
OsKaingáng 
Ensaios e Pesquisas Kaingáng é o resultado de um estudo 
cuidadoso realizado por Maria J úlia Pourchet, Conselheira 
do antigo CNPI - Conselho Nacional de Prot~ao 
aos Indios -, após urna convivencia de mais de dez 
anos entre os Kaingáng, tribo radicada no Sul do País. 

A obra come~a com urna avalia~ao do aspecto biopsicológico 
das crian~as índias, através de dois testes gráficos: 

teste da árvore e o da figura humana. Maior esf or~o 
interpretativo, por parte da autora, mereceu o estudo 
antropofísico dos Kaingáng, realizado especialmente 
nos tres grupos analisados: os de Palmas e de Rio das 
Cobras, no Estado do Paraná, e o de Tupa, no Estado 
de Sao Paulo. O que, porém, deu maior enfase a este 
trabalho, pela atualidade do tema, é a parte que se ref ere 
ao uso de métodos anticoncepcionais entre os 
Kaingáng de Palmas. 

Ensaios e Pesquisas Kaingáng é um livro que tem fortes 
credenciais para a leitura por especialistas no assunto 
e pelos interessados nas complexas quest6es que envolvem 
a sobrevivencia do indígena no Brasil. 
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IN MEMORIAM 

Meus pais, 
Bastos de A vila, 
Heloísa Alberto Torres, 
Loureiro F ernandes, 
Juan Comas, 
Gerardo Carvalho. 

HOMENAGEM 

¡ 1 r . 

A todos os Kaingáng com quem conviví em 
Pal.mas, Río das Cobras e Tupa. 



Este livro resume os resultados de uma pes
quisa entre índios Kaingáng dos Estados de Sao 
Paulo e do Paraná, apreciando os aspectos antro
pofísico, sociocultural e de a~ao indigenista gover
namental. 



\' 1 

PREFACIO 

O raro prazer de poder apresentar ao público obra de excep
cional valor, para mim., velou-se de uma sombra de tristeza: rou
bou-nos a rrwrte Heloísa Alberto Torres, a eminente etnóloga, a 
quem, lógica e naturalmente, cabia o dizer da importancia das con
tribui~iies científicas que neste livro se compaginam. 

Suprir-lhe a falta, nao creio possível. Disso nao me sinto 
capaz, conhecedor embora da fecunda carreira científica da Autora. 

Maria Júlia Pourchet, eu a conheci quando, na Divisáo de 
Antropometria do Instituto de Pesquisas Educacionais da antiga 
Pref eitura do Rio de J aneiro, colaborava com esse santo e silen
cioso sábio que f oi Bastos de Á vila. 

Pude apreciar-lhe entiio a capacidade científica e técnica, a 
preocupQfiiO, quase obsessiva, da verdade na observa~áo e nq es
tudo. O amor da exatidiio, a acribeia no dizer grego, é tr{lfo sa
liente, é vir~ude que con/ere aos seus trabalhos de campo e as 
suas inferencias inestimável valor. · 

E-me difícil salientar, entre as contribui~oes da Autora a 
Antropologia, as de maior importancia científica ou prática. A 
mim, impressionam-me, sobretudo, as pesquisas sobre os refnanes
centes grupos Kaingáng. E, mais ainda, as conseqüencias táo di
versas, para cada grupo, da interferencia da civilizqfiio branca na 
vida tribal. 

Desejaria eu que tais capítulos os lessem quantos tem respon
sabilidades na assistencia aos indígenas. Neles se comprova que 
exito ou fracasso dependem, mais que tudo, da técnica com que 
do índio se aproxima o branco . 

. No insucesso da aculturQfáO, cabe a culpa a incompreensáo, 
pelos aculturadores, da alma indíg(Jna. 

Para compreender essa alma, náo basta o conhecimento li
vresco da Antropología. E mister possuir o que nem todos os 
etnólogos possuem: o poder de sentir o sentimento alheio, de 
pensar-se no lugar do próximo, -de ter essa empatia, sem a qua[ 
náo pode haver intercambio frutífero. E preciso ter em· si algo 
do espírito de um marechal Rondon. 



viü PREFÁCIO 

Tem-se dito, e com raziío, que Ciencia e Arte niío tem Pátria, 
embora a tenham cientistas e artistas. Por isso mesmo, quem leu, 
das grandes figuras da Antropologia hodierna, Ruth Benedikt e 
Margaret Mead, sente, nas páginas deste livro, o orgulho patriótico 
de termos quem com elas se pode ombrear. 

Esta public~iío é pois da maior relevancia para a cultura do 
Brasil. Honra a sua Autora! 
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1 OS KAINGANG DE SAO PAULO E DO PARANÁ 

Os Kaingáng constituem um dos maiores grupos indígenas do 
Sul do Brasil e, nao obstante estarem parcialmente integrados 
(RIBEIRO, 1957), algumas tribos oferecem urna situa9ao parti
cularmente interessante ao antropólogo físico, pois se acham justa
mente naquele ponto em que suas característ_icas raciais precisam 
ser apreciadas, antes que se percam, _como resultado da mesti~agem . , 
que Jª come~u a se processar. 

As pesquisas de Antropologia Física, com a considera~ao 
genealógica do grupo, permitiram urna aferi9ao clara deste pro
cesso, que vem afetando a pureza dos dados antropofísicos mais 
signifiéativos. 

Acresce a circunstancia de serem os Kaingáng do grupo lin
güístico Je justamente aquele que, por sua posi9ao etnológica, é 
considerado bom representante da ra9a paleoamericana (DENIKER, 
1926) , urna das corren tes primitivas do povoamento sul-americano. 

Ao estudarmos os tres grupos Kaingáng - dois do Estado 
do Paraná e um do Estado de Sao Paulo -, tivemos em vista, 
em primeiro lugar, tra9ar as genealogias, o que nos foi possível 
por se tratar de comunidades pequenas, sob o controle do entao 
Servi~o de Prote9ao aos 1ndios. · 

Loureiro Femandes ( 1941) acha que, apesar de os contatos 
com o branca terem favorecido a mesti~agem que se vem proces
sando, conseqüencia da prática usual entre os Kaingáng de brindar 
com mulheres os estrangeiros, esta nao foi assim tao · acentuada, 
pelo menos até os dias atuais, havendo preponderancia de um 
conjunto de caracteres, que revelam a constancia do elemento mon
golóide, na forma~ao da popula9ao indígena Kaingáng. 

Documentos históricos do princípio do século XVIII mostram 
que a mesti~agem se processou com elementos brancas e também 
negros. 

Estamos, pois, no exato momento da pesquisa dos dados somá
ticos, sob pena, como já dissemos, de se perderem as características 
raciais típicas. Baseamos esta afirma9ao em dados concretos e 



2 OS KAINGÁNG DE SAO PAULO E DO PARANÁ 

objetivos, que resultaram das várias visitas que realizamos, de 
1955 a 1966, sob os auspícios do Departamento de Antropologia 
da Universidade do Paraná, como Professora convidada, e do Con
selho Nacional de Prote<;ao aos Indios, na qualidade de Conse-
1 heira-Suplente. 

Nossa pesquisa antropológica constou de aprecia<;ao de dados 
antroposcópicos e antropométricos, na tentativa de urna boa carac
teriza<;ao antropofísica do grupo. 

A simples inspe<;ao já se evidenciou em alguns dos indivíduos 
o fácies mesti<;o, lembrando alguns deles até o tipo mulato que 
encontramos freqüentemente, ou o tipo caboclo do caipira do inte
rior. Ao lado desses, entretanto, aparecem os de típico e caracte
rístico fácies mongolóide. 

Em linguagem estatística e antropológica, as cousas se eviden
ciam e se particularizam, mostrando claramente um processo de 
"abrandamento" daqueles característicos raciais típicos. Os resul
tados des ta af eri<;ao numérica e o tratamento estatístico dos dados 
antropométricos constituiráo objeto de capítulos seguintes. 

Resta-nos, a luz do que nos foi dado observar, quer no con
tato pessoal, quer na manipula<;ao dos dados soroantropológicos, 
recomendar, como urna das urgentes tarefas da Antropologia no 
Bra~il, a pesquisa dos dados somatofísicos de todos os grupos 
Kaingáng (POURCHET, 1960), na oportunidade de se apreciar um 
dos grupos mais numerosos do Sul do Brasil, que, depois de urna 
descaracteriza<;áo cultural, está na iminencia de uma descaracteri
za<;ao racial. 

Os Kaingáng, outrora conhecidos como Coroados ou Guainá, 
pelas últimas estimativas do SPI, citadas por Darcy Ribeiro ( 19 57), 
contam-se entre 3 e 4 mil, sendo um dos maiores grupós do Sul 
do País. Considerados integrados, isto é, inteiramente dependentes 
da sociedade nacional, continuam, entretanto, praticando sua língua 
original, podendo ser considerados bilíngües. Esta integra<;ao é, em 
verdade, urna forma de acomoda~áo, com alternativas, de um lado, 
de certo grau de conserva<;ao dos atributos culturais tribais, e, de 
outro, da crescente participa<;ao soi-disant na vida económica e 
no .comportamento da sociedade nacional. 

O bilingüismo é tanto mais perf eito quanto mais nova é a 
gera<;ao; jovens e crian<;as. entendem os pais na língua nativa e 
falam, razoavelmente, o portugues, porque isto se faz necessário. 

A antiga denomina<;ao de Coroados, dada pelo colonizador 
branco, pelo fato de cortarem o cabe lo em coro a, a moda dos 

I 

¡( ) 

OS KAINGÁNG DE SAO PAULO E DO PARANÁ 3 

padres franciscanos, nao lhes agradava, o que já havia sido notado 
por Frei Luís de Cemitille, em 1879; por isso se chamaram 
Kaingáng, que quer dizer índio, aborígine, "filho da terra". Lou
reiro Fernandes ( 1939) assinala, entretanto, que foi Telemaco 
Borba quem os chamou Kaingáng, que corresponde a expressao 
"índio". 

.A situa<;ao de "integrados" dos Kaingáng (RIBEIRO, 1957), 
c~ns1derada a inte~a<;ao como um processo, passagem do grupo 
tnbal a grupo nacional, traz a eles um momento crucial em suas 
vidas, qu,an~o na~ sao mais considerados "índios", ligados e vin
culados a vida tnbal, mas também nao ainda "nacionais". Isto 
~epe~de. da .influencia ~as entidades govemamentais ligadas a polí
tica indigenista, que sao os mediadores deste processus, de valor 
real para o índio, nao só como indivíduo, mas também como 
membro de sua comunidade. 



2 SUGESTOES PARA UM PLANO DE PESQUISA 
ENTRE INDIOS KAINGANG 

Heine-Geldern ( 19 5 7) , em urna publica9ao sobre as taref as 
urgentes da Antropologia, chamava seu artigo de ''The tragedy 
of Anthropology", pelo fato de ser ele um b~ado de alerta aos 
antropólogos, que, em muitos casos, estao chegando tarde demais 
a campos de pesquisa que já deveriam ter merecido aten9ao. Este 
brado de alerta, do Secretário do Comite Internacional para Pes
quisas Urgentes de Antropologia e Etnologia, parece-nos definir, 
perfeitamente, a situa9ao das pesquisas de Antropologia Física 
entre índios do Brasil. 

Talvez já estejamos chegando tarde . . . mas ainda é tempo 
de se fazer muita coisa ... 

Um levantamento das pesquisas antropofísicas entre índios 
brasileiros mostrou ser reduzidíssimo o número de contribui9oes, 
nao obstante o vasto e avantajado campo que se oferece a pes
quisa ( 1950) : Por outro lado, faz-se mister e urgente a "determi
na9ao quantitativa e qualitativa da a9ao exercida por fatores here
ditários e ambientais, sejam eles muta9ao, sele9ao natural ou ten
dencia genética, sobre a variabilidade dos indígenas contempo
raneos, a fim de compará-los · com o material ósseo pré-histórico 
de que se dispüe", como recomenda Juan Comas ( 1961), ao 
focalizar as tarefas da Antropología Física, face ao apaix9nante 
problema do povoamento do continente americano. 

Urge também a pesquisa aplicada da verifica9ao das . conse
qüencias, negativas ou positivas, no terreno biológico, da passa
gem do selvícola, da ordem tribal a nacional, por processos de 
integra9ao ou assimila9ao, que já tenham sido analisados pelo 
antropólogo cultural. 

Daí advogarmos sempre o estudo das rela~oes entre os caro'." 
pos biológico e cultural, quando divulgamos em pequena mono
grafia ( PoURCHET, 1942) as idéias de Boas, Hooton e Ashley
Montagu, continuadas em publica95es mais recentes de Dobzansky 
(1950) e Washbum (1963). 
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um· terceiro aspecto, aliás bastante sedutor, seria o que se 
refere a investiga~ao das possíveis rela~óes ou correla9oes entre 
características lingüísticas e biológicas, questao recentemente le
vantada em provocativo artigo de Edmonson ( 1965) e que me
recen de Comas ( 1965) um comentário incisivo, digno de medi
ta~ao: "The existence of relations and even correlations between 
linguistic and biological characteristics is evident in certain cases, 
but not always". E, mais adiante: "In conclusion, 1 believe it 
would be extremely important to many physical anthropologists 
to know what reliability and exactitude, given the present state 
of glottochronology research, may be conceded this technique as 
applied to problem of racial origins and relationships" (COMAS, 
1965' p. 194) . 

Desde 1955, ao iniciarmos com Loureiro Femandes a pes
quisa entre os Kaingáng, um dos maiores grupos Je do Sul do 
País, tivemos em vista a pesquisa desta possível correla~ao, que 
deveria ser continuada nao só entre os demais grupos Kaingáng, 
como também entre outros grupos Je, dos quais os Xokleng se
riam os de mais imediato interesse. Eles sao considerados rema
nescentes de um subgrupo Kaingáng, num processo de popula~o 
(da pacifica~ao a nossos dias, caíram de 800 para 189), além 
de constituírem um dos tres únicos casos de grupos, que saltaram 
da condi~ao de isolados a integrados (RIBEIRO, 1957). 

Resta-nos assinalar ainda quao interessante poderá ser a 
contribui~ao da Genética Humana ao estudo dessas popula~óes, 
das quais o antropólogo cultural poderá fornecer informa~óes se
guras sobre parentesco, para análise de dados genéticos, tomando 
possível aquele tipo de pesquisa de que nos fala Salzano ( 1963), 
dos mecanismos responsáveis pela variabilidade genética em popu
la~0es: estudos de comunidades, com a devida considera~ao da 
"dinamica genica". A presen~a do geneticista - trazendo ao 
antropólogo físico a contribui~ao moderna dos estudos de popu
la~ao e recebendo dele a análise morfológica, métrico-descritiva, 
dos fenótipos - enriquecerla o aspecto biológico geral e elucidarla 
muitas questóes de variabilidade e adaptabilidade que só em pe
quenas comunidades podem ser mais bem avaliadas. 

Parece-nos permitido concluir, do que acÍlna foi exposto, que, 
apesar de estarmos chegando um pouco tarde, nao é, entretanto, 
tarde demais ... Nossa experiencia comos Kaingáng (1955, 1959, 
1963 e 1966) mostrou a necessidade de urgentes pesquisas, que 
tivemos ocasiao de encarecer em publica~ao enviada ao Interna-
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tional Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Re
search (POURCHET, 1960). 

Os Kaingáng estáo se cruzando com negros, mulatos, cabo
clos cafuzos, portugueses e índios nao-Kaingáng. O processo de 
mesti<;agem vem af e tan do os caracteres antropológicos mais signi
ficativos numa aprecia<;áo de tra<;os paleomongolóides. A profunda 
descaracteriza<;áo lingüística e cultural seguir-se-á a biológica. 

Pesquisadores de vários campos, entretanto, já os estudaram, 
o que significa um privilégio do grupo. Assim, Tesclíauer ( 1906) 
e Telemaco Borba ( 1908b) publicaram, o primeiro em Anthropos 
e o segundo na Revista do Museu Paulista, notas sobre os Kain
gáng do Rio Grande do Sul e do Paraná, respectivamente. 

Ploetz e Metraux ( 19 30) comentaram, em publica<;óes, dados 
sobre "A civiliza<;áo material e a vida social e práticas religiosas 
dos índios Je do Brasil Meridional", e Baldus (1937) <lava a 
publicidade dados lingüísticos e etnológicos sobre os Kaingáng do 
Paraná. Maior abundancia de dados, porém, f oram os publicados 
sobre os de Palmas, por Loureiro Fernandes ( 1939), na Revista 
do Museu Paranaense, quando iniciou sua série cíclica. de visi~as 
ao Posto Fioravante Esperan<;a, o que lhe vale ser ho1e a ma1or 
autoridade no que se refere ao conhecimento dos mesmos. 

Em recente publica<;ao, Darcy Ribeiro ( 19 5 7) assinala tres 
divisóes principais do grande grupo Kaingáng: os do Estado de 
Sao Paulo, únicos ainda isolados, em 1900, e pacificados, em 
1910, pelo SPI, somam menos de 100 indivíduos e vivem no Pasto 
Icatu; os Kaingáng meridionais, que contam mais de um século de· 
convívio com a civiliza<;áo, vivem em diversos pastos e toldos do 
SPI nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 
finalmente os Xokleng, de Santa Catarina, que constituem a ter
ceira divisáo. 

No campo da Antropología Física e da Ge~~tic~ Human~, 
os Kaingáng também podem ser considerados pnv1legiados, po~s 
sao muito escassas as pesquisas sistemáticas entre indígenas bras1-
leiros, como Bastos de A vila teve ocasiao de assinalar em sua 
contribui<;áo ao H andbook of South American 1 ndians ( 1950, v. 6). 

Dentro desta exigüidade de dados, porém, já se contam dados 
referentes a grupos sanguíneos (Sistemas ABO, MN, P, Rh, Kell 
e Fator Diego), tipos de hemoglobina para os . Kaingáng do R. G. 
do Sul (SALZANO, 1961); dados relativos a dermatoglifos digitais 
e palmares, recolhidos por Loureiro Fernandes e interpreta~~s por 
Monique de Lestrange ( 1954) ; sensibilidade a PTC, v1sao de 
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cores e grupos sanguíneos ·por Loureiro Femandes ( 1954), Jun
queira, Kalmus, Ottensooser, Pasqualini e Wishart, psicodiagnóstico 
miocinético de Mira y Lopes e aplica<;áo de testes de Rorschach, 
por Baldus, Ginsberg ( 194 7) e Menezes ( 19 5 3) . 

