênero de armadilha incompleta, muito curiosa. N as tigueras de milho, fazem carreiros que conduzem
a um local bem limpo onde armam pequeninas cabanas circulares,
feitas com palhas de milho, e no interior das quais colocam pixé.
'
O cheiro de milho torrado
atrai os ratos de roça que penetram no
interior das mesmas e aí ficam comendo a isca. À noitinha, vêm
os índios com fachos de taquara acesos e através de uma fenda
aberta no telhado das cabanas, flecham os ratos no dorso, pois
estes, num instinto de defesa, ficam imóveis à sombra das cabanas, onde não penetra senão escassamente a luz dos fachos.
VII.

Cultivação
A exploração da terra ainda hoj~ é feita de modo primitivo.
Verdadeira economia destrutiva. Se em tempos idos as derrubadas não tinham a proporção das atuais, dada a primitividade
do instrumental, a tremenda ação do fogo sempre se fez sentir
sobre a mata, como lúgubre prelúdio destes ciclos rudimentares de
exploração do solo.
O emprego do bastão na derrubada, limitava esta às zonas
de matas pouco densas, onde predominavam árvores pequenas e
de pouco diâmetro, que, uma vez quebradas e secas, alimentariam
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o fogo, auxiliar poderoso no processo de cultivação primitiva que
são as roças. Hoje, machados e facões dão maiores proporções
à derrubada e contribuem para incrementar a ação do fogo.. Depois da queima, aguardam as chuvas para semearem o milho, o
feijão e as abóboras (morangas), vegetais que cultivam de preferência. Eram as mulheres encarregadas da plantação, empregando para esse fim os bastões de lavra, longo bordão terminado
em ponta numa de suas extremidades, com os quais faziam "covas
onde depositavam as sementes, depois de passa-las pela boca, para
umidecê-las". Hoje cobrem com o pé, substituíram o bastão pela
enxada a modo dos sertanejos vizinhos.
Iniciam os trabalhos de ct1ltivação muito cedo, no clarear do
dia; antes comem qualquer coisa (milho sapecado) e trabalham
ativamente enquanto o sol não é muito quente, pois com o calor
meridiano abandonam 'O serviço e vão tomar banho nos rios, caçar à sombra das matas ou repousar no interior das habitações.
Plantam hoje em pequena escala a mandioca da qual alguns
fazem farinha, em "engenhocas de~ pau", isto é, em toscas máquinas de madeira. Outrora era a raiz, depois de decorticada, socada em pilões; submetiam a mandioca a cuidadoso preparo: após
raspagem da parte externa da casca, cortavam a raiz, em pedaços
miudos e deixavam enxugar ao sol, só então era torrada na panela e reduzida, em seguida, a farinha. Os habitantes do Toldo
das Lontras não mais fazem farinha de mandioca; preferem adquirí-la já preparada.
O aipim (kumính) tambem é cultivado e usado cozido junto
com outros alimentos ou com pouco de mel.
Mais largamente plantado é o milho, mas nem todo o milho
plantado chega à maturação, pois grande parte dele é consumido
ainda verde pelos índios.
A cultivação do solo, pouco desenvolvida entre eles, mal dá
para fornecer os alimentos necessários purante o ano, no Toldo
das Lontras.
No Toldo da Campina, há certo incentivo para a produção
agrícola, esta é, em parte, destinada ao consumo e o excedente
destinado à venda.
As terras desta reserva, atingindo o vale do Iguaçú, abran~
gem uma zona mais f ertil e quente, portanto propícia à cultivação
de outras plantas. O Capitão Elias Mendes aí fez semear trigo,
e afirmou-nos que "deu barbaridade de bem". Nessa reserva, no
vale do Lageado Grandé, próximo ao Iguaçú, foi planta_d a, a cana
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de açúcar, em pequena quantidade, mas com bons resultados.
Satisfeito com o resultado, dizia-nos o Capitão que querem plantar mais, pois o "índio tem idéia de fazer cachaça".
O preparo dos alimentos vegetais merece certo cuidado da
parte do Caingangue. Já tivemos ocasião de nos referir ào pinhão
e à mandioca.
O milho conservado seco é consumido particularmente sob
a forma de farinha obtida pela trituração do grão em grandes pilões de maàeira (Foto n.0 10). Seu preparo é confiado de ordinário
às mulheres.
Preparam tambem a farinha, torrando bem ·os grãos de milho e socando-os depois até reduzí-los a pó muito fino; denominam
esta farinha assim preparada pixé, termo guaraní que significa
"cheiro de fumaça".
Do milho tambem fazem "uma qualidade de pão (hémin),
procedendo deste modo: o põem na água até apodrecer e depois
o socam no pilão, ou amassam com as mãos e cuspo, fazendo uma
roda de bom tamanho para assar-se em baixo da cinza, ficando o
milho por aquela forma apodrecido com um cheiro tão repugnante que não há pessoa civilizada que o possa tolerar" (Fr. Cemitille). Alem desse modo de assar a massa de milho, usam os Caingangues de Palmas tambem colocá-la em pequenos moldes de taquara que depois de cheios são levados ao braseiro.
Os alimentos vegetais por via de regras consumiam-nos crús:
frescos ou já fermentados. As carnes eram preparadas ao fogo.
Habitualmente faziam um buraco no chão, no fundo do qual colocavam pedras incandescentes pela ação do fogo e sobre as quais
dispunham as folhas largas de caetê. As postas de carne eram
em seguida colocadas sobre elas e cobertas novamente com f olhas e recoberta toda de terra. Assim enterradas, sofriam as vitualhas, durante vinte e quatro horas, a ação do calor.
Hoje dispõem de panelas de ferro para o preparo da alimentação, na qual porem tem parte preponderante o milho.
VIII.

Armas
Possuem atualmente os Caingangues facões, machados e algumas armas de fogo; contemporaneamente ainda usam o arco e
flecha, que, entre os primitivos, foi a arma de grande eficiência,
em particular na caça.
..
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São arcos simples, comuns, todos de madeira (guaiuvá) e
com secção transversal circular. Mais espessos na parte central,
vão-se tornando mais afilados à medida que se aproximam das
extremidades, onde não têm em regra senão metade dessa espessura. Nessas extremidades, há um entalhe determinando formação de uma orla assegurando a fixação mais sólida da corda
(Foto 5 ). São as cordas desses arcos feitas de fibras de pedúnculos de folhas de palmeiras ou então de raiz de ortiga.
A madeira dos arcos, antigamente fabricados pelos Caingangues, era cuidadosamente tt'ev:estida, completa ou parcialmente,
pela cutícula do cipó imbé de coloração castanho-escura e de aspecto brilhante. Com as espirais desta cutícula fixavam, de espaço a espaço, pequeninas penas de pássaros de cor amarela,
verde ou vermelha, de modo a se constituirem pequenos círculos

que se sucediam a intervalos regulares, desde o punho do a rco até
suas extremidades. A fixação da corda em todos eles é feita modo
direto por um simples nó ou alça.
Os arcos confeccionados atualmente, tendo em mira a exploração comercial, não têm grande interesse etnográfico; são arcos menores, muito mal trabalhados e sem escolha conveniente
do material. Ao passo que os primitivos atingiam o comprimento
de 2 metros, os atuais têm um metro e setenta em média.
As flechas cujas hastes são feitas de taquara muito finas
( caniços) ou de madeira muito leve, apresentam pontas de diversas formas e variado material. Algumas têm parte de caniço,
parte em madeira de guajuvira; a união de ambas é assegurada por
fibras de cipó imbé e o emprego de cera e resinas.
Destinadas à pesca, têm a ponta de madeira rija com fisgas
ou barbelas num dos lados (dõrein). Esta peça é fixa à haste
em espiga; a união sendo assegurada pela aplicação de cera e resina, consolidando-se com um envoltório de cipó imbé que, enrolado exteriormente, vem garantir convenientemente a adaptação
da face interna da extremidade anterior da haste sobre a face
externa da extremidade posterior da ponta.
A fixação ''em espiga" é o processo de fixação habitual de
todas essas pontas de flecha com exceção das de osso e das de
taquara.
\

..

