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OS KAINGÁNGS 

Kurt Jakowats, pioneiro que chegou ao Patrimônio Três Bocas no ano de 1929, nos conta: 

“Ao amanhecer, continuamos a viagem. A estrada era péssima. Logo avistamos uma 
clareira no mato e chegamos à vila de Jataí, à beira do rio Tibagi. No outro lado do rio Tibagi, o 
qual atravessamos numa balsa que já havia sido construída pela Companhia de Terras, 
encontramos um grupo de índios...” 

 Gordon Foz Rule, funcionário da Companhia de Terras Norte do Paraná, conta no livro 
“Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná” (1975, p. 85):  

 “...paramos na estrada para encher de água o radiador do nosso fordeco e de repente 
ouvimos de todos os lados, vindo da mata, o som de paus batendo na árvores. Eram os índios que 
então existiam nos arredores do que viria a ser nossa progressista Londrina de hoje. Isso foi em 
1930. Lembro-me bem de que todos queriam correr, mas eu os acalmei e disse que fizessem tudo 
com naturalidade. Ouvíamos os índios, mas não podíamos vê-los.” 

 Com o que contam Kurt Jakowats e Gordon Fox Rule, ficamos sabendo que os índios 
permaneciam na região Norte do Paraná. Mas, nessa época, já viviam de um jeito muito diferente, 
isto é, em aldeamentos, sob os cuidados do Serviço de Proteção ao índio – SPI, o qual mais tarde 
passou a ser a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, que administra os POSTOS INDÍGENAS. 

 O Posto Indígena Apucarana, onde vivem os Kaingáng, pertencia ao distrito administrativo 
de Tamarana até 1995, quando este foi transformado em município. Hoje, o posto está 
incorporado ao distrito administrativo de Lerroville do município de Londrina.  

Hoje, a vida dos Kaingáng na reserva indígena é muito diferente da dos seus antepassados. 
Eles vivem em um espaço muito menor, utilizado para a roça de milho, feijão, arroz, abóbora, 
batata-doce, que geralmente são consumidos pela família. As mulheres fazem cestos e outros 
objetos de taquara, que são vendidos na zona urbana de Londrina e em Tamarana. Com o dinheiro 
das vendas compram roupas, calcados, alimentos, como sal e óleo, entre outros. As moradias são 
ranchos cobertos de sapé – tal como faziam os antepassados – ou casas de madeira ou de 
alvenaria, construídas pelo governo.  

Em conversa com a antropóloga Maria Cecilia V. Helm, em 1974, um Kaingáng falou: 

“Nossa lida é a roça. Nós planta. Nós vende. Tudo nós trabalha. Faz roça, é para nós comê e 
nós vende um pouco...” 

Você notou que a maneira da falar do Kaingáng não é correta para nós. Isso acontece 
porque ele tem a sua própria língua e não sabe falar corretamente a nossa.  

Os Kaingáng falam em sua língua uns com os outros e usam o “português” para falar com 
os brancos.  

O chefe da família é a autoridade e quem organiza as tarefas que garantem a sobrevivência 
do grupo doméstico. Por isso o Kaingáng disse:  

“Se não temo semente, nós sai e trabalha fora. Nós arranja um pouco de dinheiro, trabalha 
por dia. É ‘boia-fria’ que tão chamando, né, dona? As muié fica cuidando da casa e dos trançados. 
Homem não faz, tem de sair trabalhar por aí...” 

O cacique ainda é autoridade máxima dos índios e quem supervisiona os serviços do grupo, 



  

orientando os que comentem erros.  

O cacique é a ligação do índio com o “chefe” do Posto Indígena (um funcionário da FUNAI). 
Este dá ordens ao cacique, que as transmite aos outros.  

Apesar de tudo o que já aconteceu e acontece, os Kaingáng estão cada vez mais unidos na 
luta que têm de possuir suas próprias terras e preservar sua língua e cultura.  

 

 

1. Construa um glossário sobre o texto lido. 

Pesquise os significados das palavras abaixo e as registre. Caso tenha mais alguma palavra 
que você desconhece o significado, registre a palavra e o seu significado.  

 

Pioneiro 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

Aldeamento 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

Distrito 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

Município 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

 



  

Antepassados  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

Rancho 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

Sapé 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

Alvenaria 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

 