As características morfológicas f oram estudadas por Salzano 
( 1961 c) e Rocha ( 1971 ) , com duplo interesse para antropólogos 
e geneticistas; por Loureiro Femandes ( 1939) e Pourchet ( 1963a) 
dados morfológicos, fisiológicos e descritivos; dados de Salzano 
( 1961 ) para os Kaingáng do R. G. do Sul, referentes a inser<;áo 
do lóbulo da orelha, hiperextensibilidade distal do polegar, dire<;áo 
da espiral do c~belo, pelos nas falanges médias, tamanho do indi
cador em rela<;áo ao anular e ainda pesquisa de algumas caracte
rísticas genéticas raras (polidatilia, albinismo, vitiligo etc.). 

Urge, entretanto, a pesquisa genético-antropológica dos Kain
gáng, nos moldes do modelo misto que propusemos ao seminário 
de antropólogos e geneticistas, por ocasiáo da 6.ª Reuniáo Brasi
leira de Antropología ( SP, 1963), quando enf atizávamos aquele 
aspecto interdisciplinar da pesquisa de genética de popula<;óes e 
onde se pronunciaram, sobre o mesmo tema, Salzano ( 1963) e 
Saldanha ( 1963). 

Por outro lado, nao quisemos deixar de introduzir e de dar 
valor a utiliza<;ao do critério genealógico, que, com tanta felici
dade, utilizamos em pesquisa com Loureiro Femandes, entre os 
Kaingáng de Palmas, Paraná. 

As observa<;óes genético-antropológicas feitas em indivíduos 
de pura ascendencia Kaingáng seriam seguidas de observa~es nos 
produtos de cruzamento com neobrasileiros e portugueses, com a 
devida considera<;ao das causas que estao apressando a mesti<;agem 
e que decorrem muito mais do processo de integra<;áo do que da 
prática, outrora usual entre os Kaingáng, de brinde de mullieres 
aos estrangeiros, citada por alguns etnólogos que os visitaram 
(PLOETZ & METRAUX, 1930). 

Nossas sugestóes, baseadas na experiencia de algumas visitas 
aos Kaingáng, levam também a urna pergunta: "Por que nao se 
fazer enquanto é tempo a aferi<;ao <leste processo de descaracteri
za~áo biológica, com todas as suas implica~es, tal como se vem 
fazendo em rela<;ao as descaracterizac;óes cultural e lingüística?" 



3 ASPECTOS BIOPSICOLóGICOS DA CRIAN«;A 
KAINGANG 

No presente capítulo é a crian~a Kaingáng que vai ser foca
lizada, num aspecto biopsicológico, que, entretanto, desejaríamos 
fosse muito mais completo. · 

Ela nao foi objeto das observa~oes antropofísicas gerais, por
que nosso objetivo estava muito mais voltado para os indivíduos 
adultos, que, já em número reduzido, por motivos óbvios, deve
riam merecer prioridade em nossa pesquisa. Entretanto, nao pu
demos ficar indiferentes a situa~ao da crian~a nos tres grupos e, 
mesmo, compará-la nos seus comportamentos f ace ao grupo e em 
suas diferentes rea~oes, físicas e psicológicas: estado de nutri~ao, 
atividades naturais e, até, sua rea~ao a um visitante que lhe soli
citava provas inteiramente novas. 

Em 1962, tivemos ocasiáo de divulgar (PoURCHET, 1962) 
algumas impressoes sobre a crian~a Kaingáng (Palmas). Achamos 
que devíamos reproduzi-las, para termo de compara~o com as 
demais comunidades estudadas, e desta comparacao tiraremos ila
~óes, possivelmente úteis, para a própria crian~a. 

A crianca de Palmas nos chamou logo a aten~áo pelo débil 
aspecto físico e pela pouca atividade mental revelada. Vale dizer, 
entretanto, que, ao nascer, é de aspecto sadio e bem nutrida; vários 
bebes de 2 e 3 meses deram-nos impre~sao de · higidez. Depois 
dos 3 anos, porém, esta impressáo é bem diferente, e come~am a 
se evidenciar os sinais carenciais de urna alimentacao deficiente e 
viciada. . 

Essas considera~es nos foram sugeridas na ocasiao, 1957, 
quando o tema central, proposto pela Assistencia Técnica das 
Na~óes Unidas, em campanha em prol da crian~a, foi precisa
mente: "A crian~a precisa de proteínas", tendo em vista mobi
lizar esfor~s mundiais, em favor da crian~a que a presenta def icit 
exagerado de valores protéicos, em seu regime alimentar. A cam
panha produziu, estamos certos, benéficos efeitos. Nao ignoramos 
que grande número de crian~as das grandes cidades se apresentam 
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em estado carencial, e nós mesmos tivemos ocasiáo de verificar, 
e~ _morros e fa velas do Rio de J aneiro, o elevado grau de subnu
tn~ao de quase 50% da popula~áo infantil. 

Nosso pensamento se volta com freqüencia para aqueles lindos 
b~~es Kai~~~ng~ e n~s ocorre a lembran~a de que, em breve, por 
vanas def1c1enc1as alimentares, apresentaráo eles os estigmas clás
sicos da subnutri~áo. 

3 .1 A cria~a Kaingáng em Palmas (PR) 

Em 1959, visitamos, pela segunda vez, a: comunidade Kaingáng 
de Palmas, agora, com o objetivo nao só de continuar as pesquisas 
iniciadas em 1955, sob os auspícios do Departamento de Antro
pología da Universidade do Paraná, como também de observar 
melhor a crianca Kaingáng. Fomos e~tao levada a urna pesquisa 
mais profunda, utilizando um meio indireto de observa~áo, qual 
o de um rápido inquérito alimentar e a aplica~ao de alguns testes 
gráficos. Nosso elemento intermediário foi Margarida Maria, urna 
menina de 8 anos, que, como crian~a, teve um contato mais fácil 
com os pequenos indiozinhos da comunidade, que vinham ao posto, 
ac.ompanhando os pais. Depois de urna conversa bem amistosa, de 
cr1an~a para crian~, permitida pela condi~áo bilingüe das crian~as 
Kaingáng, seguida de urna troca de guloseimas (balas e biscoitos), 
Margarida Maria pedia-lhes que lhe dissessem o brinquedo prefe
rido, dizendo-lhes ela qual o de sua preferencia. Em seguida, havia 
o reconhecimento de tres objetos e de tres cores. Finalmente, as 
perguntas seguintes se ref eriam a temas mais abstratos e revela
dores do senso estético: qual a palavra da língua Kaingáng de que 
mais gostava e qual o canto que mais lhe agradava cantar ou 
mesmo ouvir. Um detalhe interessante foi o que se referiu ao nú
mero de padrinhos, verificando-se que, com grande facilidade, e 
mesmo com certa vaidade, era revelado quantos tinham. 

Depois de entabulada esta conversacao preliminar, a crianca 
se sentia bem a vontade para continuar a informar; faziam-se entao 
as perguntas de maior interesse para o objetivo que tínhamos em 
vista: 1) o que é que voce costuma comer? 2) o que voce gosta 
mais de comer? 

Dois testes gráficos foram aplicados: um referente ao desenho 
da figura humana ( GooDENOUGH, 1926) e o do desenho da árvore 
(KocH, 1949) visando a urna afericao, através do grafismo, dos 
níveis mental, social e cultural, bem como a avalia~ao da persona
lidade (BELL, 1948). 
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No primeiro, no qual se pede que o indivíduo desenhe a 
figura humana, a avalia9áo da inteligencia é feita pela análise dos 
pormenores acertados que a prova apresenta. 

O teste da árvore, que é também urna prova projetiva, foi 
iniciado pelo orientador vocacional Emil Jucker, que, baseado na 
história das culturas e, mais especialmente, dos mitos, chegou a 
conclusao de que havia urna analogia entre a história da humani
dade e a representa<;áo do desenho da árvore. Hermano Hiltbrunner 
dizia: "Há urna semelhan~a entre a forma geral da árvore e a 
forma humana, e urna analogia entre a evolu~ao humana e a evo
lu~áo do crescimento da árvore". É este teste baseado também no 
grafismo, e, conquanto nao deva ser aplicado isoladamente, urna 
série de experiencias tem mostrado paralelismo entre o resultado 
do teste da árvore e a maioria dos testes gráficos (LE.Ao, Heloísa 
Carneiro, 1955). 

Segundo autores da especialidade, os do is testes a cima ref e
ridos podem ser psicodiagnósticos da personalidade. J ohn Bell 
( 1948) diz que f oi Freud quem utilizo u o termo "proje~áo" pela 
primeira vez. A proje9áo das percep96es interiores para o exterior 
é um mecanismo primitivo que, entretanto, influí sobre nossas 
percep96es sensoriais, de tal modo que, normalmente, desempenha 
o principal papel, na configura9ao de nosso mundo exterior. Em 
condi90es que ainda nao f oram suficientemente estabelecidas, cons-

. tantemente as percep96es interiores dos processos ideativos e emo
cionais sao projetadas para o exterior como percep96es sensoriais 
e sao usadas para determinar o mundo exterior, embora perten9am, 
em rigor, ao mundo interior (BELL, 1948). 

As técnicas projetivas dáo urna amostra da conduta individual, 
suficientemente expressiva e com relativa brevidade, para serem 
utilizadas nao só clinicamente, mas também como instrumento 
estimulante para provocar urna série de respostas do examinando; 
enfim, controlam um maior repertório de respostas, no menor 
tempo possível. 

Margaret Mead ( 1946, p. 66 7-706) , em suas pesquisas com 
crian9as "primitivas", aconselha a técnica projetiva, desde que se ja 
considerado, principalmente, o papel da cultura, sem aprecia9áo de 
tipos isolados de comportamento, semelhantes ou diferentes dos 
nossos, mas que fa9am parte do padráo cultural. 

Quanto mais simples a situa9áo em que as crian9as sao soli
citadas, mais probabilidade há de que as rea9óes ao teste revelem 
muito do padráo cultural. 
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A psicología da personalidade obteve apoio dos antropólogos 
culiurais, pois há um íntimo entrosamento entre os dois campos 
e o conhecimento das determinantes sociais e culturais da perso
nalidade. Enquanto a Antropología Cultural tem como principal 
objeto descrever e interpretar as culturas, a Psicología tem como 
meta o exame do impacto das diferentes circunstancias sobre a 
personalidade do indivíduo, tais como press6es ou influencias do 
grupo etc. (BELL, 1948, P· 20-4). 

Para Noyes ( 1934), a proje9ao é um mecanismo de defesa, 
que ele chama mesmo de "estabilizador automático", pelo qual sao 
exonerados os elementos que sao penosos para o eu, os aspectos 
indesejáveis da personalidade, que, sabemos, nao é um fenómeno 
superficial, mas profundo. Dela, alguns rasgos sao observáveis, mas 
outros sao ocultos nao só ao mundo exterior, como também ao 
próprio indivíduo: sao as áreas inconscientes. Parte da fun9ao das 
técnicas projetivas é explorar a natureza destas áreas; daí sua utili
za~áo crescente em análises culturais, sociais, raciais etc.; também 
na orienta~áo educacional e vocacional, na sele~áo militar e em 
estudos do desenvolvimento da personalidade normal (BELL, 1948, 
p. 25). 

Teste da árvore - O Baum-Test foi apresentado em 1949, 
por Karl Koch, conhecido psicotécnico e orientador profissional de 
Lucerna; serve para o diagnóstico do caráter e do desenvolvimento 
em indivíduos, dos 5 anos até a idade adulta, e tem aplica9ao no 
campo da Educa9áo, da Orienta9ao Vocacional, em Psicoterapia. 
:a um teste projetivo e, como tal, permite a explora9ao da perso:.. 
nalidade através da interpreta~áo simbólica do espa~o e das ima
gens utilizadas no desenho. Segundo Jung, a figura da árvore 
exprime urna imagem inconsciente coletiva, um arquétipo ou sím
bolo do inconsciente coletivo que, como tal, aparece, urna e outra 
vez, ao longo da História, desempenhando um grande papel nos 
mitos, nos cultos, na literatura, nos sonhos . . . A árvore tem di
versos valores arquetípicos: a) simboliza a mae geradora, a mae 
que amamenta, tanto como a Arvore da Vida; b) simboliza tam
bém a libido (energía psíquica) ; c) a madeira do caixao, a morte, 
em sua relacao, porém, com o significado gerador primitivo (BELL, 
1948, p. 496). 

Koch usou o teste para estudo do desenvolvimento da perso
nalidade, mas, atualmente, mais do que em seu tempo, ele é utili
zado para entender a personalidade e a atitude mental dos adultos, 
em diversas culturas. Foi o que realizaram Ghidinelli e Terra
nova ( 197 4), em recente pesquisa entre os Pokoman, da Guate-
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mala. "Our study is a close collaboration among Psichology, So-
ciology and Anthropology aimed at discovering the attitudesJ of 
the individuals, who comprise a cultural group, for it is from the 
totality of individuals attitudes that the characteristics of group 
arise". 

Os resultados da pesquisa entre as crian~as de Palmas, em seu 
aspecto de inquérito alimentar e de aplica~ao de testes projetivos, 
serao agora apresentados, seguidos dos obtidos com as crian~as 
Kaingáng do Rio das Cobras e, finalmente, com os das de Tupa, 
numa tentativa de compara~ao dos tres grupos, em seus elementos 
constantes e a luz de suas circunstancias variáveis; numa tentativa 
de interpretá-las, nosso único e pertinente objetivo foi beneficiar, 
levantando o interesse, a crian<;a índia, de comunidades geográfica 
e culturalmente distantes. 

As respostas ao inquérito alimentar já nos deram logo urna 
idéia do regime, deficiente quanto a qualidade, faltando-nos dados 
referentes a quantidade. Em rela9ao as preferencias alimentares, 
o arroz ( ! ) e o feijao se situam nos primeiros lugares, seguidos pela 
batata. Nem ·urna só vez foram mencionados como alimentos pre
f erenciais o leite ou a carne, do is alimentos protéicos por exce
lencia, o que nos surpreendeu. Por que razao nao apreciam mais 
a carne ou o leite? Seria o pouco uso dos dois alimentos que os 
levaria a nem desejarem mais os mesmos? Das frutas, a banana 
f oi a que aparece u com mais freqüencia, pelo fato de ser adquirida 
pelos pais nos mercados mais próximos; entretanto nao foi o ali
mento preferido por nenhuma crian~, o que também nos sur
preendeu. Poi decisiva a preferencia pelo arroz, seguida do feijao 
e da batata. Os ovos nao f oram mencionados urna só vez. A 
carencia protéica é evidente, e só o feijao salva a situa~ao - e 
gra~as a Deus o faz -, pois até na preferencia alimentar ele foi 
citado em segundo lugar. · 

Procuramos relacionar esta carencia alimentar geral, e a pro
téica em particular, com urna série de circunstancias que nos foi 
possível observar, e verificamos que algumas enfermidades ocorrem 
com freqüencia e que a elas estao intimamente relacionadas. Sao 
comuns, entre as crian<;as, estatura diminuída, retardamento ou 
pouca vivacidade mental, posi<;ao corporal defeituosa, diarréias 
crónicas, panículo adiposo reduzido, scapulae alatae, infec~óes in
testinais, as vezes, osteomalacias etc. 

Para a avalia<;ao dos níveis mental, cultural e social, utilizamos 
os dois testes gráficos acima referidos, e os resultados confirmaram 
aquela nossa primeira impressao: urna certa apatia e retardamento 
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de crian<;as que, num regime carencial, nao podiam fazer mais do 
que faziam. Curioso, entretanto, foi verificar que essas crian~s, 
quando eram f avoráveis as condi9óes, tais como em rela~ao a 
alguns indivíduos (caso de duas crian9as que viviam em constante 
contato com o posto indígena e que, por isso mesmo, se benefi
ciavam de maior assistencia alimentar), apresentavam um aspecto 
bem mais saudável. Nao foram, porém, muito favoráveis, mesmo 
nesses indivíduos, as rea96es da personalidade nem a atitude men- .. 
tal, expressas pelo resultado dos dois testes gráficos. 

Os resultados do teste da figura humana ( GoooENOUGH, 1926 
e MACHO VER, 1949), f oram baixíssimos, o que nos deixou positi
vamente alarmada, mas nem por isso menos certa de que tremen
das deficiencias sócio-economicas do grupo devem ser responsabi
lizadas por esse estado de coisas. O grupo Kaingáng de Palmas 
está vivendo um drama em seu aspecto cultural. Há abandono 
da crian9a, conseqüente ao abandono em que seus pais estao vi~ 
vendo também. Mas só isso é assunto para outra pesquisa . . . 

O abandono da crian9a se reflete também no resultado do 
teste da árvore (KocH, 1949). Verificou-se que determinados da
dos se cristalizavam e podiam ser indicativos dessa ou daquela 
característica da personalidade. Analisadas as diferentes formas 
de tra9ado desse teste, encontramos, como· mais freqüentes, as 
seguintes rea9Óes, que nos pareceram mais significativas: 

Inibi~ao - 9 casos 
Incapacidade de expressao gráfica - 13 casos 
Inseguran9a - 9 casos 
Retardamento mental (estereotipias, automatismos etc.) 

- 6 casos 
Pressao do grupo, necessidade de expansao - ·4 casos 
Excessiva sensibilidade - 4 casos 
Ansiedade - 2 casos 
Agressividade - 1 caso 

A inibi9ao e a inseguran<;a f oram os tra9os mais típicos das 
personalidades dos indivíduos, sendo de se notar que, entre os ele
mentos do sexo masculino, ainda mais acentuada foi a freqüencia 
deles. O retardamento mental, revelado pelas estereotipias e auto
matismos, veio revelar plena concordancia com os resultados do 
teste da figura humana ( GOODENOUGH, 1926 e MACHOVER, 1949). 

Níveis de maturidade mental nao atingidos, nas idades em 
que normalmente ocorrem, falam, sem dúvida, a favor de urna 
causa organica, no caso, ocasionada por um estado , nutritivo ca-
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rencial. Ocorrem-nos, en tao, os conceitos de Sherbon ( 1934 -
T he child. p. 486), que explicam a influencia da subnutri~ao sobre 
os diferentes níveis de maturidade no desenvolvimento mental e no 
comportamento: "Nutrition is his outstanding need for the growth 
and completion of his body, including the brain and nervous system, 
There is sorne evidence that nature protects the nerve structures 
by withdrawing selectively from the blood stream the necessary 
factors for the formation of the nucleoproteins and others constit
uent of the nervous mechanism. The brain and nervous system 
are the last to show disintegration during most types of malnutri
tion and f ood shortage. This does not mean that functional im
pairment and developmental retardation or distortion may not re
sult from metabolic in balance or that this may not react unf avour
ably upon the mental and emotional organization oj behaviour''. 