As flechas de caça primitivamente tinham as pontas de m adeira ou de osso, mas de há muito fazem pontas de ferro, obtido
nos primeiros t empos do povoament o pelo saque dos tropeiros ou
pelo roubo das serras e outros utensílios das fazendas.
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As primitivas pontas de ferro têm a forma sagitária; as atuais
flechas, que têm ponta de ferro, são muito pequenas, de forma
lanceolada e p essimamente trabalhadas.
As pontas de madeira são feitas de lenhos duros, cuidadosamente laminadas nas suas bordas; tomam essas pontas forma lanceolada a longada. Variedade dessas pontas de madeira é aquela
constituída por uma lasca de taquara, cujo conveniente aparo lhe
dá a forma lanceolada adequada a seu fim.
<

44

As pontas de osso são obtidas pela fragmentação da tíbia de
pequenos mamíferos, particularmente de macacos. T êm esses
fragmentos uma extremidade ponteaguda e se adaptam, pela concavidade do canal medular do osso, à ponta afilada da haste. A
fim de ga rantir a sólida união entre a ponta e a haste, recorrem a
cascas de cipó, que enrolam cuidadosamente em espiral, reforçando a ligadura com a aplicação de um ceroto, obtido pela mistura de cera a resinas silvestres.
Há flechas de pontas rombas, e estas têm a forma de cones
levemente truncados ou de um esferóide. São elas conhecidas
por virotes ( dán ), e os há de diferentes tamanhos. Como os índios de outras tribus, que tambem as empregam, utilizam-nas os
Caingangues na caça para alvejar pequenos mamíferos ou pássaros, quando os querem capturar vivos ou matá-los sem derramamento de sangue, afim de evitar sua ação <lanosa sobre os pelos ou
penas. Visam para tal fim pontos vulneráveis : região precordial, cabeça e base do bico.
São essas pontas de virote feitas de madeira; algumas, mais
pesadas, são feitas de nó de pinho, destinadas a alvejar os frutos das araucárias, em início de deiscência, facilitando assim a
queda do pinhão. Os Caingangues do Toldo da Campina ainda
usam frequentemente o virote para obter o pinhão m a duro; no
entretanto os do T oldo das Lontras dão preferência ao uso da
serigóia, pois já não fabricam boas flechas.
Nenhum dos velhos índios deste toldo tem notícia de pontas
de virotes feitas de outro material que não a madeira. Entretanto, a índia mais velha do Toldo da Campina afirmou-nos que, em
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menina, ouvia contar que seus antigos patrícios derrubavam pinhão com 'pontas de virote de pedra.
Nas vizinhanças da cidade de Palmas conhecemos um velho
colono polonês, que reside no Município há quasi sessenta anos, e
conviveu com o gentio, quando este ainda era numeroso. Possue
dois virotes de pedra que obteve dos antigos Botocudos, cujos antepassados, afirma, por ouvir contar, utilizavam essas peças.
A haste apresenta aneis de casca cipó imbé, fixos com resina.
Os círculos representam, segundo alguns autores, o "grau'' do possuidor; não há, todavia, entre os nossos Caingangues qualquer recordação nesse sentido.
O comprimento das flechas varia de um metro e quarenta a
um metro e sessenta.
Usam nas flechas penas de diferentes pássaros, de jacú, de
macuco, e particularmente de gavião. A emplumação é feita tangencialmente e a fixação das penas em cavalete, isto é, suas duas '
extremidades estão presas circularmente coro fibras à extremidade
posterior da haste.
Usavam lanças, haste de madeira dura terminada . em
ponta
'
aguçada. Há no Museu um exemplar provindo da margem do
Rio Uruguai, de provavel procedência caingangue. Tem fixa numa das extremidades uma lasca de osso que a ela está fortemente
presa com cipó, mas de lanças desse gênero não há notícia no toldo
de Palmas.
Usavam ainda cacetes de madeira rija, verdadeiras clavasbastões, com os quais cometiam homicídios. Nas diferentes regiões do Paraná, onde · os antigos Caingangues frequentemente assassinavam os povoadores, sempre eram encontrados sobre os cadáveres das suas vítimas es.sas clavas-bastões. Com .elas tambem
costumavam fazer um exercício de car·a ter belicoso a que denominam candjire. Após prática, os que tomavam parte eram felicitados e pr,o clamados turumanin, isto é, bravos e fortes.
Afirmam outros que esses jogos eram tambem praticados à
noite; lançavam então uns contra os qutros bastões em chamas.
Alem de contusões, produziam queimaduras. Davam-lhe o nome
de pindjire, o que quer dizer - jogo d.e fogo.
Com este~ jogos de armas, tinham em mira se adextrarem para
a guerra, a qual em outros tempos era frequente, quer entre os
próprios Caingangues, quer contra elementos de outras tribus.
' Afirma o Pe. Teschauer que, quando queriam declarar guerra, atravessavam, na senda habitualmente trilhada pelo inimigo,
umas flechas.
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Assim tambem procediam no sertão paranaense, e os engenheiros que fizeram as primeiras demarcações de terras no Norte
do Paraná, puderam comprovar, há apenas vinte anos, a existência
de tais costumes entre os Caingangues da Serra de Laranjinha.
Quan~o as picadas de exploração atingiam a zona de sua ocupação,
advertiam os índios a turma de locação, colocando durante a noite,
atravessadas na picada, duas ou mais flechas. O prosseguimento
dos trabalhos, após uma advertência dessa ordem, originava sérios
e graves conflitos. Insistir era aceitar a declaração de guerra, a
luta na selva na surpresa das emboscadas sucessivas.

IX.
Utensílios
Dos primitivos utensílios não mais se encontram exemplares
entre os Caingangues de P almas, e raros são os artefatos de sua
indústria que ainda possam oferecer algum valor etnográfico.
Há notícia do uso feito pelos seus antepassados de machados
de pedra (póbéng); Telêmaco Borba ainda pôde comprovar a existênc'i a desses machados líticos, entre os poucos utensílios primitivos dos quais dispunham os Caingangues, no fim do século passado. Para a conservação de alimentos e bebidas possuíam potes ot1
p anelas de barro.
H á alguns anos, afirmam os índios mais velhos, encontrava-se ainda no Chapecó pequenos pilões de pedra ( craie) com as
respectivas mãos, substituídos hoje pelos pilões de madeira. Eram
verdadeiros almofarizes de pedra, e de diversos tamanhos. Afirmam sertanistas, os quais com os índios conviveram, que frequentemente o almofariz de pedra era utilizado com a mão de madeira
•
e vice-versa.
Do mesmo modo foram substituídos por facas metálicas os
instrumentos cortantes, constituídos por pequenas lascas de pederneiras, das quais nos deixou notícia T elêmaco Borba.
Continuam a utilizar, como recipientes, os frutos secos de
cucurbitáceas silvestres. Constituem esses frutos, quando convenientemente dessecados, bom vasilhame que substituiu completamente os potes ou panelas de barro para bebidas.
A disparidade morfológica dos porungos ou cabaças proporciona recipientes de aspecto e capacida de variáveis, de modo a satisfazer múltiplas necessidades da sua economia doméstica.

.
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Assim é que vamos encontrar cabaças piriformes, outras arredondadas lembrando um grande cantil, outras com recipiente formado por dois bojos superpostos, dos quais o superior é menor.
Neste último tipo de porungo, amarram na porção estrangulada
entre ambos os bojos um cordel facilitando assim sua fixação e
transporte. Neste tipo de cabaças ou porungos é que atualmente
conservam a_ água; no bojo superior fazem lateralmente uma pequena abertura quadrangular onde adaptam a boca, inclinam o
porungo e água. reflue do maior para o menor onde se acha a abertura que a conduz à cavidade bucal.
Recorrem tambem ao fruto seco da cueira ou cuitezeira, bigoneácea nativa da região, que proporciona outros pequenos reci~
pientes.
Os porungos e cuias servem de vasilhas para água e infusões,
bem como para conservar o mel e as farinhas. Vimos porunguinhos utilizados para guardar tabaco, e outros servindo de polvorinho; divididos ao meio servem de colher (Foto n.0 7).
Para moer o milho, dispõem ainda hoje de fortes pilões escavados num segmento de tronco de árvore. E scavam os pilões ora
numa das superfícies de secção do tronco, ora na superfície· exterior
deste, ficando, neste último caso, a sua concavidade perpendicular
ao eixo do segmento de tronco.
Utilizam-se de gomos de taquaruçú para fazer pequenas vasilhas, as quais, para melhor conservação dos líquidos, são impermeabilizados interiormente com uma cainada de cera.
Possue o Museu Paranaense um exemplar (Foto n.0 13) medindo de altura 16 cm. e tem de diâmetro na sua parte superior
17 cm.
Os gomos de taquara de muito menor diâmetro, convenientemente preparados, são utilizados como copos. Na festa dos
mortos é nesses copos de taquara que servem cachaça e "quem
não bebe de uma vez todo o conteúdo, não pode continuar a dansa". (Herbert Baldus ).
Ainda hoje usam espetes de madeira rija para assar a carne.

X
Instrumentos de música
Os primitivos instrumentos musicais dos Caingangues eram
muito rudimentares e no conceito de Telêmaco Borba só produziam "sons confusos e discordes".
,
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A propósito desses instrumentos de música, poucas informações seguras chegaram até nós. Telêmaco Borba · registra as buzinas de chifre de boi, que evidentemente não são um elemento
primitivo. Ainda hoje as empregam para anunciar as suas festas.
O P. Teschauer assinalou que no Rio Grande servem-se os
Caingangues, para sinais, a grande distância, de buzinas ou trombetas feitas com a bainha resistente das flores do coqueiro ( * ).
Com segmentos do tronco oco das embaubas, colhidos nos
vales dos rios, faziam tambem os índios tais buzinas ou trombetas.
Como instrumento de sopro, empregam tambem ainda hoje
flautas de taquara ( coquê) e apitos.
Utilizam-se, para marcar o ritmo de suas dansas, de um porungo com alguns grãos de milho ou pedrinhas no seu interior
( xü) ( xiquiú). Este maracá era antigamente ornado com penas.
E' furado nas suas duas extremidades e transfixado por uma haste
de madeira que serve de cabo pelo qual o instrumento é empunhado pelo dansarino.
XI.

Indústrias
1.0 )

Trançados. Cestaria.

Entre os trabalhos domésticos dos Caingangues, avulta a indústria do trançado, que é pratica da com grande habilidade pelas
mulheres.
Nas nossas visitas ao Toldo das Lontras, impressionou-nos
logo o número de mulheres que, com suas pequenas talas de taquaras, trabalhavam ativamente, trançando pequenos cestos e chapéus destinados à venda na cidade de Palmas. Esses chapéus de
aba larga e pequena copa cilíndrica são trançados não só para
venda, mas tambem para o próprio uso dos Caingangues.
Ainda meninas, aprendem a arte do trançado e admiravel é
a habilidade manual com que cruzam as delicadas talas de taquaras, tornando-se assim artífices dextras da curiosa indústria
da cestaria ( Foto n.º 11).
(*)

Ferner haben sie für Signale in weiteren Entfernungen eine Art Trompete, die sie aus den grossen, f esten Blütenscheiden einer Palmenart
(coqueiro) herstellen" (Pág. 21).

'
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A taquara muito abundante na região, é a matéria prima por
excelência, de que se supre essa indústria nativa. Cortada ainda
verde, raspam a sua camada externa e em seguida destacam longitudinalmente tiras ou pequenas talas medindo ordinariamente
sessenta centímetros de comprimento, encontram-se talas de mais
de 2 metros de comprimento dependendo este da natureza da peça
a ser trançada.
Para obter talas coloridas com o fim de realçar os motivos
ornamentais do trançado, mergulham os bastões raspados em água
na qual misturam carvão de nó de pinho e resinas vegetais que
dão uma coloração negra às talas, as quais, entrecruzadas com
talas não tintas, isto é com a tonalidade natural, amarelada, da
taquara seca, proporciona desenhos variados.
Tingem tambem as talas esfregando-as com a camada interna
avermelhada de cortex das araucárias e obtêm assim fibras com
coloração castanho-avermelhada. T al coloração tambem é obtida
fervendo as talas de taquara com as folhas de um cipó muito comum na reg1ao.

·-

Múltiplos são os motivos decorativos de que se servem os
Caingangues, predominando entre os atuais a grega, ornatos cruciforme, escalonados (Foto n.o 12 ).
Nestes trabalhos de taquara, as tiras são trançadas de diferentes modos. Em alguns cestos, as talas são dispostas como os
fios de u.m tecido, constituindo verdadeiro xadrez.
Neste tipo de enlaçamento, possue o Museu Paranaense um
açafate de costura de tiras muito regulares e delicadas, obra dos
primitivos Caingangues (Foto n.0 12). N essa peça, notavel é a perfeição do trançado feito com tiras extremamente finas; a ornamentação é obtida pela associação de talas tintas em preto no trançado
vizinho da boca do cestinho.
Entre os primitivos cestos, há um de maior tamanho medindo de altura 50 cm. e tendo na abertura circular 3 7 cm. de
diâmetro.
Ligeiramente afilado para a sua extremidade inferior de base
quadrangular coni 15 cm. apenas de lado, é este cesto um trançado de talas fortes de taquara.
Na sua superfície exterior, distante da abertura 10 cm., estão
dispostas equidistantes quatro alças, do mesmo modo que na parte
inferior, a 1O 'c m. do fundo, se encontram outras quatro alças.
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Por estas alças, passam faixas de cipó trançado ou de tecido
que depois de se cruzarem na parte inferior do cesto, vão passar
pela fronte do indivíduo portador da mesma.
Por ocasião das viagens, transportam em tais cestos sua rudimentar bagagem e mantimentos; na caça servem para transporte
dos pequenos animais abatidos pelo caçador; ou pedaços moqueados de carne de caça grossa.
Nos cestos atualmente feitos, já se nota, no seu conjunto morfológico, a acentuada influência do elemento branco povoador.
Frequentes os pequenos cestos, com estreita abertura de forma quadrangular na parte superior, com duas alças nas bordas,
imitação dos "cestos de p ão", tipo antigamente dominante em
todas as cidades do Paraná, embora fossem confeccionados de outro material que não taquara e que hoje ainda se encontram em
fazendas e lugares do interior.
Entre os exemplares vendidos pelos índios, frequentes são os
pequeninos cestos de tampos delicadamente trançados, objetos
dantes muito apreciados pelas senhoras, para conservação dos seus
trabalhos de agulha.
É flagrante a diferença entre as primitivas peças de trançado
dos Caingangues e as atuais. E isto não só na morfologia, mas
na perfeição técnica do trançado, o que põem os (trançados) de
hoje em notavel inferioridade em confronto com os exemplares
primitivos trançados pelos antigos Caingangues.
2)

Cerâmica.