3 . 2 A crian~a Kaingáng em Rio das Cobras (PR) 

As crian~as Kaingáng de Rio das Cobras merecem também 
a aten~ao que já havíamos dispensado as de Palmas, em rela~ao 
aos dois aspectos citados. Aplicamos também aqui os dois testes 
de técnica projetiva - o da árvore e o da figura humana; é digno 
de nota o que nos foi dado observar em rela~ao ao grupo em si, 
como também comparado com os resultados da aplica~áo as crian-
~as de Palmas. \ , 

A situa~ao do Posto Indígena Interventor Manoel Ribas:--pró
ximo ao Rio das Cobras, é muito melhor, e o grupo recebe, por 
intermédio dele, orienta~ao e atendimento muito mais cuidadosos, 
que permitem as crian~as alimenta~ao mais f arta e assistencia edu
cacional mais efetiva. Assim é que o posto mantém urna escola 
para os meninos índios, que nela convivem, entretanto com .tres 
crian~as nao-índias, filhos de dois funcionários do posto, um dos 
quais é o próprio encarregado, Sr. Raul Bueno. Um outro funcio
nário da família Bueno, Sr. Reinaldo, filho do encarregado, é o 
prof essor da escola onde os tres primeiros níveis primários sao 
lecionados. Por outro lado, urna pesquisadora do Summer Insti
tute of Linguistics vem utilizando a cartilha Kaingáng - To Ke 
Je! - de que já foram publicados dois números (1963) e que tem 
facilitado muito o ensino da leitura para os principiantes. Ternos 
dela um exemplar e acompanhamos de perto a atividade da refe
rida pesquisadora, Dra. Ursula Wiessemann, em cuja casa nos hos-
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pedamos e que foi para nós excelente informante sobre a vida da 
comunidade. 

No Rio das Cobras, a alimenta~ao é muito mais substancial 
que em Palmas, o que é justificado pelo fato de o posto ter la
voura, cria~ao de gado vacum e suíno, além de cria~ao de ga
linhas, e ainda a vantagem de empregar alguns índios como assa
lariados. 

Nosso inquérito alimentar revelou os seguintes alimentos como 
usuais entre eles: feijao, fubá, quirera (milho socado, depois co
zido), milho verde, pinhao cozido (as vezes passado no monjo
linho), batata-doce, abóbora; frutas do mato: uvaia, gabirova, 
pitanga; legumes do mato; urtiga; carne de porco, de galinha, as 
vezes de vaca ( quando há matan~a do gado do posto), de rato 
( ! ) , de irara, de coelho, cu tia, de capivara, de paca, de porco-do
-mato e de pequenas e médias aves da redondeza, que conseguem 
apanhar com "setra" (urna espécie de atiradeira, que é urna for
quilha de galho e peda~os de pneu velho); o tatu (menos o de 
rabo mole), quati e animais ferozes e maiores, que ca~am, as 
vezes, com armas negociadas com brancos da redondeza. Alimen
tam-se também de ovos e peixes, estes pescados no Rio das 
Cobras e afluentes próximos. J á usam broas e alguns biscoitos 
a base de farinha de milho moída em piloes primitivos ou no 
moinho da casa do posto. 

As crian~as sao de aspecto relativamente sadio; e, ao que 
soubemos, as doen~as mais graves sao as diarréias e verminoses 
(excepcionalmente, encontramos dois casos de crian~as, um menino 
e urna menina, portadores de epilepsia, filhos do mesmo casal, um 
índio e urna neobrasileira) . 

De modo geral, sao crian~as com as rea~oes da vivacidade 
própria da idade, e algumas eram bem diligentes, como os dois 
meninos que ajudavam a Dra. Wiessemann em seus afazeres ca
seiros ou nos af azeres de carregar água e limpar o terreno em 
volta de sua casa. Os bebes, de aspecto sadio, sao risonhos, prin
cipalmente depois de alimentados ao seio materno, apesar de in
comodamente transportados a grandes distancias, com o típico 
dispositivo em rede, que é preso a cabe~a da máe ou das irmás 
mais velhas. 

Os resultados dos do is testes f oram também mais compen
sadores que os de Palmas, embora ainda verificássemos haver 
muita atitude de inibi~áo, alguns casos de agressividade e de ansia 
de expansáo ou de aprova~áo pelo grupo. Apenas dois casos de 
hostilidade ao grupo, em adolescentes do sexo masculino. 
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3. 3 A crian~a Kaingáng de Tupi (SP) 

Para a análise das crian~as de Tupa, vale lembrar aquí a 
situa~ao do posto, num Estado (Sao Paulo) em que a industriali
za~ao atinge mesmo os rincoes mais longínquos, como o local do 
posto, que sente seu impacto refletido nas atitudes dos adultos e 
das criancas. 

Também aqui preocupou-nos, de início, o atendimento ali
mentar da crian~a: Tupa f oi, sem dúvida; o grupo que mais evi
dencio u este cuidado, através da acao do posto indígena, sinte
tizado principalmente na influencia exercida por D. Elita Simoes, 
esposa do encarregado, Sr. Itamar Simoes, e também funcionária 
do posto. Como professora, assistente social, ajudante de enfer
meira, instrutora de Artes Domésticas e de Recrea~ao, organizadora 

· de festas e competicoes, enfim a pessoa ideal para exercer a~áo 
junto a urna comunidade indígena cujo trabalho acompanhamos 
de perto e que desejamos aqui, com justica, encarecer. 

Como, além de intensa e produtiva cultura de amendoim, 
há urna lavoura bem cuidada, distribuída e controlada pelo posto, 
a situa~ao alimentar é boa e as crian~as se beneficiam dela desde 
casa, com os pais, até a escola; para onde o Servi~o de Merenda 
Escolar do Estado de Sao Paulo envia milho para canjica, . massas, 
leite de soja, fariilhas etc., que, com os legumes da horta, permitem 
urna distribui~ao de sopa ou mingau, bastante substanciosos, enri- , -
quecidos ·com leite e ovos, também fomecidos pelo posto. 

Um fato muito positivo é também a educacao e instru~ao 
que recebem na escola: aulas por métodos mod"ernos, recrea~ao, 
trabalhos manuais, tudo com os recursos de que disp5e o posto e 
encontráveis na redondeza, proporcionados pela, habilidade e dedi
ca~ao de D. Elita. :e. de se notar ainda que a referida funcionária 
se preocupa com seu próprio aperf ei~oamento profissional, freqüen
tando cursos do Centro do Professorado Paulista, ministrados em 
Tupa, e o Curso de Conserva~ao de· Solos, proporcionado . pela 
reparti~ao agrícola local. 

Faz-se mister registrar aqui a organiza~ao de um teatro in
fantil, com fantoches f eitos pelos próprios al unos índios, onde 
foi, também por eles, interpretada uma pe~a relacionada com a 
vida da comunidade e onde pode ser feita urna observa~ao das 
expressoes e relac;6es individuais e do grupo. Os resultados ano
tados por D. Elita foram por nós examinados e constituem, a 
nosso ver, excelente psicodrama infantil! Nao é de se estranhar, 
pois, que o aspecto físico e algumas rea~es mentais (nao todas) 
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se tenham apresentado diferentes dos das · crian~as de Palmas, prin
cipalmente, e também das de Rio das Cobras. Houve, também, 
contato muito fácil, que permitiu urna observac;ao das reac;oes psi
cológicas a situac;ao nova que se criava frente a pesquisadora, 
urna presenc;a estranha, embora cordial. 

Além das assistencias alimentar e educacional, cumpre-nos 
registrar o atendimento médico das crianc;as, que recebiam todo 
tratamento necessário e possuíam ficha sanitária individual, onde 
eram anotados vermífugos e as vacinas que lhes eram aplicadQs. 

Aqui, também, e até com mais razao, aplicamos as técnicas 
projetivas - desenhos da figura humana e da árvore - para uma 
avaliac;ao dos elementos do grupo em si e em cotejo com os dos 
outros dois grupos. Os resultados des ta aprecia~ao f oram, até 
certo ponto, um pouco diferentes dos que esperávamos em relac;áo 
ao grupo de Rio das Cobras. Foi assim que chegamos aos se
guintes resultados: poucos c.asos de inibic;áo; poucos casos de 
inseguranc;a; vários casos de problemas de adaptac;áo; poucos casos 
de agressividade. · 

' Em comparacao com os outros dois grupos, os de Tupa situa
ram-se em posi~ao intermediáría; em melhor situacao, relativa
mente aos resultados dos dois testes, ficaram os de Rio das Cobras. 
Quanto ao estado de nutric;áo, os de Palmas estiveram em pior 
situacao, seguidos dos dois outros, que apresentaram, ambos, melhor 
estado nutricional das crian~as e, conseqüentemente, melhor assis
tencia alimentar. 

<:;abe-nos a anáHse final da pesquisa, e as conclusoes que nos 
sao permitidas concentram-se na eficiente acao e influencia do 
posto indígena que, através das providencias para orienta~ao dos 
índios, favorece a economía e melhora o comportamento do grupo. 

Quando, nas Nac;Oes Unidas, foi proposto por Henri Lau
rentis, em 1957, o significativo slogan "A crianc;a precisa de pro
teínas", ocorreu-nos lembrar que as necessidades básicas alimen
tares mínimas devem ser ,proporcionadas nao só a crian~a dos gran
des centros citadinos, como a dos meios rurais e a das comunidades 
indígenas, afastadas pelas distancias geográficas e culturais. 



4 ESTUDO ANTROPOFISICO DOS KAINGANG 
DE PALMAS 

Em 1955, depois de ministrarmos um curso de Antropometria 
no Instituto de Pesquisas da Faculdade de Filosofia da Universi
dade Federal do Paraná, a convite de seu diretor, Prof. Loureiro 
Fernandes, visitamos o Posto Fioravante Esperan~a, do Servi~o 
de Prote~ao aos Indios, no município de Palmas, ,onde entramos 
em contato com os Kaingáng, que há muito vem sendo objeto de 
observa~es por vários pesquisadores. 

Em 1959, ainda em companhia de Loureiro Fernandes, vol
tamos novamente a Palmas e ao Posto Fioravante Esperan~a, onde 
colhemos mais dados antropofísicos em indivíduos do sexo femi
ni,no e fizemos revisao de elementos do sexo masculino, conseguindo 
perfazer um total de 77 fichas de indivíduos adultos, dos quais 35 
do sexo masculino e 42 do sexo feminino. 

Utilizamos, para a pesquisa, a ficha que o Departamento de 
Antropologia da Universidade do Paraná acaba de adotar oficial
mente e que é calcada na de modelo 4, do .Museu Nacional, com 
pequenas modifica~óes e alguns acréscimos. 

Adotamos, outrossim, a técnica de Martin, tendo em vista 
possibilitar compara~oes futuras e nos enquadrando, assim, num 
critério de estandardiza~ao, pela qual tanto nos batemos e com 
a qual sonhamos para as pesquisas de Antropologia Física. 

Na presente comunica~ao sera.o analisados vários caracteres 
descritivos e alguns dados antropométricos; os dados fisiológicos 
foram tomados pelo Prof. Loureiro Fernandes e pelas suas assis
tentes, que deverao encarregar-se da análise e das interpreta~oes 
dos resultados. 

Nosso primeiro cuidado na aprecia~ao dos indivíduos foi em 
rela~ao aos dados genealógicos. A f avorável situa~á(} do grupo, 
ainda relativamente homogeneo, pouco numeroso e sob o controle 
do Servi~ de Prot~ao aos Indios, permitiu-nos dados bastante 
seguros em rela~ao as genealogias. 
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Assim, os indivíduos f oram seriados, para a análise e inter
preta~ao dos dados, de acordo e em rela~ao a este critério, de 
modo que em nossas séries (masculina e feminina) os primeiros 
indivíduos seriados sao Kaingáng "puros", de país e avós Kaingáng; 
seguem-se os de um ancestral nao-Kaingáng, depois dois, e assim 
por diante. 

Neste capítulo, apenas alguns itens foram estudados, por terem 
sido tao numerosos os dados colhidos, que o estudo de todos eles 
e das rela~oes e índices que deles decorrem forneceriam material 
para urna verdadeira monografía sobre a Antropologia Física dos 
Kaingáng. 

Analisamos os seguintes caracteres descritivos: cor da pele, 
cor da íris, tipo e cor do cabelo, obliqüidade da fenda palpebral, 
presen~a das pre gas mongólica e marginal, pilosidade, forma do 
cranio, em norma vertical, e da face, em norma frontal. 

Dos dados antropométricos, mereceram prioridade: os rela
tivos a cabe~a, os diametros cefálicos ( antero-posterior e trans
verso), a altura auricular da cabe~a, o perímetro cefálico, a capa
cidade cranica, os diametros biorbitais (interno e externo), a altura 
e largura do nariz, o diametro bucal máximo e a altura bilabial, 
o diametro bizigomático, as alturas f aciais (morfológica e superior) , 
o diametro bigoníaco, bem como os principais índices que decor
rem das rela~oes entre eles: os índices cefálicos (horizontal e ver
tical), o biorbitário, o nasal, os faciais (morfológico e superior) 
e o de prognatismo. 

Os demais dados antropométricos considerados f oram: peso, 
estatura, envergadura, altura tronco-cefálica, diametros (biacromial 
e bicristilíaco), perímetros (torácico, pélvico e da panturrilha), 
comprirriento total dos membros (superior e inferior), comprimen to 
da mao, altura e comprimento do pé, além dos índices córmico, 
crucial, de Manouvrier, de Kaup e rádio-pélvico. 

4. 1 Genealogias 

Os Kaingáng de Palmas deram-nos a impressao de grande 
homogeneidade em seu aspecto físico. Para urna confirma~ao desta 
nossa impressao, utilizamos o critério genealógico, e por ele seria
mos nossas fichas de observa~~º · Assim, aqueles descendentes de 
pais e avós Kaingáng, portanto Kaingáng puros, eram: do sexo 
masculino, 35, e do sexo feminino, 42 indivíduos. Os demais 
indivíduos revelavam, em suas genealogías, interferencia de ele
mento branco (portugues, na maioria dos casos) e de elemento 
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negro. Essa interferencia, porém, pouc<'- afetou a homogeneidade 
física do grupo, como se poderá verificar da análise que f aremos 
adiante. 

4. 2 Caracteres descritivos 

Pele - Para a avalia~áo da cor da pele, utilizamos a ·escala 
Kruse-Fróes, já bem conhecida dos pesquisadores brasileiros e da 
qual existe cópia em vários servi~os especializados, tendo sido ela
borada inicialmente por Fróes da Fonseca, quando de suas pes
quisas no Laboratório do Museu Nacional. Seus valores váo de 
1 a 8, abrangendo as tonalidades mais encontradi~as em nosso meio 
e que sao: 1) branca-pálido; 2) branca-rosado; 3) branco-quei
mado; 4) branco-amorenado; 5) branco-trigueiro; 6) pardo-claro; 
7) pardo-escuro; 8) preto. 

Quase todos ·os indivíduos do sexo masculino apresentaram 
as tonalidades 5 e 6, e apenas um elemento com a tonalidade entre 
6 e 7. Nos elementos femininos, apenas um apresentou tonalidade 

· entre 4 e 5, tres outros com pele 6 e 7, os demais com a domi
nancia das tonalidades entre 5 e 6. 

Olhos - Foi ainda a escala Kruse-Fróes, que apresenta tam
bém tonalidades referentes a olhos, a que utilizamos na avalia~ao 
da cor dos olhos. Nela, as tonalidades vao de 1 a 8, com as se
guintes correspondencias: 1) olhos azuis; 2) olhos azul-acinzen
tados; 3) olhos verdes; 4) olhos verde-acinzentados; 5) olhos par
dos; 6) olhos castanho-claros; 7) olhos castanho-escuros; 8) olhos 
pretos. Nossos elementos se adensaram em torno do valor 7, 
embora houvesse alguns elementos de · tonalidade 5 e outros com 
o tom 8, tanto na série masculina como na feminina. 

Cabelo (tipo e cor) - O cabelo se apresentou em quase todos 
os indivíduos como do tipo 1, lissótrico, o cabelo corrido, típico 
do grupo niongolóide; entretanto tres elementos se apresentaram 
com o tipo intermediário 2-3. Nas genealogias desses tres elemen
tos pudemos detectar a interferencia de elemento negro. 

Quanto a cor, foi assinalado quase totalmente o tom preto 
típico dos indígenas, adensando-se os valores em tomo das nota
~óes Pl e P2, que traduziriam as tonalidades de preto e pre!o 

- carregado. Há de se notar, entretanto, que entre os homens nao 
foi assinalada nenhuma vez, a tonalidade castanho-escura, mas 
ela apareceu, 'algumas vezes, nas mulheres. Um ele~ento albino 
e tres grisalhos foram assinalados no grupo. 
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Fenda palpebral - Na observa~ao da fenda palpebral, leva
mos em conta as tres características que a tomam típica, caracte
rizando assim o chamado "olho mongólico", a saber: a inclina~o 
ou obliqüidade, traduzida pela maior eleva~ao do angulo externo 
em rela~ao ao interno; a presen~a de uma dobra que oculta a 
carúncul~ lacrimal (a prega marginal ou nasal) ; a prega que obli
tera a borda livre da pálpebra superior, a bem conhecida "prega 
mongólica". 

Nos Kaingáng de Palmas observamos essas tres características 
e che gamos aos seguintes resultados: 

Obliqüidade - Nao é freqüente a obliqilidade típica acen
tuada,. pois, entre os 35 elementos masculinos, 11 se apresentaram 
com obliqüidade leve, e os demais nao apresentaram nenhuma. 
Entre os do sexo feminino, 7 apresentaram obliqüidade acentuada, 
6, obliqüidade leve, e os demais, nenhuma. 

Prega mongólica - Embora pouco acentuada, a presen~ da 
prega mongólica típica manifestou-se em 13 casos, no sexo mas
culino, e em 21 elementos do sexo feminino. 

Prega marginal ou nasal - A prega marginal, que oculta a 
carúncula, foi mais rara ainda, tendo sido verificada em 7 indi
víduos do sexo masculino e em 1 O sexo feminino. 

Pilosidade - Verificamos ser muito rara a pilosidade entre 
os Kaingáng; o que já era de se esperar, pois é típica de nossos 
índios. Com a pilosidade normal e peculiar ao sexo, apenas 3 
elementos, que, por sinal, nao eram Kaingáng ''puros". 