H á, entre os índios de Palmas, tradição das atividades oleiras
das mulheres, embora não mais fabriquem objetos de argila.
Conservam ainda, os mais velhos, a lembrança dos trabalhos
de cerâmica que viram as mulheres da tribu realizar. Contam-nos
que depois de escolhidas as variedades de barro nas barrancas dos
rios, eram convenientemente misturadas e amassadas. Após esse
preparo prévio, era a argila manipulada de maneira a tomar a forma
de longos cilindros destinados a serem enrolados sobre si mesmos,
superpondo-se cada volta a que a precedeu, de modo que a vasilha
já tomava nessa fase inicial a forma que se lhe pretendia dar.
Terminada a modelagem procediam à cuidadosa regularização
das suas faces, de maneira a torná-las bem lisas. Trabalho era este
realizado diretamente por manobras manuais ou indiretamente com
pedaços de porungos e pedras destinadas a esse fim.
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Conservavam a superfície de algumas dessas vasilhas completamente lisas, outras eram decoradas de modo rudimentar por meio
de incisões; traços liniares feitos sobre o barro com uma vareta de
madeira ou com a extremidade de sabugos de espigas de milho.
Em Palmas obtivemos, na Fazenda do Snr. Filipe Loureiro, uma
panela caingangue de maiores proporções; media de a ltura 41 cm.
e de diâmetros 40 cm. Esta peça de forma mais alongada não tem,
como as demais vasilhas, fundo arredondado; à parte central, globoide, sucede-se uma parte inferior cônica (Fig. n.0 13). Toda superfície desta peça é ornada com uma série de pequenas depressões
feitas provavelmente pela aplicação sucessiva da polpa digital dos
polegares.
Decoradas ou não, eram semelhantes peças, uma vez m odeladas, primeiramente postas a secar no sol, ao abrigo do vento, e
depois nas vizinhanças de fogo, quando sofriam a ação da fumaça,
que se afirma, contribue para lhes dar coloração escura. S6 então
eram colocadas em covas, abertas no solo, e recobertas com galhos
sobre os quais se mantinha uma fogueira até o completo cozimento
do barro das peças.
Faziam assim as panelas de barro ( kukrõ) destinadas ao uso
doméstico, em cuja morfologia predomina o bojo esférico, tendo a
abertura superior circunscrita por um colo com a borda livre ligeiramente revirada para fora, determinan do a formação de u m sulco
na face externa da vasilha.
Essa forma globular deprimida parece ser a predominante na
cerâmica caingangue em todo o P araná, pois todas as peças por nós
examinadas apresentam essa morfologia. Devemos fazer exceção
a dois potes, que vimos em Reserva. N a sua forma m uito se a proximavam das malgas portuguesas.
Afirmou-nos Kóikang que em Palmas eram tambem feitas vasilhas parecidas com as nossas tigelas. O exame dos exemplares
de Reserva, se como nos asseveraram, são caingangues, fazem suspeitar a interferência de elemento luso, dado o grau de primitividade apresentado pelos demais exemplares da cerâmica caingangue
da região.
3) Fiação e tecelagem

N ão mais se encontra nos Toldos de Palmas qualquer exemplar dos primitivos tecidos. Hoje eles compram nas localidades vizinhas o tecido para suas roupas. As reminiscências desta indústria, mesmo entre os mais velhos Caingangues, estão por tal forma
apagadas que nenhum ..informe pormenorizado foi possivel obter.
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Sabem que em outros tempos as próprias mulheres teciam as
peças do seu rudimmentar vestuário, com fibras da casca de ortiga
brava ou ortiga grande. Depois de as secar ao sol e macetá-las
sobre um pedaço de madeira, maceravam-nas em água e após alguns dias eram estes fragmentos reduzidos de preferência nas pedras das corredeiras, a uma maçaroca das quais as mulheres destacavam as fibras para proceder à fiação. A feitura de fios, os cordeis, era realizada da maneira mais rudimentar, enrolando as fibras
sobre as coxas, processo a que ainda recorrem para obter cordas
dos arcos.
A propósito do modo de tecer, nenhum dado foi revelado que
denotasse conhecimento de teares primitivos. Conseguiam assim
tecer lentamente, não só suas tangas, mas tambem outros "curús"
de maior tamanho. Atingem alguns deles as dimensões de grandes
mantas ou cobertores "curú-cuxá" e nele se enrolavam nas noites de
inverno ou nos dias de grande frio.
Da feição pouco produtiva dessa rudimentar indústria da tecelagem, encontramos precioso instantâneo numa memória inédita do
Pe. Francisco das Chagas Lima, intitulada: "Estado atual da conquista de Guarapuava no fim do ano de 1821" ( * ).
Na segunda parte dessa memória, quando se refere à aldeia da
Atalaya ( cap. 2.0 ) ao mencionar o trabalho das índias Caingangues,
diz: "Fabricam de certo linho silvestre as suas mantas de obra
curiosa, entretecendo fios de diversas cores e Levando ao fim a pintura com a mesma regularidade que delinearão ao princípio: mas
como, alem das muitas interpollaçõens, ignorão os usos do fuzo, e
dos teares gasta hua mulher seis mezes para concluir hua manta
de sete palmos de comprido, e sinco de Largo".

XII.
Transportes
Para o seu transporte, dispõem hoje os índios de alguns cavalos, mas dado o hábito generalizado de semi-nomadismo, não podem
esses animais suprir o transporte. Continuam, pois, os indígenas a
percorrer o sertão a pé em jornadas diárias de 5 a 6 léguas em
demanda a toldos distantes. N ão têm pressa e se detêm muitas
vezes pelos caminhos, caçando.
(•) Devemos a gentileza de uma cópia desta memória ao ilustre Diretor da
Secção de História do Museu Paranaense, Dr. Artur Martins Franco.

•
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Só depois de obtida a autorização do capitão é que se põem
em marcha com os cestos às costas onde levam café, feijão, farinha,
afim de suprir deficiências alimentares, só durante a jornada, pois,
no toldo vizinho, na casa de parentes ou amigos, terão assegurado
o teto e a alimentação necessária. Essa hospedagem é dada de
boa vontade, pois implica da parte do hóspede um compromisso
tácito de retribuição, quando o hospedeiro de hoje se transformar
no hóspede de amanhã ao visitar outro toldo.
O transporte das creanças é feito sobre o dorso, por meio de
uma faixa ou cinta que se apoia de uma parte sobre o bregma materno e da outra mantem a creança sentada sobre a alça. Frequentemente passa a creança os braços em torno do pescoço materno
para maior segurança.
Ao nos referirmos aos traçados, já tivemos oportunidade de
descrever cestos alongados (pisamé) muito empregados para o
transporte sobre o dorso, da bagagem e produtos da caça. Por meio
de uma corda ou faixa, o seu peso vem-se distribuir em cima da região frontal, deixando os membros superiores livres para o transporte de armas ou para qualquer manobra tendo em mira facilitar a
jornada através do sertão. Afirma-se que assim chegam a carregar de 60 a 7 5 quilos, caminhando todo o dia.
Nessas viagens, o homem anda na frente carregando a carga
e é seguido a pequena distância pela mulher e os filhos. Interpreta Teschauer esta atitude como medida de precaução. Surpreendido pelo assaltante, tem a mulher tempo de retroceder e pedir socorro no toldo vizinho, dada a distância que guarda do marido.
Frei Luiz de Cemitile, que na região paranaense de S. J erônimo teve oportunidade de observar os primitivos Caingangues, assim se refere às suas jornadas:
"Viajam juntamente com as mulheres que carregam o filho
mais pequeno nas costas, preso por um cinto feito de casca de árvore; esta cinta de forma oval é passada na testa do índio e dalí
para o assento da criança" . . .
"Os homens andam inteiramente nús, mas enteiam as pernas
com cordinhas feitas de casca de cipó imbé, ou de pelo de porcos
selvagens para os livrar das mordeduras das cobras; caminham 5
a 6 léguas por dia, e carregam pesos de 4 a 5 arrobas arranjados
dentro de um Pisamé ou cesto seguro por uma corda que, presa no
cesto, passa na testa do índio; levam alem das armas um bordão
que lhes serve de apôio".

'
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XIII.

Organização social. Noções de direito
Conforme registraram os autores, que estudaram os primitivos Caingangues do Paraná, o senso hierárquico era dos mais imprecisos entre eles e as funções de chefe muito mal esboçadas.
Telêmaco Borba, que ainda pôde observar a sua primeira organização social, afirma que a autoridade dos chefes era quasi nula,
e "só por meios persuasivos, brandos e dádiv~s" é que podiam conservar alguma ascendência sobre os companheiros pois d'outro modo
os abandonam e procuram "outro chefe mais liberal e menos despótico".
Ainda hoje o princípio de autoridade não se acha suficientemente .fortalecido, não obstante os atuais chefes, capitães, serem
prestigiados pelo Serviço de Proteção aos índios e sua escolha feita
por eleição entre os homens do Toldo. O seu poder de mando é
muito limitado,. dada a pouca tendência que tem à sujeição. Isto
revela o carater independente do Caingangue, pouco propenso à
obediência.
A simples enumeração onomástica dos chefes do Toldo das
Lontras num século de existência, dada a sobrevida relativamente
longa dos indígenas, mostra não ser muito duradoiro o seu prestígio:

Viri - 1.0 capitão amansado pelos povoadores.
2.0 Serafim - primo de Condá.
3.0 Xôbim - José Canhafé.
4.0 Penhumê - José Tigre.
s.o Nhatekãn - Capitão Jeremias.
6.o Cóvele -- Benedito Mendes.
7.° Kôikang - Capitão Pedro Mendes (Foto n.0 14 ).
8.º Capitão Horácio.
9.° Capitão Domingos Mendes.
1.0

Os filhos sucediam aos pais e, se recusavam à posição de chefe,
perdia a "família para sempre qualquer direito hereditário"; e então o novo chefe era eleito entre os membros de outra família".
Entre os Ca.ingangues de Palmas nenhuma referência ouvimos
sobre chefe heredi~ário. Há, sim, um chefe eleitn entre eles por influência do Serviço de Proteção aos índios - o capitão. Para
esta escolha, entra em linha de conta o prestígio individual e o interesse da coletividade.