Normas de crdnio e face - Nada de particular e típico se 
verificou em rela~ao as normas de cranio e face, a nao ser uro 
ligeiro predomínio das formas intermediárias, o que, de certo modo, 
exprime um arrendondamento, urna forma de transi~ao entre as 
formas 1 e 2, características mais típicas (MARTIN, 1957). 

4. 3 Dados cefalométricos 

Para a análise dos dados cefalométricos, fizemos o cálculo da 
média do grupo, além do desvío padrao, do coeficiente de varia
~ao, da amplitude de varia~ao, para cada dado antropométrico 
considerado. Pelo desvio padrao, tivemos uma idéia da dispersao 
das variantes em tomo da média, e pelo coeficiente de varia~ao, 
proposto por Pearson, em 1896, exprimindo a rela~ao que entre 
si mantem, tivemos a média aritmética e o desvio padrao. Sendo 
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urna rela9ao percentual entre o desvío padrao e a média aritmética, 
o valor do coeficiente de varia9ao significa a percentagem que o 
desvío representa do valor da média. Ele é, a um tempo, a ex
pressao da variabilidade e da tendencia central de urna série; em 
outras palavras, é o desvío padrao expresso em percentagem. 

4 . 3 . 1 V al ores métricos 

Analisaremos agora os valores que encontramos para cada 
dado cefalométrico considerado: 

Diametro ántero-posterior máximo - Esta medida, que tra
duz o comprimento da cabe9a, apresentou, entre os Kaingáng de 
Palmas, um valor médio de 19 ,2, com um coeficiente de varia-
9ao de 2,6% entre os homens. Para as mulheres, o valor médio 
foi de 18,2, com um coeficiente de varia9ao de 4,39%, por
tanto bem mais elevado. 

Diámetro cefálico transverso máximo - A largura da cabe9a, 
traduzida pelo diametro transverso máximo, revelou-se impressio
nantemente homogenea, num e noutro sexo, com valores médios 
respectivos de 14,7 e 14,2; os desvíos padróes tiveram valores 
quase coincidentes, o mesmo acontecendo com os coeficientes de 
varia~ao (3,40% e 3,47% ) . 

Altura auricular da cabe~a - Foi mais variável que os dois 
diametros cefálicos, a chamada "altura auricular da cabe9a". Seus 
valores médios de 13,4 e 12, 1 para cada um dos sexos foram acom
panhados de coeficientes de varia9ao bem elevados ( 10,44 % e 
9,91 % ) que mostram a grande variabilidade deste dado em nosso 
grupo indígena. 

Perímetro cef áUco - Muito homogeneo apresentou-se o grupo 
Kaingáng em rela~ao a esta medida: as médias de 56,0 com coefi
ciente de varia~ao de 2,67% para os homens, e 55,1 com coefi
ciente de varia~ao de 3,86% para as mulheres, traduzem urna 
grande homogeneidade num e noutro sexo. 

Capacidade craniana - Para o cálculo da capacidade crania
na utilizamos a fórmula de Lee-Pearson que, segundo Martin, é 
a que no cálculo indireto mais se aproxima do valor real (MARTIN, 
1957). Sua fórmula, admitindo varia9óes conforme o sexo, já leva 
em conta o dimorfismo sexual típico. Assim é que para os homens 
o valor médio foi de 1 402 cm3, e. para as mulheres, de 1 220 cm3

; 

variaram, porém, os valores do coeficiente de varia~ao, muito 
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maior no sexo feminino, traduzindo urna flutuacao bem mais acen
tuada dos valores da série. 

Pela classificacao de Sarasini (MARTIN, 195 7), os Kaingáng 
sao euencéfalos, tanto os de um como os de outro sexo, com va
lores qu.e nao sao nem muito elevados, nem muito baixos, para 
a capac1dade craniana, mas apenas intermediários. 

Diametro biorbital interno - Para esta medida, que traduz 
o maior ou menor afastamento entre os angulos internos da fenda 
palpebral, há urna real variacao étnica, apresentando mesmo urna 
estreita correla9ao com a largura do nariz, que é característico 
racial. Achamos para valores médios, em nossa série, 3,5 e 3,4, 
respectivamente, com valores muito próximos para o coeficiente 
de varia9ao, conquanto um pouco elevados. Os desvios padroes 
de 0,2, num e noutro sexo, sao dignos de consideracao. 

Diámetro biorbital externo - Muito mais homogenea reve
lou-se esta medida, com seus valores de 10,1 e 9,6, para os sexos 
masculino e feminino, respectivamente, com coeficientes de varia-
9ao de 3,96 e 3,12, relativamente baixos, traduzindo, portanto, 
pequeno grau de afastamento dos valores da série, em rela~ao a 
média. 

Altura morfológica da face - Um valor relativamente ele
vado para a altura da face foi o que encontramos para média do 
grupo masculino; para o grupo feminino, entretanto, foi bem menor 
o valor médio (menos de 1 O mm), diferenca que traduz bem a reali
dade. lmpressionou-nos a face alongada dos homens Kaingáng: 
12,8 foi o valor médio da série masculina; o valor médio de 11,8, 
da série feminina, com um coeficiente de varia~ao elevado, 9 ,32, 
revela urna grande flutua9ao dos valores da altura morfológica da 
face, entre as mulheres. 

Altura facial superior - Mereceu-nos especial aten9ao a al
tura facial superior, dado o fato de ser considerada por alguns 
autores como mais significativa que a morfológica da face; entre 
eles, Fróes da Fonseca ( 1957), que justifica sua preferencia ale
gando ser esta medida menos influenciável por fatores externos 
diversos. Nem todos os elementos de nossa série Kaingáng toma
ram esta medida; os valores médios que encontramos, entretanto, 
aproximaram-se mais ( em um e outro sexo), o que nao aconte
ceu com a altura morfológica da face. Foi também menor o coefi
ciente de varia~ao nos dois sexos, fato que revela menor flutua~ao 
dos valores em rela~ao a média e, por conseqüencia, maior horno-
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geneidade da série. Foram de 7,1 e 6,5~ as médias de um e outro 
sexo, com coeficiente de varia~o de 7 ,04 e 7 ,69, .respectivamente. 

Dúlmetro bizigomático - A largura da f~ce é traduzida pela 
distancia entre os zygia, e é de particular significac;ao no estudo 
de qualquer grupo indígena. Nao nos pareceu exageradamente larga 
a fa ce dos Kaingáng, fato que, em geral,_ é típico em grupos 
mongólicos; também nao foi grande a diferen~ entre os dois sexos. 
Mais ainda: urna notável homogeneidade de todo o grupo em re
la~ao a esta medida traduz-se pelos valores médios 13,8 e 13,2, 
num e noutro sexo, com desvios padroes O, 7 e 0,5 e coeficientes 
de variac;ao de 5,07 e 3,78. 

Didmetro bigoníaco - Tao significativa quanto a bizigomática, 
traáuzindo a distancia entre os dois angulos da mandíbula, mos
tra-se esta medida também exagerada nos grupos mongolóides e, 
de certo modo, em correlac;áo positiva com o diametro bizigo
mático. Nossas médias, para os Kaingáng de Palmas, 10,1 e 9,3, 
revelaram grande homogeneidade do grupo, traduzida por baixos 
desvios padroes ( 0,5) e moderados coeficentes de varia~ao ( 4,9 
e 5,3). 

Altura do nariz - Com valores coincidentes para os dois 
sexos, 5,2 e 5,1, pequenos valores para os desvios padróes, 0,4 
e 0,3, e nao muito elevados coeficientes de variac;ao, foi a altura 
do nariz outra medida que se apresentou bastante uniforme. Sendo 
a altura nasal um dos elementos de um índice que mais tero so
frido crítica quanto a sua significac;ao racial e considerada por 
Fróes da Fonseca com um módulo apenas para estudo das pro
porc;óes da face (1957), é bem expr~ssivo o resultado verificado 
entre os Kaingáng de Palmas. 

Largura do nariz - Quanto a largura, para a qual nos sur
preenderam os altos valores médios achados, já as flutuac;oes foram 
mais acentuadas . e bem traduzidas pelos elevados valores do coefi

. ciente de variac;ao. Os homens se apresentaram coro uma largura 
média de 4,0 e as mullieres coro 3,6, valores relativamente altos, 
porém encontráveis entre os índios brasileiros. 

Dimnetro bucal máximo - A fenda bucal dos Kaingáng nao 
apresenta nada de particularmente interessante em seu tamanho e 
forma. Os valores médios diferem de um para outro sex<?, como 
normalmente acontece; e urna variabilidade um pouco maior no 
sex<? masculino nada de expressivo significa ( 5, 7 e 5 ,4) . 

Altura bilabial - Muito mais significativa é a espessura dos 
lábios, traduzida pela altura bilabial, que em nosso caso se apre-
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sentou com valores médios iguais a 1,9, num e noutro sexo, e 
desvios padroes de 0,3 e 0,4, respectivamente, coro flutuac;oes evi
dentes, expressas por coeficientes de variac;ao um pouco elevados 
(15,7 e 21,0). Nao sao muito finos os lábios dos Kaingáng e, 
por vezes, se equiparam aos dos mulatos brasileiros. 

4 . 3 . 2 Indices 

Os índices, estabelecendo relac;oes percentuais entre medidas 
q~e, de certo modo, se correlacionam, sao, em alguns casos, mais 
expressivos que os valores métricos absolutos. O mais freqüente
mente an·alisado é, sem dúvida, o índice comprimento-.largura, ima
ginado pelo sueco Retzius, visando a urna idéia mais nítida da 
forma da cabec;a. 

A classificac;ao bem conhecida dos indivíduos em dólico, meso 
e braquicéfalos goza da preferencia dos antropometristas, e é difícil 
nao aparecer em qualquer estudo antropofísico. Vejamos o que 
se passou com os Kaingáng de Palmas: 

Indice cefálico horizontal - Com urna predominancia acen
tuada de mesocefalia, t~to em um como em outro sexo (57,1 %, 
para os homens, e ,66,0%, para as mulheres), veio a seguir a doli
cocefalia, e, por último, a braquicefalia. Os índices médios das 
duas séries foram, respectivamente, 77, 1 e 78,6 que traduzem me
socefalia dominante em todo o grupo. Os reduzidos casos de 
braquicefalia dao urna grande peculiaridade ao grupo·, que se situa 
entre os indígenas brasileiros que apresentam tendencia a alonga
mento da cabe~a. 

A apreciac;ao genealógica de cada elemento nao nos fomeceu 
nada de particular em relac;ao aos casos de braquicefalia. Acresce 
a circunstancia de que, nos casos em que houve mesti~agem, os 

-~lementos negro e portugues que intervieram, possivelmente doli
cocéfalos, nao deveriam alterar a situac;ao. Os valores de meso
cefalia encontrados Qao sao elevados, e, a bem dizer, traduzem 
mais urna subdolicocéfalia. :E: urna singularidade digna de nota 
entre os Kaingáng esta tendencia ao alongamento da cabe~a, que 
aqui assinalamos, sem, entretanto, urna explicac;ao satisfatória. 

Indice cefálico vertical - De cabe~as altas (os homens mais 
que as mullieres), com valores 68,6 e 66,2, os Kaingáng se apre
sentam, em sua maioria, hipsocéfalos. As percentagens elevadas 
de cabec;as altas nao deixam dúvida quanto ao aspecto bem típico, 
relacionado a elevada altura auricular da cabe~a, fato a que já 
fizemos, acima, referencia especial. 
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Indice facial morfológico - Relacionando duas medidas que 
sao expressivas na caracteriza9ao racial, o índice facial morfo
lógico é um dos mais utilizados· em Antropologia Física. Fróes da 
Fonseca prefere, ao índice morfológico da face, outro índice facial, 
o superior, e justifica a preferencia por ser o outro calculado em 
fun<;ao da altura morfológica da face, que incluí a por<;ao man
dibular, diretamente influenciada pelo desenvolvimento dos mús
culos mastigadores, que, por sua vez, o é pelo regime alimentar. 
A altura facial superior seria, assim, urna característica mais estável 
para o cálculo do índice facial. Para o cálculo dos dois índices, 
encontramos, realmente, algumas diferen<;as dignas de relevo. Para 
o índice morfológico, os Kaingáng se classificaram como lepto
prosopos, com valores médios de 92,9 e 90,4 num e noutro sexo, 
respectivamente. 

Indice facial superior - Para este índice, que classifica os 
indivíduos em leptenos, mesenos e eurienos (COMAS, 1957, p. 107), 
encontramos os valores médios de 51,2 e 49,6, que situam os 
Kaingáng como mesenos, portanto com valores que de certo modo 
constituem urna discrepancia em rela<;ao ao índice facial morfo
lógico, que os dava como de face longa ; isto correría talvez por 
conta da causa acima apontada por Fróes da Fonseca. 

Indice nasal - Com maior freqüencia de indivíduos mesor
rinos nos dois sexos encontramos, para valores médios, 77 ,9 e ' . . 71 ,2 no índice nasal. Alguns casos de camernn1a ocorreram, ~as 
nem sempre explicáveis, pela influencia. do el~m~nto neg.r~. Ass1m. 
é que, em dois casos de pura genealo~1a ,K~1ngang, ven~1cou~se . a 
camerrinia. Nos demais, entretanto, fo1 fac1l detectar a 1nfluenc1a 
negróide, como responsável por largura de nariz mais avantajada, 
Ocorreu a leptorrinia apenas em 11, 7 5 % entre os homens, e bem 
mais entre as mulheres, 47,6%. 

Indice de prognatismo - Utilizando as distancias tragion-na
sion e tragion-prosthion, e relacionando-as em índice, Bastos de 
Ávila propós a seguinte fórmula para a avalia<;ao do grau de prog
natismo no vivo (BASTOS DE ÁVILA, 1953, p. 152) . 

' t 

Prognatas 

Mesognatas 

Ortognatas 

Distancia tragion-nasion X 100 

Distancia tragion-prosthion 

com os seguintes valores classificatórios: 

X 

93,0 

98,0 

92,9 

97,9 

X 
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Entre índios americanos tem sido assinalado tanto prognatismo, 
como ortognatismo acentuado, passando pelas grada~óes interme
diárias mais variadas. Pelo índice acima, calculamos o grau de 
prognatismo dos Kaingáng e verificamos que eles se classificam 
como mesognatas, 93,9 e 93,3 num e noutro sexo, com grande 
homogeneidade do grupo, em· rela~áo a este típico característico 
étnico. 

4. 4 Outros dados antropométricos 

O dado antropométrico, que, por sua importancia, merece es
pecial considera~ao - nao só quando o consideramos em seu valor 
absoluto, como também quando o tomamos como ponto d~ refe
rencia ou em rela~áo a outros segmentos do corpo - e, sem 
dúvida, a estatura do indivíduo. 

Muito mais significativa que o peso - dado muito mais 
expressivo do pon to de vista fisiológico que morfológico -, e de
pendendo de circunstancias e influencias pe~st~sic~s, a esta°!r~ se 
situa, hierarquicamente, como urna das pnnc1pais caractensticas 
étnicas. 

Estatura - Para nossa série masculina, o valor médio encon
trado foi de 162,5, com desvío padrao de 5,9 e um coeficiente 
de varia~ao de 3,6, o que fala, mui favoravelmente, de urna 
homogeneidade do grupo. Para as mulheres, o valor médio de 151,2, 
com o desvio padrao de 5,8 e o coeficiente de varia~ao de 3,8, 
nao diferiu muito do que se passou com a série masculina. 

Pela classifica~ao de Brugsch (MARTIN, 1957), classificam-se 
os Kaingáng masculinos como "normossómicos" de pequena esta
tura, enquanto as mulheres seriara també.m "normossómicas", mas 
de média estatura. Os dois sexos estanam, portanto, dentro de 
urna "zona de normalidade" que o mesmo autor classificou de 
"normossomia" em contraposi~ao a "hipersomia" e a "hipossomia". 
Para a classifi~a~ao de Martín ( 1957), entretanto, os Kaingáng 
de Palmas, de ambos os sexos, seriam "submedianos", isto é, lago 
abaixo dos considerados como "médios". 

Peso - O valor médio de peso nos homens se apresentou 
como 58 900 g, com um desvío padrao de 5 800 ~' bastante e~e
vado, o que confirma nossas considera~óes a respe1to da precane
dade do valor <leste dado, na análise étnica de ·um ~po. Pa!a 
as mullieres, o valor médio f oi de 49 800 g, com desv10 padrao 
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de 5 500 e um elevado coeficiente de variac;ao, traduzindo grande 
flutuac;ao de valores em relac;ao a média, explicável pelas mesmas 
considerac;óes já apontadas. 

Indice de Kaup - Só a relac;ao peso-estatura poderá oferecer 
algum informe digno de nota, pois, via de re gr a, sao es ses do is 
valores relacionados mais com o objetivo de se ter urna idéia das 
condi~es de higidez do indivíduo. Os índices de Quetelet, de 
Buffon-Rohrer e, mais modernamente, os de Kaup e Livi, nao sao 
mais do que fórmulas exprimindo esta relac;ao. 

O índice de Kaup apresenta a particularidade de, na relac;ao 
peso-estatura, atingir, no indivíduo adulto, normalmente desenvol
vido, um valor constante igual a 2,3; um valor inferior traduziria 
um deficit no desenvolvimento em sentido transverso, e o superior 
importaria num excesso de peso (BASTOS DE ÁVILA, 1958) . A 
título de curiosidade, calculamos o índice de Kaup daqueles indi
víduos para os quais foi possível obter o peso, e chegamos a um 
resultado que, de certo modo, confirmou nossa expectativa. O 
aspecto físico da maioria dos indivíduos do grupo afigurou-se-nos 
nao muito precário, com os valores médios, nos dois sexos, 2,23 e 
2,22, pouco inferiores a constante ideal, nao obstante termos en
contrado, para alguns indivíduos, valores iguais e até superiores 
ao valor 2,3. 

Envergadura - A apreciac;ao da chamada "grande enverga
dura" se torna digna de nota, principalmente na caracterizac;ao. de 
um grupo indígena, além da particularidade interessante de poder 
ser relacionada a estatura. A envergadura é, via de regra, 4 a 5 cm 
maior que a estatura, entre adultos masculinos da rac;a branca, e 
de apenas 2 cm, para os do sexo feminino. Só fortuitamente a 
envergadura iguala a estatura. Bastos de Avila assinala os Esqui
mós e os Judeus como apresentando pequena envergadura, en
quanto os negros e índios americanos, urna grande envergadura, 
excedendo, mesmo, a estatura. 