•
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A este compete dirigir o Toldo, e, nas ocorrências de maior vulto, entrar em entendimento com a Delegacia de Índios. Administra a justiça no toldo, castigando os culpados.
A pena imposta aos faltosos é de uma única modalidade privação da liberdade individual.
Mas não se servem para isso de um recinto fechado; limitamse a prender o indivíduo, imobilizando seus membros inferiores por
meio de um tosco dispositivo a que denominam - tronco.
E ste instrumento de castigo é constituído por dois finos troncos de árvore fixos verticalmente sobre o solo a pequena distância
e apresentando na sua extremidade inferior um entalhe destinados
a receber os tornozelos do prisioneiro. Pela adaptação lateral de
outros dois troncos, ficam os membros inferiores solidamente presos
nesse entalhe.
Os troncos são amarrados na sua extremidade superior, de maneira que o indivíduo não tem possibilidade de escapar e obrigado
a permanecer deitado ou sentado sobre o solo.
Dizia-me o capitão que a duração deste "castigo está conforme
o compromisso do crime". Pode durar horas ou mesmo quinze dias
e um mês. Sendo grave o crime, fica exposto ao sol à chuva e ao
relento. A alimentação do prisioneiro compete à sua própria família e quando n ão a tem, o capitão se encarrega de levar-lhe o
alimento.
À nossa argumentação sobre o barbarismo do uso do tronco,
doutrinava o capitão sobre a necessidade de expiação das faltas dizendo-nos: "Para resgatar compromisso tudo é sacrifício; é preciso
ter paciência".
Este instrumento de castigo se nos afigura uma réplica grosseira do Tronco do batente de porta do tempo da escravidão. Parece confirmar essa origem o fato de não existir na língua caingangue denominação particular para o mesmo.
Possível seja essa a sua origem, pois em Palmas vários fazendeiros possuiam escravatura.
Os homicídios, sob ponto de vista índio, devem ser resolvidos com a morte do assassino: "'Quem mata deve ser morto"; só
assim fica decidida a questão.
Na caça ao criminoso, manda o chefe avisar os outros Toldos
para que todos prestem o seu auxílio na eliminação do homicida,
feita outrora com a clava.:bastão.
A qualquer mau trato físico, procuram os Caingangues tirar
desforra no primeiro momento oportuno. Antigament~ a morte qe
•
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um índio clamava vingança de sangue, e casos há registrados nos
quais na impossibilidade de se vingarem do assassino, vingavam-se
em pessoas de sua família. Agiam socialmente como grupo. Os
elementos do grupo se encarregavam da desforra e esta podia tambem recair num elemento do grupo dos brancos, quando era impossível atingir o indivíduo e sua família.
Há muito terminaram as lutas entre eles, mas na história da
conquista e povoamento dos campos de Guatapuava e Palmas deixaram as hordas Caingangues registro das suas tremendas lutas,
verdadeiras guerras de extermínio.
Faziam guerras para vingar ofensas, para roubar mulheres e
para fazer prisioneiros.
A organização social entre os Caingangues não fica adstrita à
unidade social que é a família, pois o grupo desempenha entre eles
função superior.
Todos os elementos constitutivos do grupo participavam da
caça e viviam em grandes cabanas. Plantava cada qual sua roça,
mas a produção da mesma era consumida indistintamente por todos.
Praticavam nesse sentido um verdadeiro comunismo alimentar que
hoje tende a desaparecer por completo.
A horda caingangue está atualmente dividida em duas metades; cada qual subdividida em dois grupos. Os grupos exogâmicos patrilineares são denominados numa das metades - V otôro e
Kadnierú - e na outra Anikü e Kamé.
A propósito da origem dessa divisão, nada de positivo foi possivel apurar, mas, afirmaram velhos Caingangues, que existiram outros grupos. Referem-se ao dos Tamper que se extinguiu há alguns
anos atrás, com a morte do último dos seus representantes. Preocupa-os atualmente a sorte do grupo Kadnietú, hoje muito reduzido,
ao contrário dos Kamé e Anikü, os quais aumentam cada vez mais.

'

Como o grupo do pai é que condiciona o grupo a que os filhos
devem pertencer, e estes ao casarem devem observar regras de casamento estabelecidas para os grupos entre si, criou-se para os
atuais Caingangues novos problemas sociais. Começam a casar
dentro do próprio grupo, elementos Kamés ja têm casado com Kamés, e limitam-se a respeitar os parentes próximos "como os portugueses", dizia-me Criinitên.
Instados da razão de só o p~i determinar o grupo respondiam:
"Isso não sei; o pai de certo tem mais força lado dos filhos".

..

-
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XIV.

Organização da Família
Hermann Ploetz em sua tese defendida perante a Universidade
de Viena, a qual serviu de núcleo para o estudo que em colaboração com o Prof. A. Metraux publicou em 1930, sobre os índios Gê
do Brasil meridonal e oriental, afirma que ''os índios Caingangues
são indiscutivelmente polígamos". Registra que o ciume das mulheres, é, na opinião de Avé Lallen1ent, não só causa frequente
de disputas, como tambem fator preponderante no induzir alguns
indivíduos a particarem a monogamia e assim viverem em paz.
'fados os estudos sobre os primitivos Caingangues do território paranaense fazem a mesma asserção a propósito dos seus hábitos polígamos.
O P. Chagas Lima na Memória já mencionada de 1821, no
seu capítulo primeiro, ao ocupar-se da população indígena de Atalaya, refere-se "ao abuzo que seguião da polygamia e consequencias,
que daí resultarão", e a propósito de uma corporação de Caingangue, que, em 7 de agosto de 1812, dava entrada no abarracamento,
escreve "não guardavam limites a respeito do numero de mulheres,
que tomavão simultaneamente por espozas; pois se bem vinham
nesta corporação 7 homens casados com hua só mulher, vinham 21
cazados com duas, tres e quatro".
A narrativa singela do veneravel cronista da Conquista de
Guarapuava, deixa-nos um registro fiel da relutância da parte dos
selvagens em abandonar seus hábitos de poliginia, quando, por intermédio do linguará, os índios aldeados, ao apelo do catequista,
para que praticassem a monogamia, respondiam: "se nos deixão
viver com nossas mulheres, aquí ficaremos permanescendo; porem
se histo não consentem, tomando mulheres, e filhos já nos retiramos aos certoens da nossa habitação primitiva".
Concordavam os Caingangues com o Pe. Chagas Lima sobre as
vantagens da vida civil, sobre a necessidade da religião, porem, não
lhes "agradava ser necessário para entrar nela repudiar suas mulheres, excepção de hua só, com quem se não prohibia viver em
união até a morte".
A respeito dos hábitos de poliginia destes silvícolas, afirma Telêmaco Borba "cazam-se com qqantas mulheres podem e os querem receber; geralmente, porem, não passam de quatro a seis, e
estas quasi sempre da mesma família".
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O modo pelo qual Frei Luiz de Cemitille fez o registro da poligamia entre os Caingangues, leva a crer que, na mentalidade primitiva dos seus catecúmenos, esta prática constituia um prêmio,
uma recompensa ao valor individual, pois, quando algum "se distingue na guerra ou na caça toma duas e· algumas vezes três e mais
mulheres, e chama-se Turumani que q\ler dizer valente e forte".
Acrescenta ainda o ilustrado capuchinho "Os Indios mais clestemidos são logo conhecidos pelo maior número de mulhere$ que
possuem".
Entre os primitivos Caingangues de Palmas, era frequente a
poligamia, mas hoje são monógarrios. Raros os indivíduos que se
ligam a mais de uma mulher; hábito este que hoje não é muito
bem visto pelo restante da coletividade.
No núcleo Caingangue de Palmas raros são os ca~os de abandono das mulheres pelos maridos,. e estas quando abandonadas voltam para casa de seus pais.
Antigamente quando encontravam mulher que lhes agradava,
pediam-na ao pai, fazendo-lhe um presente. ·se este concordava,
ficava o pretendente em com·p arihia da família da noiva e esta ficava-lhe "pertencendo sem necessidade de cerimônia alguma".
Integrados os atuais Caingangues à cultura sertaneja, é-lhes
permitido "o casamento segundo o direito comum; é facultada habilitação perante
o . funcionário competente da Inspetoria de índios,
.
o qual expedirá o respectivo certificado e assistirá ao ato subscrevendo-lhe o termo".
A união entre parentes próximos é interditada de modo rigoroso e são as regras de casamento asseguradas pela distribuição dos
indivíduos nos grupos em que se acham divididos os Caingangues.

XV.

...

.. .

:.,

A capacidade in.telectual e- acuidade sensorial
A capacidade intelectual dos indígenas de Palµias tem sido
posta várias vezes à prova nas múltiplas 1nodalidades de vida porque têm passado, exigindo certa vivacidade de espírito no solver
os multíplices problemas surgidos com as adaptações aos meios
diversos.
Os traços deixados pelos Caingangues na história do povoamento dos campos de Palmas ao revelarem sua capacidade de
adaptação ao progresso, não podem deixar dúvidas quanto aos dotes
intelectuais dos mesmos.
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Alguns indivíduos do Toldo das Lontras, que as circunstâncias
favoreceram a seguir um curso primário, aprenderam a ler e escrever com relativa facilidade, entretanto, sua tendência ao nomadismo, sua falta de perseverança, tem impedido a completa incorporação aos núcleos sertanejos, pelo abandono das poucas sobrevivências da vida selvagem.
Algumas cartas-ofícios endereçadas por esses índios ao Delegado da Inspetoria em Palmas, revelam a preocupação de reunir argumentação convincente no sentido de justificar a sua pretenção
junto ao Serviço- de Proteção, e constituem testemunho valioso ·
contra a pretença apatia intelectual dos silvícolas.
Manifesta-se, t ambem, a sua vivacidade de espírito na aptidão
que têm para o gracejo. Possuem singular prazer em pregar logro nas pessoas com quem tratam.
São dotados de boa capacidade de observação, da qual não
escapam os fenômenos naturais do meio an1biente. Numa das visitas ao Toldo das Lontras, ao procurarmos bichos da taquara, que
vivem no interior das mesmas, aventou um fazendeiro da região
que alguns dos moradores do sertão chegavam a crer que desses
bichos da taquara se originavam os ratos, que, por ocasião da seca
da mesma, invadem os campos. O índio que nos acompanhava,
aproveitando um momento em que o referido Íazendeiro se afastou, chegou-se a nós e disse - ''Bicho não dá rato, dá borboleta;
eu já vi".

Já

tivemos oportunidade de frisar na agudeza visual, quando
nos referimos à localização das abelheiras no entrelaçado das frondes. O apuro visual faz com que no intrincado da mata não desprezem pequenos pormenores reveladores de uma pista de caça ou
de sinais convencionais com que os companheiros deixam assinalados certas descobertas ou os advertem de perigos.
É igualmente o órgão da audição dotado de notavel sensi-

bilidade, a ponto de permitir dissociar os ruídos da mata, o que .
assegura rapidez e precisão nos atos dos indígenas, quando os mesmos percorrem a selva. "Ouvem e distinguem, a distâ ncia, o pisar
macio e traiçoeiro do tigre "(Telêmaco Borba).
Viajando com Caingangues em canoas, distraía-se um nosso
amigo em inquirir o motivo dos ruídos produzidos nágua pela queda
dos animais assustados. Logo se obtinha resposta: E' uma anta,
é uma lontra, é uma capivara. Afirmativa frequentemente confirmada pela descoberta do animal.

'
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O olfato apurado "faz-lhes conhecer com certeza e distinguir
a aproximação das cobras e outros animais nocivos".
Parece haver entre eles uma singular tendência à eloquência
e a esse respeito uma prova tivemos qua ndo, pela primeira vez,
entramos ·na casa do chefe do Toldo da Campina, onde se encontravam reunidos vários índios. Mal tínhamos passado o umbral e
sido apresentados pelo Delega do do Serviço, quando vimos o capitão avançar e estacar no centro da casa, e em tom orat ório fazer
a defesa do índio contra as acusações q~e lhe são frequentemente
lançadas pelos fazendeiros vizinhos. Nessa oração, com que fomos subitamente recebidos, as frases curtas e incisivas eram pronunciadas com segurança e acompanhadas de ampla gesticulação.
Impressionante no meio selvagem a figura altiva desse índio
a defender sua raça do estigma de inferioridade que lhes empresta
a incompreensão dos atuais ocupantes do seu hábitat. Este foi o
tema. Em apoio do seu ponto de vista, enumerou as realizações
dos Caingangues na reserva da P almeirinha.
O simples registro das palavras iniciais é significativo quanto
à finalidade dessa oração: "Português queixa, índio é vadio, estraga terreno, m as índio t em idéa de prantar".
Têm os Caingangues razoavel talento de imitação e na sua
indústria dominante, os trançados, encontram largos recursos para
fazer peças semelhantes às em uso entre os brancos: chapéus, peneiras, chicotes e pequenos cestos.
A facilidade de compreensãso dos Caingangues permite que
com relativa facilidade sejam obtidos dados sobre a vida indígena,
mas, como a maior parte dos povos naturais, vêm com desconfiança certas minúcias de indagação e dão às infarmações rumo
diverso da realidade dos fatos. Em determinados sectores em
que a mentalidade primitiva vê imprudência na franqueza das re'
pesvelações, não houve outro remédio senão renunciarmos as
quisas protelando-as para oportunidades futuras.

....
•

XVI
Práticas Terapêuticas

As práticas terapêuticas dos Caingangues de Palmas revelam
certas características de uma medicina primitiva. O empirismo, os
atos cirúrgicos de emergência emprestam à sua terapêutica feição
curiosa e rudimentar.

•

Arquivos do Museu Paranaense, vol. I, 1941

201

No Toldo das Lontras não é a prática terapêutica privilégio de
indivíduo com conhecimentos especializados a prestar assistência
à coletividade. Há, em várias famílias, homens hábeis conhecedores dos "remédios do mato", das virtudes terapêuticas de certos processos, os quais lhes foram revelados pelos antepassados. Mas não
contam, não mostram pàra todos, transmitem apenas à descendência. Contam os pais para os filhos, ensinam-nos a distinguir as
plantas que possuem propriedades medicinais. No Toldo da Campina, não obstante a disseminação dos conhecimentos médicos primitivos há certos indiví.duos que gozam de maior conceito. Há,
diziam-me, "aquí três ou quatro índios que sabem aconselhar a
viver".
O êxito do tratamento dos doentes, quer-nos parecer, estava
antigamente em grande parte condicionado à natureza mística que
se emprestava aos elementares processos terapêuticos.
Prática muito usual era a ligadura de todo o corpo ou de algum
dos seus segmentos com cordas de cipó-imbé, particularmente quando à doença acompanhavam fenômenos dolorosos. Um modo habitual de tratamento, descrito por Frei L. Cemitille, é o seguinte:
"Deitam em baixo do corpo desde a cabeça até o grosso das pernas
umas hervas sobre brasas para fazer fumaça: de um lado sentamse as pessoas encarregadas de aplicar os remédios, e do outro um
homem ou mulher dos mais velhos que continuamente assopra sobre.
diferentes partes do corpo do doente; quando a doença vai tomando um aspecto perigoso começam as mulheres a chorar em altas
gritos; até que percebam algum melhoramento, ou morre o doente",
Praticam medicação revulsi va por meio de fricções com sumo
de hervas ou infusões de plantas. Secam no fogo fragmentos vegetais, depois de secos são socados e umidecidos com água quente,
constituindo um bagaço, verdadeira cataplasma que é aplicada so·
bre a parte dolorosa.
O doente é sempre colocado junto a um bom fogo na vizinhança do qual é sempre feito o tratamento.
É ainda hoje a maneira usual de se tratar dos doentes entre

os Caingangues de Palmas. No seu arsenal terapêutico figuram diversas raízes, hervas e cascas de árvores; é o "remédio do mato que
o índio não conta, não mostra pra português".
Entre os seus atos cirúrgicos de emergência, devemos assinalar
a incisão de abcessos superficiais praticada com dentes de animais,
escarificações e sangrias.
,
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O contacto com os brancos trouxe, tambem para os Caingangues de Palmas, periódicos surtos de moléstias epidêmicas. Afirmam os m ais velhos: "Hoje ha muita doença; morre muita creança". Realmente a gripe, a varíola e o sarampo tem contribuído para
onerar o obituário desta população indígena.
Nos vales, assolados pela malária, contraem a febre palustre,
cujos acessos febrís procuram mitigar, mergulhando-se nas águas
frias dos rios.