Urna comparac;ao dos valores médios da estatura, nos Kain
gáng, elucidará melhor os fatos: 

VALORES M2DIOS 

Estatura Envergadura Diferen~a 

Série masculina 162,5 167' 1 4,6 

Série fe minina 150,3 1s1,2 0,9 
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Altura tronco-cefálica - Sao bastante elevados os valores mé
dios encontrados para a altura do indivíduo sentado: 83,5 para os 
homens, com coeficiente de variac;ao de 3,6 e 79,6 para as mulhe
res, com coeficiente de variac;ao de 4,40. Classificaram-se, assim, 
os Kaingáng como indivíduos de tronco medianamente longo, en
quanto outros grupos indígenas brasileiros (poucos) os excedem 
e outros sao por eles excedidos. 

Diametro biacromial. - Com valores médios de 36, 1 para os 
homens e 33,5 para as mulheres, e coeficientes de variac;ao mais 
elevados do que, comumente, vinha acontecendo, apresenta a série 
urna grande flutua~ao de valores, para este dado antropométrico, 
conquanto menos acentuada no sexo feniinino. 

Diametro bicristilíaco - Na apreciac;ao do bicristilíaco, sur
preendeu-nos, de início, nao ter sido mais elevado o valor da série 
feminina, já que este dado mostra um claro dimorfismo sexual, 
com valores mais altos para as mulheres. A análise de dados, 
entretanto, assegurou-nos que nao havia nenhuma discrepancia, 
urna vez que, em rela~ao as respectivas estaturas médias, as mu
lheres Kaingáng, como sói acontecer, sao portadoras de bicrista 
superiores. Os valores médios encontrados foram: 27,4 e 26,9, 
respectivamente. 

Perímetro torácico - Em nossa pesquisa foi utilizado o perí
metro torácico axilar, único que permite urna aprecia~ao compa
rativa dos dois sexos. Os valores médios de 90, 1 e 81, 1, com 
desvios padróes de 3,8 e 4, 7, e coeficientes de variac;ao de 4,2 
e 5,7, sao resultados satisfatórios e que revelam relativa homo
geneidade num característico que, via de regra, apresenta grande 
variabilidade, merce das variadas circunstancias exógenas que o 
podem influenciar. 

Perímetro pélvico - A cintura pélvica, mais avantajada nas 
mulheres, 82,9 e 79,1, com elevados coeficientes de variac;áo, reve
lou-nos um dado antropométrico de muita flutua~áo, fato que 
nao sabemos explicar bem, nem a que atribuir. ExcJu(mos dois ele
mentos da série feminin~, r?r se acharem em estado de gesta~ao. 

Perímetro da panturrilha - ~ ao nível da maior espessura do 
músculo gastrocnemico que se toma o chamado perímetro da pan
turrilha, característico a um tempo sexual e racial. Um maior 
acúmulo de tecido adiposo, no sexo feminino, faz com que sejam 
mais elevados os valores médios deste dado antropométrico (BASTOS 
DE ÁVILA, 1958, p. 83). Entretanto, em nossas séries, surpreendeu
-nos o fato inverso: valores mais altos para os homens que para 
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as mulheres, 33,9 e 30,0, respectivamente. Só encontramos urna 
explica~áo, que, entretanto, apresen tamos com as devidas reservas: 
o grande desenvolvimento do gastrocnemico nos homens poderá ter 
sido determinado pelo fato de serem abrigados, atualmente, a 
grandes e longas marchas a pé, for~ados que sao a busca de ati
vidades remuneradas junto a indústria madeireira local. 

Comprimento do membro superior - Os valores médios de 
74,5 e 65,6, respectivamente, para cada sexo, com urna diferen~a 
intersexual bastante acentu~da ( quase 9 mm), foi o que encontra
mos para este item antropométrico. A variabilidade se apresentou 
na série masculina bem maior que na f eminina, corroborando o 
que se verificou em rela~áo a envergadura, medida que, sabida
mente, envolve o comprimento dos membros superiores, adicionado 
do diametro biacromial. Um fato decorre, evidentemente, do outro 
e é digno de nota por traduzir urna significativa diferen~a de ordem 
sexual. 

Comprimento da miío - O estudo dos diversos segmentos dos 
dos membros oferece aos pesquisadores urna série de dados e pro
por~oes bastante expressivos na aprecia~áo das varia~es étnicas 
dos grupos estudados. Desses segmentos, porém, avulta como da 
maior importancia a máo, que nos Kaingáng se apresentou com os 
valores médios de 17, 7, para o sexo masculino e 16, 6, para o fe mi
nino. O elevado coeficiente de varia~ao da série masculina foi 
bem diferente do da série fe minina, com um desvio padráo de 0,8 
e um coeficiente de varia~áo de 4,8, que falam a favor de maior 
homogeneidade. Realmente a grande amplitude de varia~áo que 
a sérje masculina apresentou ( 12,3-22,2) suscitou-nos algumas re
flexoes. A medida do comprimento da máo deve ser, preferente-· 
mente, tomada de maneira direta e nao calculada por dedu~ao, 
ou seja, como a diferen~a entre as alturas do stylion e dactylion 
sobre o solo. Parece-nos que esta discrepancia que a série mas
culina apresentou deve correr por conta do fato de nao ter sido 
tomada diretamente a medida do comprimento da mao. Só assim 
se explica a grande diferen~a na variabilidade que as duas séries 
apresentaram e que foram de 1O,1 e 4,8, respectivamente. 

Comprimento do membro inferior - Bastos de Avila chama 
a aten~áo para a importancia do comprimento do membro inferior 
e sua rela~áo com a estatura. O grande desenvolvimento que a 
extremidade inferior apresenta em rela~áo a estatura, diz ainda 
aquele autor, é autentico característico da espécie humana. Nao 
menos importante é a aprecia~ao da rela~áo "tr;onco-membro inf~-
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rior", que f oi objeto de es tu dos especiais por Manouvrier e que 
o levaram a estabelecer a conhecida rela~áo que tem seu nome 
- índice de Manouvrier - e a que nos reportaremos mai~ adiante. 
Os Kaingáng de Palmas apresentaram-se com os valores médios 
de 91,8 e 83,9, respectivamente, para os sexos masculino e femi
nino. A variabilidade nas duas séries ( 4,68 e 4,88), com desvios 
padroes de 4,3 e 4, 1, revela ter-se apresentado esta medida com 
urna flutua~áo bem moderada e expressiva, tratando-se, como se 
sabe, de um segmento tao significativo na caracteriza~ao antro
pológica do indivíduo. 

Altura do pé - Dos segmentos que integram o membro 
inferior, pareceu-nos de maior importancia a altura do pé, de 
evidentes varia~oes raciais e sexuais. :f: sempre mais elevado o 
índice nos indivíduos do sexo masculino, 9,0 para os homens e 
7 ,2 para as mullieres; alarmou-nos, porém, o elevado coeficiente 
de varia~áo da série masculina, que nos leva a pensar, talvez, 
numa razáo de ordem técnica (tomada de medida) para esta discre
pancia. Muito mais homogenea revelou-se a série feminina, com 
um coeficiente de varia~áo de 8,33. 

Comprimento do pé - O comprimento do pé é considerado 
ainda mais significativo que a altura, principalmente quando esta
belecida sua rela~áo com a estatura. Via de regra, o comprimento 
do pé representa mais ou menos 16% da estatura, no sexo mas
culino, e 15%, no feminino. Na série Kaingáng, o comprimento 
do pé apresentou os valores médios de 25,4 e 22,9, para homens 
e mullieres respectivamente, com coeficientes de varia~áo quase 
coincidentes, 3,94 e 3,93, o que fala francamente a favor de uma 
grande homogeneidade das séries masculina e feminina, em re
lacao a este dado antropométrico. Relacionamo-lo a estatura, e 
obtivemos os resultados de 15,6% para o sexo masculino e 15,1 % 
para o feminino, valores percentuais absolutamente normais para 
a relacao "pé-estatura". 

Indice crucial - A rela~áo da envergadura a estatura, que 
Chervin chama de índice crucial, porque os dois elementos for
madores do índice f ormam realmente urna cruz, tem significa~áo 
no estudo de grupos indígenas, pelo fato de poder dar urna idéia 
melhor da variacao de urna em relacao a outra. Bastos de A vila 
diz que só fortuitamente a envergadura iguala a estatura, caso 
em que o índice crucial iguala a 1 OO. 
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Em nossa série Kaingáng, o que houve de mais interessante 
em rela~ao ao índice crucial foram os valores médios, bem dife
rentes de um sexo para outro. Assim, entre os homens a enver
gadura excedeu a estatura em grande maioria dos casos, tendo 
o índice igualado 102,5. Para as mullieres, fato inverso ocorreu: 
a estatura excedeu a envergadura na maior parte dos casos e o 
valor médio do índice foi de 99,2. Confirmando a afirmativa 
de Bastos de A vila, apenas em um caso os valores de estatura 
e envergadura coincidiram e o índice igualou a 100 ·(ficha 33, 
da série fe minina) . ,,. 

Indice córmico - O índice córmico - nova denominafYao 
que Vallois ( 1965) propós para o índice tronco-estatura ou ín
dice esquélico de Giuffrida-Ruggeri, justamente para que nao fosse 
confundido com o índice esquélico proposto por Manouvrier em 
1902 - é urna relafYaO entre a estatura do indivíduo em pé e a 
estatura do indivíduo sentado; classifica os indivíduos em braqui
córmiéos (de tronco curto), metriocórmicos (de tronco médio), e 
macrocórrnicos (de tronco longo) . De acordo com os valores 
convencionais, os Kaingáng de Palmas, tanto de um sexo como de 
outro, sao metriocórmicos, isto é, com índices médios de 51,8 
para os homens e 52,5 para as mullieres. 

Indice de Manouvrier - O índice de Manouvrier, que esta
belece urna rela~ao diferente da estabelecida por Giuffrida-Rug
geri, traduz, entretanto, quase o mesmo fato morfológico, qual o 
de urna rela~ao entre tronco e membros. Sua fórmula, proposta 
por Manouvrier, em comunica~ao a Société d' Anthropologie de 
Paris, relaciona o comprimento do membro inferior a altura tron
co-cefálica. Por ela, classificam-se os indivíduos em macroscé
licos, mesatoscélicos e braquiscélicos, a saber: de pernas longas e 
tronco curto; de tipo intermediário, e de pernas :curtas e tronco 
longo. Foram bem elevados os valores deste índice entre os Kain
gáng, classificando-os como macroscélicos (95,3 e 90,2, para um 
e outro sexo), o que, de certo modo, discorda do que se veri
ficou para o índice córmico, que os classificou como metriocór
micos. 

Indice rádio-pélvico - A rela~ao entre o comprimento do 
rádio e a largura da hacia, traduzida pelo diametro bicrista, é o 
índice de Lapicque que, em alguns grupos negros, ascende a mais 
de 100,0. Foi calculado para os Kaingáng, a título de curiosidade, 
a fim de verificarmos se, nos indivíduos em que o índice se apre-
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sentasse com valor elevado, poderla ser assinalada a influencia 
negróide. Os valores médios das duas séries foram, respectiva
mente, 94,4 e 85,5, abaixo, portanto, do elevado valor 100,0, 
encontradi~o nos grupos negróides. A análise dos casos indi
viduais revelou que, em sete casos, os valores do rádio-pélvico 
excederam 100,0, o que nos levou a pesquisa genealógica dos 
casos, e apenas em um caso nao f oi assinalado um ancestral negro 
ou mesti~o. Para a série feminina, o único caso com valor acima 
de 100,0 também apresentava um antepassado mesti~o. 

4. 5 Conclusóes 

Numa aprecia~ao geral dos resultados obtidos, parecem-nos. 
lícitas algumas afirma~oes conclusivas. Nao obstante os nume
rosos contatos, por mais de meio século, com "civilizados", em 
circunstancias que poderiam até favorecer a mesti~agem com ele
mentos branca e negro (LoUREIRO FERNANDES, 1941), há em 
muitos caracteres físicos dos Kaingáng de Palmas preponderancia 
do tipo mongólico, fartamente revelada pela análise antropofísica. 
Aqueles elementos étnicos mais típicos e menos plásticos de uma 
caracteriza~áo antropológica evidenciaram-se, claramente, nas séries 
dos dois sexos, e o critério genealógico, que, parece-nos, foi pela 
primeira vez utilizado na pesquisa antropológica de um grupo 
indígena brasileiro, f orneceu-nos dados seguros para as conclusoes 
da pesquisa. 

Os Kaingáng de Palmas caracterizam-se, típica e racialmente, 
com indios, com os tra~os inconfundivelmente mongolóides mais 
com'.umente mencionados: tipo e cor do cabelo, fenda palpebral 
característica, cor da pele etc. 

Alguns elementos ( poucos), mais no sexo fe minino que no 
masculino, poderiam ser caracterizados, pelo observador desavisado, 
como mesti~os, caboclos, cafuzos ou mulatos, justamente aqueles 
de quem nossa pesquisa genealógica revelou um ou mais ascen
dente nao-Kaingáng. Foi, sem dúvida, este um dos aspectos mais 
interessantes da nossa pesquisa: a aprecia~ao das diferen~as que 
surgiram, quando a mesti~agem com elemento branca ou negro 
era revelada pela genealogía do caso. 

Por falta de dados antropométricos seguros, deixamos de fazer 
compara~oes com outros grupos do mesmo stock lingüístico (Je). 
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4 . 6 Apendice 

Nao quisemos deixar de analisar, como particularmente inte
ressante para nossa pesquisa, dados de Loureiro Fernandes para 
grupos sanguíneos - sistema ABO e Rh. A distribui<;ao foi a 
seguinte : 

SISTEMA ABO 

Homens Mulheres 

n % n % 

o 30 85,7 34 80,9 

B 3 7,5 6 14,2 

A 2 5,7 2 4,8 

Total 35 98,9 42 99,9 

SISTEMA Rh 
• 

Grupo Kaingáng puro Grupo nio-puro 

100% positivo 100% positivo 

S ESTUDO ANTROPOFtSICO DOS KAINGANG 
DE RIO DAS COBRAS 

O estudo antropofísico dos Kaingáng de Rio das Cobras cons
ta de 9 caracteres antroposcópicos e 15 caracteres antropométricos, 
além de urna apreciayao da genealogia individual, tal como o fi
zemos para os Kaingáng de Palmas. 

O grupo, por nós examinado, consta de 41 indivíduos do 
sexo masculino e 21 do sexo feminino, na f aixa de idade entre 20 
e 60 anos, de pura ascendencia Kaingáng, de pais e avós Kaingáng. 

Os caracteres descritivos f oram: cor da pele, tipo e cor do 
ca bel o, cor dos olhos, forma da fenda palpebral, presenya da prega 
mongólica, grau de pilosidade, forma do perfil e das fossas nasais. 

Dos caracteres métricos constaram: estatura, envergadura, 
~tura tronco-cefálica, comprimento dos membros superior e infe
rior, diametro cefálico antero-posterior, diametro cefálico trans
verso máximo, diametros bigoníaco e bizigomático, alturas morfo
lógica e superior da face, altura e largura do nariz, distancias tra
gion-nasion e tragion-prosthion. 

Sobre esses dados métricos f oram calculados tres índices cef á
licas e um, relacionando a estatura a altura tronco-cefálica, visando 
a apreciar a proporyao estatura-tronco. Dessa rela<;áo resulta o 
índice córmico, de Giuffrida-Ruggeri, que permite classüicar os 
indivíduos em braquicórmicos (tronco curto), metriocórmicos 
(tronco médio) e macrocórmicos (tronco longo) . 

Tal como os Kaingáng de Palmas, os de Rio das Cobras de
ram-nos impressáo da grande homogeneidade em seu tipo físico. 
Houve tres elementos da série masculina que apresentaram, em 
sua genealogia, interferencia de elemento negro, branco e mestiyo. 
Em nossa apreciayáo dos elementos métricos e descritivos, bem 
como de seus respectivos critérios de avaliayáo, procuraremos mos
trar esta homogeneidade, através do cálculo da média e da ampli
tude de variayao dos valores, em cada série de medidas, para 
cada sexo. 

Para a avalia~áo da cor da pele, utilizamos, também aqui, a 
escala Kruse-Fróes, largamente adotada em nossas pesquisas e, pela 
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primeira vez, no Laboratório de Antropologia do Museu N acio
nal. As tonalidades de 1 a 8 sao as mais encontradi~as em nosso 
meio, sendo as tonalidade 5 e 6 as que correspondem aos tons de 
pele de nossos índios. Tal como entre os Kaingáng de Palmas, 
os valores se adensaram em torno dos valores 5 e 6, sem exce~ao, 
para o grupo masculino. Para o grupo feminino, entretanto, houve 
um caso de tonalidade 4, embora os demais ficassem na maioria 
em tomo do valor 5. 

O tipo de cabelo nao pode deixar de ser considerado, em 
pesquisa morfodescritiva de índios, dado o seu caráter muito típico. 
Os de nossa atual pesquisa nao fugiram a regra, a nao ser em um 
único caso, entre os da série masculina, que exibia um cabelo 
quimatótrico e dois outros com um tipo iiitermediário, quer dizer, 
lissótrico, tendendo para quimatótrico. O grupo feminino apresen
tou-se todo com o cabelo lissótrico, portanto, muito mais carac
terístico. 

Quanto a cor, a nao ser os casos em que já se evidenciava a 
canície, todos apresentaram cabelo preto, cor também típica dos 
grupos indígenas. 

A fenda palpebral, cuja forma é também muito típica nos 
grupos mongolóides, mereceu nossa observa~ao e, com surpresa, 
verificamos nao ser muito freqüente urna grande obliqüidade; foí 
mais comum a prega de ligeira obliqüidade,, e só em quatro casos 
apresentou-se a fenda palpebral com angulos em linha horizontal, 
na série masculina. Fenómeno mais ou menos identico na série 
feminina, com a fenda palpebral ligeiramente oblíqua na maioria 
dos casos e, em apenas dois, com horizontalidade dos· dois angulos; 
em nenhum caso, porém, houve obliqüidade acentuada, como era 
de se esperar e é comum nos grupos mongolóides. 

A prega mongólica, muito característica desses grupos, mos
trou uma incidencia muito irregular nos indivíduos dos dois sexos, 
de Rio das Cobras: houve presenca de prega leve ou muito leve, 
e até ausente. 

A pilosidade rara foi a tónica, fato que já era de se esperar 
e, logicamente, na série masculina. 