XVII
Ritos Funerários
Autores há que registram o uso, entre os Coroados do planalto brasileiro, das urnas funerárias, mas essa observação n ão
se deve referir aos Caingangues.
No Paraná, no hábitat dos Caingangues, têm sido encontradas
urnas encerrando ossos. Telêmaco Borba, que teve a oportunidade de examiná-las, e era conhecedor das tradições e hábitos
desses nossos índios, afirma não ter sido esse o modo de sepultamento dos Caingangues.
Na tradição dos Caingangues por nós visitados, nenhum vestígio existe dessa maneira de sepultar, nenhum indício há de sepultura em dois tempos. Não obstante o atu al modo de sepultar
diferir do primitivo, pois hoje a inhumação é feita colocando o
defunto num tosco caixão de madeira, foi sempre em covas que
depositaram os cadáveres. Fazem hoje covas profundas, como os
sertanejos vizinhos, e não levantam sobre o túmulo montículos
de terra como faziam seus avós. E stes não cavavam profundas
covas; tinham no máximo 3 a 4 palmos, forravam-nas com folhas de palmeira e pedaços de cortex de árvore depositando aí o
cadáver amortalhado no seu curú, cobrindo-o com outros p edaços
de cortex.
Do lado direito do morto, eram colocadas as armas usadas
em vida: arcos, flechas, lanças e os ornatos, penas, colares, etc.
A esquerda, panelas com farinha, nós de taquara contendo água
e um tição.
Deste cerimonial participam irmãos do defunto último auxílio material ao morto para facilitar a sua jornada no país dos
Vái-kuprí (alem).

,
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Acima do cadáver, nas vizinhanças das bordas da cova, faziam uma armação de galhos de árvores, a qual, depois de bem
forrada com folhas de samambaia, constituia um verdadeiro teto
protetor dessa espécie de câmara funerária sobre a qual er~ colocada espessa camada de terra.
Sendo o enterramento feito em cova superficial era sobre esta
levantado um túmulo de terra. Tem forma cônica e uma altura
de 10 a 12 palmos. Há em Palmas um antigo cemitério na margem esquerda do rio Cachoeira, onde ainda é possivel ver uma
série de montículos de terra.
Queimavam o rancho, e outro cônjuge ia para casa dos pais
ou dos filhos.
Antigamente oito dias depois da morte, realizava a tribu um
cerimonial no rancho dos parentes do morto.
Hoje enterram, contava-nos Kôikang, "fazendo reza dos portugueses"; assim chamam ao texto tradicional, que um velho índio
recita ao lado do cadáver, provavelmente "só porque as circunstâncias e a maneira de falar lembravam a reza do sacerdote cristão" (Herbert Baldus ).
Estes textos rituais não mais pertencem à língua corrente entre os Caingangues, e só três ou quatro índios "sabe rezar no
idioma" ( sic) e são eles requestados por ocasião da festa dos
mortos.
O ritual fúnebre está hoje modificado, pois antigamente, afirmam índios e todos os que se ocuparam dos Caingangues no Paraná, era no oitavo dia que se reuniam na casa do morto. Hoje
não há uma data mais ou menos fixa e são comemorados em comum em geral nos meses de maio e junho,. época da colheita, quando dispõem de víveres em maior quantidade.
O ritual dessa Festa dos Mortos tem em mira anular o poder
sobrenatural do morto, pois crêem que após sua realização, a alma
do defunto é expulsa sob a forma de uma formiga. A festa, dizianos Koikang "é para o morto não vir atender aquí, assustar mulheres e crianças". A nossa pergunta, sob que forma poderia o morto
ter contacto com os vivos, respondeu: "isso não sei, não vê que
nois somos outra gente". ( sic).
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As notas aquí publicadas sobre os Caingangues de Palmas
representam uma tentativa de sistematização no estudo dos seus
elementos culturais, compulsando trabalhos existent es no P araná,
colhendo dados entre as populações indígenas de Palmas e confrontando-os com depoimentos fidedignos de pessoas contemporâneas de fatos culturais já extintos. ( ~::)
Ocorreu-nos esta ideia em 1936, quando, por ocasião do Centenário do Povoamento dos Campos de Palmas, o nosso malogrado
colega Dr. Antônio Alceu de Araujo - ao coligir dados históricos
revelou-nos curiosas ocori;-ências entre os indígenas e os povoadores
desta longínqua região paranaense.
A leitura, em 1938, dos "Ensaios de E tnologia Brasileira" de
Herbert Baldus, obra em cujas páginas são divulgados recentes e
valiosos estudos, dos quais dois dizem respeito aos Caingangues do
Toldo das Lontras, animou-nos a prosseguir no trabalho iniciado.
Observações de ordem geral n ão cabem no âmbito deste trabalho, não obstante as nossas visitas a povoações indígenas de diversos pontos do Estado nos terem permitido certas afirn1.ativas
prest ando-se a confrontos no estudo particularizado dos grupos indígenas de Palmas.
Dos trabalhos paranaenses, buscamos os fundamentais, traçados pelo Pe. Francisco das Chagas Lima, por Frei Luiz de Cemitille
e pelo Cel. Telêmaco Morocines Borba, autores que tiveram contacto imediato e permanente com os Caingangues do Paraná.
E les nos dão o panorama da primitiva vida indígena da qual
certos pormenores nos foram realçados, não só por etnógrafos e ser~
taoistas, como tambem pela observação local dos remanescentes da
população Caingangue no Estado do P araná.
Através do histórico de P almas e do conhecimento dos hábitos
de seminomadismo dominantes entre os Caingangues, patente é a
influência do elemento branco-europeu sobre os componentes dos
Toldos de P almas. Já no início do povoamento, as contingências
históricas pondo em contacto o elemento branco com o elementoíndio, este numericamente predominante, determinam, da parte do
povoador, um movimento de franca assimilação, pois, só assim,. viu
possibilidades de sua permanência numa região povoada por hor(*)

(Ao octogenário e venerando sertanista Manoel Antônio Gomes, companheiro de trabalho do Cel. Telêmaco Borba, nos aldeamentos indígenas
do Paraná, devemos preciosas informações sobre a vida dos C ai n g an g U e S).
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das selvagens hostis. Assimilação que encontrava da parte do indio terreno facilmente favoravel dada sua tendência a se incorporarem ao ritmo de vida e assim gozarem das comodidades da civilização.
Pois os Caingangues sentem a sua situação de inferioridade e
procuram a todo transe reproduzir, pelo menos nas suas formas
exteriores, os habitos da população sertaneja vizinha.
Ainda hoje se pode observar esta tendência, pois ficam os
Caingangues indignados quando alguem por inadvertência os chama
de bugres. Bugres são os Xokrens, isto é, os Botocudos. Os índios mais ativos já não se consideram tais e muitos dizem "cumpade eu já sou português, já tem galinha, j á tem porco, já tem vaca".
Com isso querem afirmar já possuírem certa estabilidade e não mais
sujeitos às contigências da vida nômade.
Os das Lontras, cujo contacto com os brancos povoadores foi
permanente durante ~muitos anos, guardam menos sobrevivências
da vida indígena do que os da Palmeirinha, os quais não podem
sofrer uma influência coletiva, como a que se faz sentir sobre a
povoação indígena das Lontras, dada as suas situações respectivas
em relação aos núcleos citadinos.
Os elementos da ·cultura material foram, os que mais se influenciaram a ponto de Herbert Baldus no citado trabalho afirmar que
"não fabricam mais quasi nenhum objeto de valor etnográfico, salvo
alguns cestinhos de taquara".
Nos próprios trabalhos de cestas, conforme já afirmamos no
texto, é flagrante a diferença entre os primitivos e os atuais, não
só na morfologia como na perfeição técnica do trançado. A morfologia deixou-se condicionar pelos tipos que tem mais aceitação
comercial e a técnica pelo máximo de produção com restrição de
trabalho, o que redunda em notavel inferioridade aos trançados
de hoje.
Vemos nos novos tipos de cestos a influência da cestaria europeia através do elemento colonizador, ocorrência que provavelmente se deu há muitos anos, mas que se conserva entre os atuais
· artífices.
Hoje dificilmente se encontram cestos com estas formas, há trinta anos, dominantes entre nossos ascendentes; tipo morfológico incorporado por dádiva ou saque como padrão nos seus trabalhos de
cestaria e onde sobrevive até os dias atuais.
Causas internas, consequência de dotes pessoais dos silvícolas,
favoreceram essa mudança de cultura, entre elas, os dotes de inte-
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ligência. J á afirmava em 1916 o Dr. Hort a Barbosa ao Dr. Geraldo de P aula Sousa que são os Caingangues índios dos mais inteligentes do nosso País.
Entre os Caingangues de Palmas, a iniciativa individual dos
caciques Viri e Condá, seus chefes principais, favoreceram a assimilação por parte dos índios dos bens culturais carregados pelos
povoadores.
As rudes contigências da vida, nas quais se encontraram os
primitivos povoadores, impondo a sua aliança com o índi~ foram
fatores de influência notavel no acelerar a mudança de cultura nos
Caingangues do Toldo das Lontras.
Demais, os indígenas, dado seu contacto permanente com os
povoadores - pois os das Lontras viveram até o último quartel
do século passado d entro da área da cidade de Palmas e continuam atualmente, dada a vizinhança do T oldo, a manter constante contacto com a vida citadina - esforçam-se por copiar os
seus costumes. Ao visitarmos o Toldo das Lontras, no dia 14
de Junho, pudemos ver a pequena capela ornada de enfeites de
papel de seda, à moda sertaneja. Os caminhos vizinhos, muito
bem varridos, estavam ornados lateralmente com galhos verdes
fincados no sólo paralelamente, sistema habitual, nas loca lidades
do interior, de adornarem os caminhos que devem ser percorridos
pelos cortejos processionais.
O mesmo não sucede com os da "Palmeirinha". E stes não sofrem t ão permanente e diretamente a influência do elemento branco, pois é sua sede muito distante de qualquer povoado importante.
O contacto com o elemento branco só se f a.z periodicamente e
em consequência dos seus hábitos semi-nômades. Cumpre, no entretanto, lembrar que o núcleo inicial desses índios sofreu a influência do aldeamento de Atalaya, de onde emigrou por ocasião da cat equese aí exercida pelo P e. Chagas Lima. Assim, na "Palmeirinha" ainda são raras as armas de fogo e muito generalizado o uso
do arco e flecha, ao contrário do que se observa no Toldo das Lontras, onde excepcional já é o uso dessas armas primitivas. Outra
causa externa que, quer-nos parecer, condiciona até certo ponto a
influência do elemento branco sobre o elemento índio é a feição
antropogeográfica da região.
Zona pastoril por excelência, o munícipio de P a lmas conduz
o elemento humano à segregação em núcleos, em fazendas distantes,
condição desfavoravel para assimilação e que ainda é agravada nos
conflitos que os danos causados pelos Caingangues aos animais das
fazendas determinam periodicamente.

.
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Os Caingangues de S. Jerônimo, remanescentes dos índios aldeados outrora em S. Jorônimo e São Pedro de Alcântara, estão
perfeitamente incorporados à cultura sertaneja. O incremento desta assimilação deve-se à primitiva catequese e á feição particular
que assumiu a ocupação da região pelo elemento branco, graças à
atuação de Frei Luiz de Cemitile.
Ao envês de indígenas xenófobos, encontramos indígenas ávidos de assimilação, pois, incorporados aos núcleos da população
rural, usufruem os benefícios da nossa civilização.
Mas aquí tambem cumpre salientar que o branco exerce assim seu efeito destruidor no sentido biológico, com maior intensidade. A população indígena diminue progressivamente e um dos
agentes de destruição é a tuberculose pulmonar, carências alimentares e excessivo abuso de cachaça.
Sobre a cultura material, a influência foi decisiva; parece-nos
que sobre a cultura espiritual esta ação não se faz sentir do mesmo modo.
Embora todos falem razoavelmente o português, não abandonam a sua língua primitiva, e entre eles nos seus toldos se comunicam sempre em Caingangue; o uso desta Língua é corrente,
tanto entre os índios velhos, como entre os novos. Impressionam
sobre modo as animadas palestras que entretêm n a sua língua
nativa. Mas têm satisfação em falor o português, e curioso é o
emprego que fazem de termos estrangeiros incorporados não há
muito à nossa língua. Falando de exercícios de arcos, insistiam
na importância do "training''.
Ana lisando sua cultura espiritual, assinalou Herbert Baldus
que os atuais Caingangues procuram nas suas fórmas exteriores
aproximar-se tanto quanto possivel dos seus vizinhos brasileiros.
A propósito dos ritos funerários, registramos as palavras do
velho índio que são expressivas nesse sentido e, se atentarmos para
a organização familiar, vemos a influência decisiva que teve o
exem plo da sociedade monogâmica sobre os índios.
Querem mesmo afirmar que sempre foram monógamos, quando testemunhos insuspeitos, como os assinalados neste trabalho,
demonstram primitivamente dominar entre eles a poligamia.
Mesmo a respeito dos casamentos, esta ação se faz sentir,
pois como foi dito a propósito dos grupos exogâmicos, começam a
respeitar o grau de parentesco usado pelos portugueses e a casar
dentro do próprio grupo.
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Das suas primitivas e rudimentares manifestações artísticas,
pouco sobrevive nos trançados de taquara; não mais praticam a
tecelagem e a cerâmica; dos próprios instrumentos de música, persiste apenas o xií com a Festa dos Mortos.
Assistimos. nessas sobreviventes da horda Caingangue de Palmas às últimas etapas da sua transição para a cultura sertaneja;
cada vez se torna mais difícil a individualizacão dos elementos
indígenas, e queremos crer que, se fatores externos não continuarem a influênciar decisivamente no isolar esses remanescentes,
dentro em pouco, dada perda total de sua cultura, serão autênticos
caboclos.
~
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FOTO N. 0 1
Tipo de habitação atual: casa de madeira de pinho, coberta de taboinhas
<Toldo das Lontras).
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FOTO N. 0 2
Choupana de aspecto primitivo. Foto feita por ocasião da
construção pelos atuais Caí n g a n g u e s de Lontras.

FOTO N. 0 3

Tipo de rancho ou choupana primitiva dos

e ai n g a n g u e s.

FOTO N. 0 4

Tipo de abrigo temporário construido pelos C ai n g a n g u e s.
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FOTO N. 0 5

Curús.

Arcos e flechas C ai n g a n g u e s.

FOTO N. 0 G
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FOTO N. 0 7

Adornos.

<Na parte inferior à direita colheres feitas de porungo) .

FOTO N. 0 8
Joven~

e ai n e a n e u e s
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FOTO N. 9
0

~

Cain gangue

subindo numa araucâria com auxilio de serigóia.
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FOTO N. 0 10

!ndias socando milho em pilão de madeira.
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FOTO N. 0 11

Velha índia iniciando as meninas na arte dos trançados de taquara.
das meninas é albina.

FOTO N. 0 12

Cestos e ai n g a n g u e s, primitivos e atuais.

Uma
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FOTO N. 0 13

Exemplares de cerâmica e vasilha de taquaruçú.
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FOTO N. 0 14

Pedro Mendes (Kôikang).
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