Quanto ao perfil do nariz, o nariz reto ou ligeiramente con
vexo é tao típico dos grupos indígenas, que nao se pode imaginar 
um perfil sem o dorso de nariz reto, ou, as vezes, aquilino. Nossa 
série apresentou o nariz tipicamente reto e, as vezes, convexo; 
sao raros os perfis cóncavos, tanto num como noutro sexo. 

Finalmente, a forma das f ossas nasais, expressa pela abertura 
no sentido transverso, médio ou longitudinal, f oi também cuidado-
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samente observada; evidenciou-se, na maioria, a forma em sentido 
transverso, em um e outro sexo. A forma longitudinal ou em 
sentido antero-posterior, revelou-se apenas em um caso de cada 
série. 

Os caracteres métricos merecerao uma análise mais individual 
do que em série e, mais ainda, de modo a nao se perder a evi
dencia do fato biológico que se tinha em vista, consoante a adver
tencia de Roquette Pinto, secundando o biómetra Johanssen : "Mit 
Mathematik, nicht als Mathematik" (ROQUETTE PINTO, 1933). 

Diante da grande dificuldade em cons~guir grupos numerosos, 
preferimos estudar os Kaingáng dos tres grupos em separado, le
vando em conta seu particular ambiente geossocioeconómico, dei
xando para capítulo posterior urna compara~ao entre os tres gru
pos sob o ponto· de vista antropofísico. 

Dados métricos - Serao analisados, primeiro, os cefalomé
tricos, para os quais calculamos a média e a amplitude de varia~ao, 
sem nos determos em um tratamento estatístico muito apurado, 
urna vez que o grupo é bastante homogeneo; o número de indi
víduos é pequeno, e sao todos de ascendencia Kaingáng, por várias 
geta~oes. 

Os 36 indivíduos do sexo masculino, entre 20 e 60 anos, 
apresentaram o valor médio de 18,0 para o diametro cefálico 
antero-posterior, com urna amplitude de varia~ao entre 17,6 e 19,9. 
Quanto ao diametro cefálico transverso máximo, o valor médio 
foi 15,2, com varia~ao entre 14,4 e 17,8. · 

Os quatro caracteres da f ace que apreciamos foram os diame
tros bigoníaco e bizigomático e as alturas morfológica e superior 
da face. 

O diametro bigoníaco é um dado de significa~ao, pois traduz 
a distancia entre os gonia, revelando, até certo ponto, maior ou 
menor largura do conjunto manc.Hbulo-facial. Apresentou-se com 
o valor médio de 10,2 e urna amplitude de varia~ao entre 9, 1 

· e 11,0. 
Quanto ao diametro bizigomático, que também traduz maior 

ou menor largura da face, seu valor médio igualou 14,0, variando 
entre 12,9 e 14,9. 

As alturas morfológicas (nasion-gnathion) e superior (nasion
prosthion) da fa ce, que exprimem bem o aspecto da face em sen
tido longitudinal, apresentaram valores médios respectivos de 12, 7, 
com amplitude de varia~ao entre 11,6, 14,0 e 7,8, com valores 
mínimo e máximo de 6,1 e 9,3, respectivamente. 
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Para os valores de altura e largura do nariz, que sao de va
ria~áo bem típica nos düerentes grupos raciais, entre os indivíduos 
masculinos apresentou valores de 6,0 para a altura e 4,0 para a 
largura, com amplitudes de varia~áo entre 5,3 e 7,4, para a altura, 
e 3, 1 e 4,4, para a largura. 

Analisaremos a seguir os dados cefalométricos da série femi
nina, constituída de 20 indivíduos, de pura ascendencia Kaingáng. 
A qui, também, preferimos a seria~áo dos valores, com aprecia~ao, 
apenas, da amplitude de varia~ao. 

Os valores dos dados cefalométricos do sexo fe minino f oram: 
para o diametro cefálico antero-posterior máximo, de 18,2 com 
varia~ao entre 16,0 e 19,5, e para o diametro transverso máximo, 
de 14,7 com urna amplitude de varia~ao de 13,8 e 15,5. 

Para os caracteres da face, os dois diametros considerados, o 
bigoníaco e o bizigomático, revelaram os valores de 9, 7, com 
máxima e mínima de 8,8 e 11,0, respectivamente, e 13,4, com 
varia~ao entre 12,5 e 14,6. Quanto as alturas, a morfológica teve 
como valor médio 12,0, com varia9ao entre 11,5 e 12,9; a altura 
superior da face, 7,3, com urna amplitude de varia~áo entre 6,5 
e 7 ,9. A altura e a largura do nariz, com valores médios respec
tivos de 5,6 e 3,8, tiveram urna ampla varia~ao, de 4,1 a 6,2 
para a altura, e de 3,0 a 4,2 para a largura. 

Outros dados antropométricos - Para os demais dados antro
pométricos, apreciaremos inicialmente a estatura e a envergadura, 
de importancia nao só em seus valores absolutos, como em relá~ao 
entre os dois, o que será apreciado quando nos referirrnos aos 
índices e rela~óes. 

A estatura teve como valor médio 158,T para os homens e 
149,2 para as mulheres, enquanto a envergadura foi de 161,9 
para os homens e 14 7 ,2 para as mulheres, permitindo logo urna 
compara~ao entre os dois sexos, pois enquanto na série masculina 
o valor médio da estatura f oi menor que o da envergadura, na 
série feminina o inverso aconteceu, com um valor de envergadura 
menor que o da estatura, como sói acontecer ( CoMAS, 1965, 
p. 77). 

A altura tronco-cefálica, que representa um dos segmentos da 
estatura total do indivíduo, merece ser apreciada nao só em seu · 
valor absoluto, como em sua rela~áo com a estatura. Seu valor 
médio, em um e outro sexo, foi de 85,3, com amplitude de va
ria~ao de 80,5 e 90,5 para os homens, e 79,6 para as mulheres, 
com varia~ao entre 73, 7 e 82,6. 
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Finalmente mereceram nossa aprecia9ao os comprimentos dos 
membros superior e inferior. O membro superior, com o valor 
médio de 71,6 na série masculina, mostrou urna grande amplitude 
de varia~ao: 64,4 e 78,0; para a série feminina, o valor médio 
de 61,4, com varia~áo entre 59,7 e 70,9, foi, como se ve, signifi
cantemente menor que o da t1érie masculina. Para o membro 
inferior, o mesmo se verificou, com os valores médios respectivos 
de 91,3 e 80,8, para cada sexo. As respectivas amplitudes foram 
79,5 e 113,7 (sexo masculino) e 73,2 e 86,3 (sexo feminino). 

Como observa~ao final, para fins de compara9áo, foram cal
culados alguns índices, que, traduzindo rela~óes e, mesmo, corre
la~óes entre certos dados, permitem comparar os Kaingáng com 
outros grupos indígenas, nao só do Brasil, como de outros países. 

Um dos índices mais significativos no estudo dos grupos mon
gólicos é a rela~ao estatura total-estatura sentado; conhecido tam
bém como índice córmico (Giuffrida-Ruggeri), ele traduz urna 
propor~áo significante variáve!, nos diferentes tipos constitucionais 
e raciais. Os Kaingáng de Rio das Cobras apresentaram o valor 
médio de 53,7 para o grupo masculino, o que os classüica como 
macrocórmicos, ou seja, de tronco longo em membro curtos; e o 
grupo feminino, com o valor médio de 53,3 é também macro
córmico. 

A rela~ao estatura-envergadura, de valor para grupos indí
genas, igualá a 100, quando as duas medidas se equivalem. Em 
nossas séries, nao fizemos o cálculo da média, pois, como reco
menda Comas (1965, p. 76), em seu estudo dos Triques de 
Oaxaca, é pref erível analisar os casos individuais, que, as vezes, 
fogem a regra geral. Nossos indivíduos se apresentaram com 
58,3% de casos com valor superior a 100, portanto com enver
gadura maior que a estatura, na série masculina; na série femi
nina, houve 25 % de casos com o valor superior a 100, eviden
ciando urna envergadura maior que a estatura, fato incomum no 
sexo feminino. A rela~ao intermembral também traduz propor~ao 
de valor significativo nos grupos mongólicos; daí o termos cal
culado e encontrado o valor de 78,6 para os indivíduos do sexo 
masculino (na maioria dos casos, ele se situa em tomo do valor 
70,0); para o sexo feminino, o valor médio encontrado foi de 75,9. 

Finalmente, os valores dos índices relativos a cabe~a mere
ceram nossa considera~ao, a falta de critério melhor para urna 
compara~ao com os demais grupos ou para a caracteriza~áo feno
típica do grupo em questao. Assim, os resultados dos índices 
cefálico horizontal, facial morfológico e nasal, classificaram os 
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Kaingáng do sexo masculino de Rio das Cobras, com valores 
respectivüs de 80,9, 90, 7 e 66,6 para aqueles índices, C,omo meso
céfalos, leptoprosopos e leptorrinos. Para os indivíduos do sexo 
feminino, os resultados foram, para os tres indíces: 80, 7 para 
o cefálico; para o facial morfológico, 89,7; para o índice nasal, 
67,9; classüicam-se, assim, como mesocéfalas, leptoprosopas e 
leptorrinas, sem diferen~a como se pode ver do que se evidenciou 
para os indivíduos do sexo masculino. 

O índice zigomandibular, relacionando os diametros bigo· 
níaco e bizigomático, é urna expressao da maior ou menor lar
gura da face (COMAS, 1965, p. 46-7). Para os Kaingáng de Rio 
das Cobras, os valores foram 72,8, que exprime urna face estreita, 
para os homens, e 72,4, também traduzindo urna face estreita, 
para as mulheres. Esses resultados concordam com a leptopro
sopia expressa pelos valores do índice facial morfológico acima 
referidos. 

Como já fizemos para os Kaingáng de Palmas, utilizamos 
também o cálculo do índice facial superior, aconselhado por 

. Fróes da Fonseca ( 1957) como mais preciso na avalia9ao da 
forma da fa ce, urna vez que circunstancias exógenas nao inter
vem no seu valor. Assim, a altura facial superior, relacionada 
ao diametro bizigomático, dá o índice facial superior, que classi
fica os indivíduos em eurienos (face curta), mesenos (face inter
mediária) e leptenos (face longa). Nossos indivíduos do sexo 
masculino apresentam-se com o valor 55,7, que os classüica como 
leptenos; os do sexo feminino, com o valor 54,5, sao também 
leptenos. 

Apreci(Jfao final do grupo - Tal como no grupo de Palmas, 
sao lícitas algumas conclusóes em rela~ao a este grupo: os ele
mentos étnicos mais típicos e menos plásticos de urna caracte
riza~ao antropológica evidenciaram-se; e, para isso, ternos a ga
rantia do critério genealógico que vimos utilizando em nossas pes
quisas de campo (grupos indígenas, descendentes de imigrantes 
etc.). 

No grupo atual, apenas os de pura ascendencia Kaingáng 
f oram considerados nessa aprecia9ao, fugindo ao critério exclu
sivo do cálculo da média e utilizando a seria~ao e a amplitude 
de varia~ao expressa pela distancia entre os valores mínimo e 
máximo da série. 

Em capítulo posterior, faremos compara~ao com os Kain
gáng de Tupa e de Palmas, já apreciados e observados, com cri
térios técnico e estatístico semelhantes. 

6 ESTUDO ANTROPOFlSICO DOS KAINGANG 
DE TUPÁ 

O número de indivíduos observados no grupo Kaingáng de 
Tupa f oi extremamente reduzido, tanto de um como de outro 
sexo. 

O posto abriga muitos índios, mas há entre eles também 
índios Krenak e Terena, mesti~os de Krenak e Kaingáng, de 
Terena e Kaingáng, além de alguns Kaingáng com elemento bran
co e negro em sua ascendencia. Por isso, só consideramos para 
a pesquisa antropofísica, tal como já fizemos para os Kaingáng 
de Palmas e Rio das Cobras, aqueles elementos de pura ascen
dencia Kaingáng, esta pesquisada e confirmada pelos dados ofi
ciais do registro do posta. 

Em 9 indivíduos do sexo masculino e 12 do sexo feminino, 
foi permitido, entretanto, avaliar da homogeneidade e caracteri
za~ao típica dos grupos Kaingáng, com ligeira~ discrepancias, que 
serao analisadas em capítulo posterior. 

Valemo-nos da seria9ao, do cálculo da média e da ampli
tude de varia9áo, o que nos pareceu mais lógico, num grupo 
relativamente pequeno, ainda que homogeneo, em razao de sua 
genealogía Kaingáng. 

Os caracteres descritivos mais utilizados e os métricos mais 
expressivos f oram cuidadosamente considerados na pesquisa, den
tro de urna estandardiza~áo que permite compara~es com os 
demais grupos Kaingáng ou outros grupos indígenas. 

A pele se adensou entre as tonalidades 6 e 7 da escala 
Kruse-Fróes, na série masculina; alguns indivíduos com tonalidade 
um pouco mais clara apareceram, entretanto, entre indivíduos do 
sexo feminino, tal como havia acontecido com os outros grupos 
Kaingáng estudados. 

O cabelo, de cor preta em quase todos, de um e de outro 
sexo, apresentou apenas urna exc~ao em dois indivíduos que já 
os mostravam grisalhos. O tipo lissótrico, em maioria absoluta, 
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já era de se esperar (houve um caso de cabelo artificialmente 
ondulado, entre as mulheres; quem o ondulou alegou achar assim 
"mais bonito"). 

A cor dos olhos, de tons 7 e 8 (escala Kruse-Fróes), também 
nao surpreendeu, bem como a fenda palpebral, ligeiramente oblí
qua na maioria dos casos. Quanto a prega mongólica, a freqüencia 
nao foi absoluta; até mesmo ausente, na maioria dos casos. 

Quanto ao perfil do nariz e a forma das aberturas nasais 
nossas observa~óes atestaram o perfil reto, com alguns elementos 
com o perfil concavo, num e noutro sexo. A forma das aberturas 
nasais foi, dominantemente, a do sentido transverso, com alguns 
elementos, aliás poucos, com a forma e sentido longitudinal, tanto 
para um, como para outro sexo. 

A pilosidade rara e até ausente, no grupo masculino, já era 
de se esperar, pois é um característico típico de grupos indígenas. 

Os caracteres métricos, nao obstante terem tido seus valores 
médios calculados, serao apreciados em seria~ao, com os valores 
mínimo e máximo considerados, mostrando a amplitude de va
ria~ao. 

Assim, a estatura, com o valor médio de 163,4 (Mn. 159,8 
e Mx. 168,0), classifica-os como indivíduos de média estatura; 
para o sexo feminino, o valor médio de 149,3 (Mn. 146,3 e 
Mx. 153,0) revela urna estatura média para sua classifica~ao. 

A envergadura, que em nossa pesquisa mereceu aten~ao por 
ser significativa, quando relacionada a estatura foi de 165,4 (Mn. 
159,0 e Mx. 177,0) para os homens e de 158,0 (Mn. 139,6 e 
Mx. 153,0) para as mulheres. 

A altura tronco-cefálica, representando um dos segmentos da 
estatura total, é de significa~ao interessante no estudo antropo
físico de grupos; quando relacionada a estatura dá urna idéia de 
propon;ao bem expressiva: os valores 86,0 (Mn. 82,7 e Mx. 87,7) 
para os homens e 77,8 (Mn. 70,4 e Mx. 81,9) para as mullieres 
serao novamente considerados, quando relacionados a estatura, 
constituindo o índice de Giuffrida-Ruggeri. 

Finalmente, os comprimen tos dos membros superior e inf e
rior possibilitam compara~ao entre grupos indígenas; os valores 
para o membro superior foram 71,5 (Mn. 68,2 e Mx. 74,6) para 
a série masculina e 65,0 (Mn. 60,5 e Mx. 70,2) para a feminina. 

Para o membro inferior os valores médios das séries mas
culina e feminina, respectivamente, foram 85,l (Mn. 80,1 e Mx. 
90,0) e 80,9 (Mn. 76,1 e Mx. 85,6). 
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Os índices que resultaram das rela~óes estatura-envergadura, 
estatura-altura tronco-cefálica e o índice intermembral deram-nos 
no~ao de alguns característicos típicos e uniformes, nos tres grupos 
Kaingáng analisados. 

Assim é que a rela~ao estatura-envergadura f oi, em média, 
maior que 100, nos homens, significando urna envergadura maior 
que a estatura, na maioria dos casos; na análise dos casos indi
viduais, porém, houve ocorrencia de casos em que o índice foi 
menor que 1 OO. 1 á nos indivíduos do sexo feminino, o índice 
médio foi menor que 100, o que geralmente acontece e foi assi
nalado por Comas, em grupos indígenas do México (COMAS, 1965, 
p. 76-8). 

Quanto a rela~ao tronco-estatura, que nos dá urna idéia do 
aspecto do tronco, se curto ou longo, através do valor do já men
cionado índice estabelecido por Giuffrida-Ruggeri, classifica os indi
víduos em macrocórmicos, metriocórmicos e braquicórmicos. Com 
os valores de 52,6 para os homens e 52,1 para as mulheres, clas
sificam-se os Kaingáng de Tupa como metriocórmicos, ou seja, 
de tronco médio (VALLOIS, H., 1965, p. 135). 

A rela~ao membro superior-membro inferior estabelece tam
bém urna propor~ao significante, principalmente em grupos mon
golóides. Daí o índice, calculado em fun~ao dos dois compri
mentos, igualando, em geral, a 80,0 nos homens e 77 ,5 nas mu
lheres ( OLIVIER, 1960, p. 35). Para nossos indivíduos, porém, os 
valores encontrados foram mais altos, sendo 84,0 para os homens 
e 80,3 para as mulheres, significando o que era de se esperar, 
pois o índice ·aumenta com a diminui~ao da estatura, porque o · 
membro superior é quase porporcional a ela, enquanto o membro 
inferior é relativamente mais curto, em indivíduos de pouca esta
tura ( O~IVIER, 19(:j0, p. 35). 

Os dados cefalométricos mais comumente utilizados na carac
teriza~ao fenotípica dos indivíduos e aqui considerados f oram, ini
cialmente, os dois ciiametros cefálicos, antero-posterior máximo e 
transverso; para o diametro cefálico antero-posterior, o valor médio 
foi de 19,3 (Mn. 18,9 e Mx. 20,0) para o sexo masculino e 18,5 
(Mn. 17,1 e Mx. 19,4) para o sexo feminino. O diametro trans
verso apresentou os valores de 15,0 (Mn. 14,4 e Mx. 16,5) para 
os homens e 14,3 (Mn. 13,7 e Mx. 15,0) para as mullieres. 

Da face, consideramos quatro medidas, · as mais significativas 
e que, relacionadas ou em seus valores absolutos, dao urna idéia 
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da forma da fa ce. Duas larguras, os diametros bigoníaco e bizi
gomático, e duas alturas, a facial superior e a morfológica, foram 
consideradas; seus valores f oram para o diametro bigoníaco, 10,5 
(Mn. 9,5 e Mx. 12,2) e para o diametro bizigomático, 14,0 
(Mn. 13,3 e Mx. 15,0), na série masculina; para a série feminina, 
os valores foram um pouco menores: 10,1 (Mn. 9,1 e Mx. 10,7) 
para o bigoníaco e 13,3 (Mn. 12,8 e Mx. 14,0) para o bizigo
mático. Quanto as duas alturas de face, a facial superior e a 
morfológica, as médias foram: 7,8 (Mn. 7,3 e Mx. 8,5) e 13,1 
(Mn. 13,0 e Mx. 14,8), respectivamente, para o sexo masculino; 
para o sexo feminino, como sói de esperar, valores um pouco 
menores: para a altura facial superior, 7 ,3 (Mn. 6,6 e Mx. 8,1), 
e 12,,l (Mn. 10,7 e Mx. 13,5) para a altura morfológica da face. 

Os dados relativos a forma do nariz - altura e largura -
apresentaram-se, para os homens, com valores médios de 5,8 (5,4 
e 6,0) e 4,0 (3,7 e 4,3), respectivamente, enquanto que, para 
as mulheres, os valores de altura e largura foram de 5,6 (5,0 e 
6,0) e 3,7 (3,4 e 4,1). 

Mais significativos, porém, sao os índices que decorrem da 
rela~ao, em percentagem, entre algumas medidas absolutas e que, 
a seguir, analisaremos, classificando os Kaingáng de Tupa de acordo 
com os valores que esses índices apresentarem. O índice cefálico, 
de uso mais corrente em qualquer estudo antropofísico, classificou 
ambos os sexos como mesocéfalos, com valores respectivos de 77, 7 
e 77,3. 

Quanto aos dois índices faciais- - o facial superior e o facial 
morfológico - revelaram uma face alongada: assim, o valor do 
facial superior de 55,7 para os homens e 54,8 para as mulheres 
classifica-os como leptenos. O facial morfológico de 93,5 para os 
homens e 91,0 para as mullieres, situa-se, em um e outro sexo, 
como leptoprosopos, o que, de certo modo, concorda com os. resul
tados do índice facial superior. 

Resta-nos o índice nasal, que, com seus valores 67 ,2 para os 
homens e 66,0 para as mulheres, classifica-os como leptorrinos. 

Os valores do índice jugo-mandibular - 75,0 e 75,9 - expres
saram um rosto nao muito longo, o que nao é muito comum em 
grupos mongólicos; no presente caso, entretanto, os resultados deste 
índice parecem estar correlacionados a outros dois índices faciais, 
que mostraram tendencia mais para o alongamento que para a 
transversalidade da f ace. 
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Desta aprecia~ao e análise do grupo de Tupa, sobram-nos 
algumas conclusoes, que, entretanto, só ao compará-los com os 
outros dois grupos serao concretizadas. Sem grandes discrepancias, 
dentro de urna homogeneidade permitida pela pesquisa genealó
gica do grupo, com unif ormidade de técnica antropométrica para 
a tomada de dados e medidas, resta-nos, entao, apenas aquela 
compara~ao que será objeto do próximo capítulo. 
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7 V ARIA~ÁO MORFOLÓGICA INTERTRIBAL ENTRE 
TUS GRUPOS KAINGANG 

Devemos confessar que nossas pesquisas de Antropologia Fí
sica entre os Kaingáng - iniciadas em 1955, sob os auspícios 
da Universidade do Paraná, e, depois, continuadas sob o patrocínio 
do Conselho Nacional de Protec;ao aos Indios - receberam, em 
1961, com a publicac;ao n.0 13 da Série Antropológica (COMAS, 
1961 ) , um renovado estímulo, desde que o autor sugere que um 
dos pontos mais importantes que a Antropología Física deveria 
resolver seria "determinar, quantitativa e qualitativamente a ac;ao 
exercida pelos fatores hereditários e ambient~is' sobre a variabili
dade dos aborígines americanos contemporaneos, históricos e pré
-históricos, possibilitando a comparac;ao com o material ósseo pré-
-histórico". Assim, estaría a Antropología Física interessada no 
fascinante problema do povoamento da América (COMAS, 1965 ) . 

Os Kaingáng do Brasil (grupo lingüístico Je) oferecem urna 
interessante oportunidade de apreciac;áo, de como "tribos" (CAR
ooso DE ÜLIVEIRA, R. & CASTRO F ARIA, 1969' p. 31-48) dos mes
mos stock lingüístico e cultural envolveram e evoluíram, varian
do em seu tipo físico, a despeito, mesmo, de condic;oes ecológicas 
identicas ou quase identicas. 

Nossas visitas aos Kaingáng de Palmas, Rio das Cobras e 
Tupa (Estados de Sao Paulo e Paraná) permitiram a observac;ao 
de dados métricos e descritivos essenciais para urna caracterizac;ao 
antropológica, e f oram por nós propostos, em simpósio, onde gene
ticistas e antropólogos sugeriram urna ficha mista, que, apesar de 
nao poder ter sido utilizada na parte de dados genéticos, nao 
deixou, entretanto, de ser atendida em relac;ao a pesquisa hema
tológica em Palmas, com resultados significativos e de que já 
fizemos referencia em capítulo anterior. Por outro lado, tentamos 
analisar as diferentes situac;Oes dos tres grupos em relac;áo ao 
aspecto económico, a reac;ao indigenista govemamental, a recursos 
de subsistencia, a populac;ao etc. 

[ 
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Os Kaingáng tem o privilégio de ser um dos grupos mais 
estudados e em diferentes campos, o que permite comparac;óes 
nos aspectos socioeconomico, ecológico, e, mesmo, sob a inter
venc;ao indigenista. No presente estudo, nosso principal interesse 
é no tipo físico dos tres grupos. 

Estivemos em contatos intermitentes com eles, de 1955 a 
1966; assim, tivemos a possibilidade de observar índios que cha
maremos de "puros", desde que as genealogias individuais foram 
cuidadosamente pesquisadas e confirmadas pelos respectivos regis
tros dos postos. Assim, somente aqueles que eram Kaingáng por 
várias gerac;oes f oram considerados prioritariamente, nesta aprecia-
9ao comparativa; localizaram-se em tres diferentes sítios, em dois 
Estados brasileiros, geograficamente próximos. 

Em termos gerais, tal como assinalou Dobzansky (1960, p. 408, 
apud COMAS, 1969, p. 92-3), a variabilidade interpopulacional é 
manifestac;áo do mesmo processo básico: variabilidade dos ele
mentos hereditários - genes. Mas, em nossa pesquisa, justamente 
o fato de termos trabalhado com Kaingáng de pura ascendencia 
por tres gerac;oes, em tres grupos, de regioes próximas, mas com 
alguma diversidade em seus aspectos de subsistencia, é o que 
queremos assinalar. . 

A importancia de entendermos que a caus·a e a origem das 
dif erenc;as entre homens deve ser esclarecida dos pontos de vista 
científico e tecnológico, desde que a evoluc;ao biológica bem como 
Q desenvolvimento cultural do genero humano eman.am desta di
versidade (DoBZANSKY, 1950, p. 385), é que nos levou a esta 
cuidadosa comparac;ao. Por outro lado, nao se podem minimizar 
as interac;oes dos fatores biológicos e culturais (PouRCHET, 1942). 

Nosso escopo ao analisar os tres grupos Kaingáng nao foi 
comparar nossos resultados com os dos outros pesquisadores, mas 
sim a comparac;ao dos tres grupos entre si. 

A despeito de trabalharmos com urna amostra relativamente 
pequena, todos f oram medidos por nós, usando técnicas e méto
dos standard, rigorosamente aplicados. Informac;oes sobre seu 
modo de vida, dieta, causas de depopulac;ao, trac;os culturais, nu
tric;ao, ac;ao indigenista f oram cuidadosamente obtidas e confir
madas. 

Nosso objetivo foi inicialmente estimulado por Comas e Dob
zansky e, posteriormente, por Weiner e Hiemaux, em publica~oes 
recentes, que prop5em: o primeiro, um estudo de a~ao universal 
da "Adaptabilidade humana" (WEINER, 1964 ), e o último, ao 
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apresentar os resultados de suas pesquisas na África subsaariana, 
tenta estabelecer urna correla9ao entre os caracteres biológicos e 
os ambientes físicos (HIERNAUX, 1968). 

Weiner sugere informa9ao sistemática de muitos aspectos da 
adaptabilidade e seu relacionamento a fatores geográficos, con
di9oes climáticas, nutri9ao, enfermidades e fatores ecológicos. As 
comunidades simples sao o objeto preferido do Intemational Bio
logical Programme (IBP), por fortes razoes: sua desintegra9ao cul
tural ~inente e a perda paralela da identidade física (PouRCHET, 
1960, p. 78-80). O relativamente pequeno tamanho dessas popu
la9oes, a peculiaridade de sua ecologia, faz esses grupos mais ade
quados para estudos mais intensos e mais fáceis, com a mais com
pleta informa9ao demográfica e dos fatores, sociais e culturais, que 
afetam a fertilidade, a mortalidade, a dieta etc. 

Grupos indígenas geneticamente uniformes, vivendo sob o 
efeito de diferen9as influenciais, sao, como já dissemos, o principal 
objetivo da análise que faremos a seguir. Dados antropométricos 
foram mencionados por Weiner (WEINER, 1964, p. 191-4) como um 
aspecto importante nos estudos do IBP. Por outro lado, (DoB
ZANSKY, 1950, p. 389), propoe que a diversidade deve ser obser
vada, descrita, catalogada e classificada, caracterizando os fenó
tipos, desde que possamos, ao mesmo tempo, analisar causas e 
examinar o processo dessas causas no presente, prevendo seus pro
váveis efeitos no futuro. 

Isto nos leva a rever a asser9ao do velho mestre Boas ( 1938, 
p. 74-98) que assinalou a instabilidade e plasticidade dos tipos 
humanos, criando a feliz expressao dynamics, nao somente para 
os processos biológicos, como para os culturais. Dynamic equili
brium é também como Dobzansky chama as variabilidades intra e 
interpopula~oes (DoBZANSKY, 1950, p. 389). A adaptabilidade 
humana envolve diferentes mecanismos da variabilidade humana, 
ocupando agora largo campo da pesquisa antropológica (física e 
cultural), que faz tremendamente complexa a taref a a ser em
preendida. 

Baker recorda-nos a enorme gama de mecanismos adapta
tivos de que o homem dispoe como conseqüencia inicial da "rising 
somatic and behavioral plasticity which seems to have occurred 
through the mammalian evolutionary process, which culminates, 
at the moment, in man!" (BAKER, 1965, p. 63). 

Juan Comas tem dado enfase, desde 1949, ao assunto e co
menta-o em excelente artigo apresentado ao 4.0 Seminário de 
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Verao, de Antropología Física, em Nova York, publicado em cas
telhano, em 1969, sob o título "Düerenciación Biológica Amerin
dia" (COMAS, 1969). Depois de urna exaustiva análise de muitos 
autores, Comas faz um relatório geral do provocativo tema: "en 
términos generales creemos que Dobzansky és quien mejor sinte
tiza la cuestión". E acrescenta, "el ambiente instiga, fomenta, con
diciona y circunscribe cambios evolutivos; pero no decide exacta
mente cuales cambios ocurrirán, si és qui algunos ocurrem ... " 

A importancia e o valor dos caracteres métricos na apreciar;ao 
da variabilidade sao, também, assinalados por Comas, que sente a 
vitalidade da Antropometría em nossos días, a custa de novos e 
revistos métodos, aplicados a avalia9ao da Adaptabilidade humana 
(COMAS, 1969). 

Antropólogos físicos e culturais tem um vasto campo de tra
balho interdisciplinar, capaz de entender o homem e, também, o 
conjunto de condir;ües que devem ser atendidas, para a sobrevi
vencia da comunidade e da cultura (MALINOWSKY, apud FoRDE, 
1967). É tarefa séria para os antropólogos de boje, envolvidos 
( enrolled) no estudo da complexa interdependencia das causas e 
efeitos recíprocos - um eterno "dar e receber" -, que faz tao 
desafiante qualquer pesquisa sobre o homem. 

Estatura, propor96es de corpo e membros, medidas da face 
e da cabe~a sao os caracteres métricos que compararemos e dis
cutiremos. Os tres grupos Kaingáng serao identificados pelas letras 
P, C, T, iniciais dos acidentes geográficos mais próximos de onde 
estao situados (Palmas, Rio das Cobras e Tupa; o l.º e o 2.0 , no 
Estado ·do Paraná, e o 3. 0 no Est.ado de Sao Paulo) . 

Clima e situa~ao geográfica sao identicos nos aldeamentos 
dos tres grupos. A despeito de sua identidade genética, cultural 
e lingüística, cada um apresenta düeren9as, em termos gerais, em 
sua vida atual. Dentro da uniformidade genealógica, o ambiente 
tem determinado algumas pequenas varia~oes físicas, menos signi
ficativas que as culturais e sociais. 

A desintegra~ao sócio-cultural, entretanto, é evidente, pro
gressiva e, surpreendentemente, em graus düel'entes para cada 
grupo. Urna descri~ao detalhada <lestes aspectos foi por nós ex
posta, em artigo que resumia as observa~es de campo, nos tres 
grupos (POURCHET, 1968, p. 185-6). 

O fato de terem sido submetidos a urna a~ao indigenista go
vemamental por vários anos leva-nos a concluir que é este f ator 
externo, de a~ao nao uniforme nos tres grupos (por vários e 



50 V ARIA~ÁO MORFOLÓGICA INTERTRIBAL ENTRE ••• 

óbvios motivos), que, aparte das influencias físicas, geográficas e 
culturais, é e explica o decisivo e atual diferente comportamento 
de cada um dos grupos. 

Cabero, aqui, entretanto, algumas considera~óes a propósito 
de termos chamado de intertribal a varia~ao morfológica entre os 
Kaingáng de Palmas, Rio das Cobras e Tupa. Recente artigo de 
Cardoso de Oliveira e Castro Paria ( 1969) traz-nos alguma expli
ca~ao e, até certo ponto, urna justificativa para termos usado a 
expressáo intertribal. 

Por outro lado, Rocha ( 1971 ) , ao usar também em recente 
publica~ao as expressóes intertribal, para compara~ao dentro do 
que considera grupos da mesma tribo e intertribal, quando faz 
considera~óes entre grupos que considera de tribos diferentes, pa
rece divergir de nosso ponto de vista. Utilíssimas para nós as duas 
publica~óes acima referidas, isto porque, o que por nós foi consi
derado intertribal, ou melhor, compara~ao entre tribos, encontraria, 
nas cita~óes de autores atuais, urna razao que justificarla a varie
dade de pontos de vista, nas conceitua~óes de intertribal e intra
tribal, de Rocha, em sua cuidadosa pesquisa e em nossa presente 
publica~ao. As divergencias em torno do conceito tribo sao velhas 
e, segundo Biebuyck ( 1966) ( apud CARDOSO DE OLIVEIRA & CAS
TRO FARIA, 1969, p. 31-48), "the content and scope of these con
cepts .and their validity as methods of classification are not clear". 

Usamos aqui os termos tribo e, em conseqüencia, intertribal, 
significando unidades do grande grupo Kaingáng. E~tre estas uni
dades ou subgrupos é que f oram apreciadas varia~óes morfológicas 
e de comportamento, objeto do presente capítulo: nossa convic~ao 
é mesmo aquela de que nos situamos entre aqueles que ''used, misu
sed and abused of concepts of tribe, subtribe etc." como argumenta 
Biebuyck ( 1966) ( apud CARDOSO DE ÜLIVEIRA & CASTRO p ARIA, 
1969). 

Quanto ao conceito de "pureza" que atribuímos aos índios 
Kaingáng que pesquisamos e dos quais conhecíamos a pura genea
logía Kaingáng, é ainda no artigo de Cardoso de Oliveira e C. 
Paria ( 1966) qué encontramos urna justificativa, através de auto
res por eles citados (WALKER, 1967, apud CARDOSO & CASTRO 
PARIA), para nos ser permitido o uso da expressao "índio puro". 
Estamos apoiada naquela identifica9ao biológica e etnológica do 
índio, já agora em termos do blood quanta ou da "quantidade de 
tra~os culturais que teria conservado de urna pureza anterior, ape
nas pressuposta". B o caso, por exemplo, do uso de genealogias 
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individuais (que utilizamos) para restabelecer o direito ao reconhe
cimento como membro de urna comunidade tribal. Este o conceito 
de "Kaingáng puro", que acompanhou o curso de nossa pesquisa 
e da presente disserta~ao. · 

A apresenta~ao dos resultados, em pequenos tópicos, resume 
o que gráficos, tabelas e quadros comparativos exprimem em ex
cessivos dados numéricos: 

Grupo P - Os do grupo P apresentaram mandíbula estrei
ta, envergadura maior que a estatura; sao mesorrinos, hiperlepto
prosopos, mesocéfalos e metriocórmicos. 

Grupo C - Os do grupo C se apresentaram com mandíbula 
estreita, envergadura maior que a estatura; leptorrinos, leptopro
sopos, mesocéfalos e branquicórmicos. 

Grupo T - Os do grupo T apresentaram mandíbula mediana 
e envergadura maior que a estatura; sao leptorrinos, hiperleptopro
sopos, mesocéfalos e metriocórmicos. 

Para o sexo feminino, o dimorfismo sexual que se revelou já 
era de se esperar: na rela~ao envergadura-estatura, as mulheres 
apresentaram-se com índice menor que 100, nos tres grupos. Nas 
demais medidas, pequenas dif eren~as foram assinaladas, o que po
derá ser verificado com o exame das tabelas que ilustram este 
capítulo. 

Na análise da varia~ao intertribal, esta, ainda que pequena, 
entre os tres grupos, levou-nos a urna situa~ao confusa, porque 
nao foi possível explicar exatamente por que surgia. Howells 
( 1966, p. 5 31-40), em artigo em que estuda Population distances, 
cita pesquisas de Hiernaux ( 19 5 6) e de Elmendorf ( 1965), além 
de suas próprias (Ilhas Solomon), e conclui que "differences are 
due to preexisting differences", encarecendo o valor da informa~ao 
histórica e cultural, que esclarece e traz luz a razao das diferen~as 
encontradas. E sentencia, mais adiante: "The method . is to use 
biological, ecological and cultural variables, reducing each one to 
a single me asure of diff eren ces between populations and investigat
ing the correlation of these differences" (HowELLS, 1966, p. 5 31-
-40). Curioso é assinalar que o mesmo autor considera interes-
. santes as observa~óes físicas, que se constituem úteis na medida 
das distances (o autor trata as diferen~as entre grupos como dis
tance). 

Popula~óes pequenas vem constantemente assumindo formas 
distintivas, por efeito de homeostase genética, integra~áo do genó
ti~o, impossíveis de serem detectadas ou aplicadas em interpreta-
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~oes - é ainda Howells quem o diz ( 1966, p. 535). O mesmo 
óbice se apresentou em nossa interpreta~ao final das varia~oes dos 
tres grupos; o mestre de Antropología Física de Harvard, Howells, 
com seu artigo, deu-nos a paz intelectual necessária! 

7.1 Análise de varia~io morfológica - Tabelas 

ESTATURA 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 162,4 152,8 - 169,3 
e 36 158,7 149,6 - 171,7 
T 9 163,4 159,2 - 168,0 

Sexo fe minino 
p 22 151,7 143,5 - · 161 ,4 
e 20 149,2 141,3 - 157,8 
T 12 149,3 146,3 - 153,7 

ENVERGADURA 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 166,6 150,3 - 180,0 
e 36 161,9 145,8 - 173,5 
T 9 165,4 159,0 - 177,0 

Sexo f eminino 
p 22 151,5 144, l - 163,3 
e 20 147,2 136,5 - 159,0 
T 12 148,0 139,6 - 153,0 

ALTURA TRONCO-CEFÁLICA 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 83,2 78,9 - 86,0 
e 36 85,3 79,7 - 90,5 
T 9 ' 86,0 82,7 - 87,7 

Sexo feminino 
p 22 79,4 75,6 - 85,8 
e 20 79,6 76,0 - 82,5 
T 12 77,8 70,4 - 81,9 
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COMPRIMENTO DO MEMBRO SUPERIOR 

Sex o masculino 

N Média Varia~io 

15 73,2 65,6 - 80,2 
36 71,6 65,9 - 11,5 

9 71,5 68,2 - 74,6 

Sex o feminino 

22 66,6 62,9 - 69,0 
20 61,4 59,7 - 70,9 
12 65,0 60,5 - 70,9 

COMPRIMENTO DO MEMBRO INFERIOR 

' 

N 

15 
36 

9 

22 
20 
12 

Sex o masculino 

Sex 

Média 

90,9 
91,3 
85,1 

o feminino 

84,8 
80,8 
80,9 

Varia~áo 

81,0 - 98,1 
79,5 - 100,0 
s1,o - 90·,o 

77,7 - 93,1 
73,2 - 86,3 
76;1 - 85,6 

INDICE ENVE RGADURA-ESTATURA 

N 

15 
36 
9 

22 
20 

9 

Sex o masculino 

Sex 

Média 

102,6 
102,0 
101,0 

o feminino 

99,8 
98,6 
99,1 

Varia~io 
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ANÁLISE DE VARIA~AO MORFOLÓGICA - TABELAS SS 
INDICE CóRMICO - (Tronco-estatura-Giuffrida-Ruggeri) 

DIÁMETRO CEFÁLICO TRANSVERSO MÁXIMO 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 51,2 -

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~o 
-

e 36 54,8 -
T 9 52,6 -

Sexo fe minino 

13,7 - 15,6 p 15 14,7 
e 36 15,0 14,4 - 16,5 
T 9 15,0 14,4 - 16,5 

p 22 52,3 
Sexo feminino 

-
e 20 53,3 -
T 12 52,l -

p 22 14,4 13,3 - 15,4 
e 20 14,7 13,8 - 15,3 
T 12 14,3 13,7 - 15,0 

iNDICE INTERMEMBRAL 
DIÁMETRO BIZIGOMATICO 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 81,2 -
e 36 78,6 -
T 9 84,l -

. . 
Sexo f eminino 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 13,9 13,0 - 14,6 
e 36 14,0 12,9 - 14,7 
T 9 14,0 13,3 - 15,5 

Sexo fe minino 
p 22 78,2 
e 20 76,0 -

12 80,3 -T 

p 22 13,3 11,2 - 14,3 
e 20 13,4 12,5 - 14,2 
T 12 13,3 12,8 - 14,0 

DIÁMETRO CEFÁLICO ÁNTERO-POSTERIOR MÁXIMO 
DIÁMETRO BIGONIACO 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 19, 1 18,3 - 20, 1 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

e 36 18,8 17,6 - 19,9 
T 9 19,3 18,9 - 20,0 

p 15 10,2 9,3 - 11,2 
e 36 10,0 9,1 - 11,5 

Sexo f eminino 
T 9 10,5 9,5 - 12,2 

p 22 18,5 17,3 - 20,3 
Sexo feminino 

e 20 18,2 17,5 - 19,0 
T 12 18,5 17.1 - 19,4 

p 22 9,3 8,5 - 10,7 
e 20 9,7 9,3 - 10,6 
T 12 10,l 9,1 - 10,7 
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ALTURA MORFOLóGICA DA FACE INDICE FACIAL SUPERIOR 

Sexo masculino Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 
Grupo N Média Varla~io 

p 15 50,7 - I; 

e 36 55,7 -
T 9 55,7 -

p 15 12,9 11,5 - 14,0 
e 36 12,7 11 ,6 - 14,0 
T 9 13, 1 12,0 - 14,8 

Sexo fe minino Sexo feminino 

p 22 50,0 -
e 20 55,5 -
T 12 54,9 -

p 21 12, 1 10,8 - 13,6 
e 20 12,0 11,5 - 12,9 
T 12 12, 1 10,7 - 13,5 

' 

ALTURA FACIAL SUPERIOR INDICE JUGO·MANDIBULAR 

. 

Sexo masculino Sexo masculino 

Grupo N Médla Varia~io 
Grupo N Média Varla~áo 

p 15 7,0 6,2 - 7,7 
e 36 7,8 6,1 - 9,3 

. T 9 7,8 7,3 - 8,5 

p 15 73,2 -
e 36 72,8 -
T 9 75,0 -

Sexo feminino Sexo feminino 

p 21 6,6 5,9 - 7,5 
e 20 7,3 6,5 - 7,9 
T 10 7,3 6,6 - 8,1 

p 22 69,9 -
e 20 72,4 -
T 12 75,9 -

' 

INDICE FACIAL MORFOLóGICO ALTURA DO NARIZ 

Sexo masculino ' 

Sexo masculino 
' f 

Grupo N Média Varia~áo Grupo N Média Varla~io 

p 15 5,2 4,7 - 5,8 
e 36 6,0 5,4 - 7,4 
T 9 5,8 5,4 - 6,6 

p 15 93,4 -
e 36 94,3 -
T 9 93,5 -

Sexo feminino Sexo fe minino 

p 22 5,0 4,5 - 5,8 
e 20 5,6 5,1 - 6,2 
T 12 5,6 5,0 - 6,1 

p 22 91,0 -
e 20 89,6 -
T 12 91,0 -
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LARGURA DO NARIZ 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 4, 1 3,6 - 4,6 
e 36 4,0 3,5 - 4,4 
T 9 4,0 3,7 - 4,3 

Sexo f eminino 

p 22 3,6 3,3 - 4,1 
e 20 3,8 3,5 - 4,3 
T 12 3,7 3,7 - 4.1 

INDICE CEFÁLICO HORIZONTAL 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 77,0 -
e 36 80,8 -
T 9 77,7 -
• 

Sexo fe minino 

p 22 77,8 -
e 20 80,7 -
T 12 77,3 -

INDICE NASAL 

Sexo masculino 

Grupo N Média Varia~io 

p 15 76,9 -
e 36' 66,6 -
T 9 69,0 -

Sexo feminino 

p 22 70,6 -
e 20 67,9 -
T 12 66,6 -

.. 

8 USO DE MtTODOS ANTICONCEPCIONAIS ENTRE 
OS KAINGANG DE PALMAS 

é> uso de plantas anticoncepcionais entre os Kaingáng de 
Palmas (Estado do Paraná) nos f oi revelado por urna velha índia, 
espécie de medicine woman do grupo. As ervas que receitava pro
duziam aborto, "descida do leite" e anticonce~ao, possibilitando 
um controle de natalidade, fato que se evidenciava pela circuns
tancia de poucas f amílias nao terem mais de cinco filhos. 

Por nossa condi~ao de pesquisadora mulher, fomos, a pedido 
do co-autor da pesquisa, Loureiro Femandes, a entrevistadora da 
velha mulher, a curandeira da tribo. 

Avistamo-nos urna tarde, no centro de urna casa Kaingáng 
típica, com seu foguinho central ardendo e animando aquela ver
dadeira conversa "ao pé do fogo". De início, ganhamos _a con
fian~a necessária para as revela~óes que queríamos: ela conhecia 
ervas "para nao pegar filho", "para botar fora o !ilho" e, até, 
"para fazer descer o leite''. 

A segunda parte de nossa entrevista consistiu em indaga~ao 
dos nomes das possíveis ervas, plantas, raízes, frutos, tubérculos 
ou rizomas, que a mulher índia utilizava para cada um daqueles 
objetivos. Mas toda nossa habilidade foi em vao, pois toda vez 
que insistíamos nessas indaga~es, ela fingia nao entender a per
gunta e entrava noutro assunto, como, por exemplo, indagando 
se eu era "doutora" e se sabia dar remédio aos índios também ... 
Disse-lhe que nao e que vie~a ter coro ela, justamente, para pedir 
uma de suas ervas para uma mo~ amiga, tentando com isso · 
ganhar-lhe confian~a e conseguir suas "receitas". 

l>t'.snecessário dizer que nada conseguí saber e que, apenas 
por urna inf orma~áo estranha ao grupo ( alguém do posto), soube 
ser, talvez, um tubérculo, porém, nao-identificado. 

Assim o problema ficou estabelecido em tres pontos prin
cipais: 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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1 ) Havia realmente uma planta de poder anticoncepcional, 
dado pela mulher curandeira da tribo. 

2) Nao foi possível conhecer que planta era esta e que parte 
e tipo do vegetal era utilizado. 

3) Havia um intencional propósito de nao ser revelado o 
segredo, pela velha índia, que, ao que parece, só o trans
mitirla a alguém que lhe sucederia. 

O primeiro item foi confirmado pelas próprias índias que usa
vam a planta anticoncepcional. Sobre ele nos deteremos mais 
longament~, por nos ter suscitado vivo interesse, uma vez que 
concorria para um fato muito significativo da vida do grupo, o 
controle de natalidade. Realmente,. as famílias eram pouco nume
rosas e dificilmente tinham mais de cinco filhos. Isto nos levou 
a urna pesquisa mais cuidadosa do assunto, procurando verificar 
se era comum a outros grupos vizinhos ou nao, e mesmo a outros 
grupos Kaingáng, próximos ou distantes. 

Mais ainda, fomos mais longe na pesquisa quando, através 
de várias publicac;oes, verificamos ser muito mais comum do que 
pensávamos o uso de anticoncepcionais entre grupos chamados 
"primitivos" de outros continentes. 

Norman E. Himes (1963), em Medical history o/ contracep
tion, fomeceu-nos generosa informac;ao sobre a anticoncepc;ao e 
seus diferentes meios, entre nativos da África, Asia, América etc. 

Hrdlicka ( 1908) menciona, entre os índios do Sul dos Esta
dos Unidos e do Norte do México, que as mulheres conseguem 
esterilidade com o uso de certas drogas (urna variedade de raiz) 
e, entre os Apaches de White Mountains, com o hábito de engolir, 
de vez em quando, um pouco da terra vermelha, queimada, de 
urna fogueira. · · 

Algumas mulheres Huichol bebem um cozimento de certa 
planta para se livrarem da concepc;io, e as mulheres Cora, para 
propósito identico, ingerem raspas de chifre de veado ( apud 
HIMES, 1963) . 

Olbrechts ( 1931, apud HIMEs, 1963, p. 15) encontrou, entre 
mulheres Cherokee, o costume de mastigar e engolir~ por quatro 
dias consecutivos, as raízes da cicuta maculata ( em língua cherokee 
thiliyusti) porque acreditam que isto as toma estéreis para sempre. 

Margaret Mead nao teve conhecimento de uso de plantas 
anticoncepcionais entre nativos de Samoa; entretanto teve notícia 
de controle de natalidade pelo coi tus interruptus ( apud HIMES, 
1963). 
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Carleton Coon (apud HIMES, 1963, p. 110) , entre tribos dos 
Montes Rif, localizou um verdadeiro mercado semanal, freqüentado 
exclusivamente por mullieres, do qual os homens eram excluídos 
e até severamente punidos, se o freqüentassem, onde ervas má
gico-medicinais, que atuam como anticoncepcionais e abortivos, sao 
vendidas. O autor nao conseguiu identificá-las, pois a venda é 
secreta e seu uso é causa para divórcio e até assassinato, se o 
marido surpreende a mulher usando anticoncepcionais. 

J acobs, J. ( 1894), em seu estudo dos Achehnese da Sumatra, 
conseguiu dos nativos uma massa negra, em forma de urna pí
lula ( ! ) , que as mulheres usavam introduzir na vagina, antes do 
coito, por suporem que isto prevenia a "impregnac;ao" ( ! ) . J acobs 
mandou proceder exame nesta massa negra, e verificou conter gran
de quantidade de ácido tanico, que nos modernos laboratórios é 
considerado nao só espermicida, como imobilizador de espermas, 
quando usado em soluc;ao de 1 000%. 

Thompson {apud HIMES, 1963, p. 28), em nativas de várias 
tribos dos Kawadji, no Cabo York, constatou a crenc;a firme no 
poder anticoncepcional de certas plantas, das quais as mais usadas 
sao tjarri ou ka a tá ( Dioscorea sativa) e pi a lá (Entada scadens). 

Bruce ( apud HADooN, 1908) relata que velhas mulheres da
vam as mais jovens f olhas novas de sóbe e bok e argerarger para 
que mastigassem bastante e engolissem o suco, até que sentissem 
o corpo saturado. O processo levava algum tempo; ·mas, quando 
o corpo estivesse bem impregnado, estavam imunes a fecundac;ao 
e podiam "ir com os homens indefinidamente . .. " Bruce notou . 
que homens e mulheres acreditavam, piamente, na eficácia dessas 
folhas. 

Mulheres da Nova Guiné Holandesa comem as folhas do 
Kakaú com pao sago e as folhas e frutos de urna outra planta, 
natunnum, que as toma estéreis e é também ingerida com pao sago. 
Usam também a planta lapalet, cuja raiz, descascada e cortada em 
pequenas rodelas, quando ingerida, tem um veneno capaz nao só 
de produzir a esterilidade, como de matar um feto de tres ou 
quatro meses de vida intra-uterina. 

Radcliffe-Brown (apud HIMES, 1963, p. 25) encontrou, em 
muitas tribos da Nova Guiné e ilhas adjacentes (arquipélago de 
Bismarck), o uso de substancias vegetais que produzem a esteri
lidade quando tomadas por vía oral. Há, mesmo, a crenc;a de que 
urna dessas plantas medicinais produz o retraimento (shrinking) 
do seio da mulher. 
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Clark Wissler (apud HIMES, 1963, p. 12), entre os índios 
norte-americanos, assinalava que há 30 ou 40 anos entre as tribos 
já os medicine men possuíam vários meios e fórmulas mágicas de 
prevenir a concep~ao. 

. Pitt-Rivers (1927) relata que vários observadores e missio
nários europeus notaram que alguma droga anticonceptiva "~iste
riosa" era usada pelas mo~as solteiras da Oceanía. Ervas nativas 
e raízes, misturadas com substancias mágicas, como ovos de aranha, 
pele de cobra, f eitas em coc~ao, eram ingeridas pelas jovens para 
este fim. Algumas dessas receitas f oram conseguidas com as velhas 
curandeiras e feiticeiras de tribos de Papuas e · Melanésios. 

Ashe ( 1808), por sua vez, verüicou, entre índias Shawnee, 
o uso do suco de certa erva, que prevenía a concep~ao e, freqüen
temente, as esterilizava por toda a vida. 

Deixamos, de propósito, para maior e · posterior considera~ao, 
o caso dos indios sul-americanos, pelo fato de estarmos, assim, 
mais próximos do caso dos Kaingáng de Palmas, que neste tra-
balho merecerá considera~áo. · 

Iniciaremos com os relatos de Karsten ( 1920) sobre tribos 
indígenas do Equador, quando assinala que as mulheres Canello, 
para coabitar com homem, usam um preparado medicinal, f eito 
da ptanta · piripiri, cu jos nós da raiz sao sacados e esmagados em 
água. Depois disso, elas devem comer somente plantas assadas, 
sem sal, e pequenos pássaros da floresta. Se essa dieta é infringida, 
ficam expostas ao perigo de engravidar. Da planta piripiri há várias 
espécies, que se distinguem pelos diferentes tamanhos, e todas sao 
usadas pelos indios para diferentes objetivos supersticiosos. 

Lévi-Strauss ( 1950, p. 465-85), em artigo, no substancioso 
Handbook of South American Indians, sobre o uso de plantas sel
vagens na América do Sul tropical, ref ere-se ao uso de urna ama
rilidácea (Stenomesson variegatum) como de efeito contraceptivo, 
nao mencionando, porém, e1n que grupo indígena encontrou o seu 
uso. 

Horace Banner ( 1961, p. 13-64), entre os Caiapó, menciona 
que geralmente os recém-casados nao querem que lhes nas~am 
filhos muito cedo, porque também as jovens índias tém medo da 
dor to krui pumá. Por isso, as jovens esposas empregam tudo 
que sabem para evitar a concep~ao; há diversos cipós e outras 
plantas que denominam me kra két djó, "aquilo que faz nao ter 
filho", que sao mastigadas ou bebidas em infusáo. Nao há dúvida_ 
de que tais substancias possuem alguma potencia contraceptiva, 
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e é ao men,os pos~ível que fa~am interromper o ciclo menstrual. 
O c.~nt~ole e exerc1do ~orno defesa <liante das dificuldades e incon
ve~ienc1as que os bebes trazem a urna vida nómade, pela selva. 
Alem de tudo, com a chegada do primeiro filho, os pais deixam 
de ser "g~nte nova" e passam a ser men-bengnét ou "gente velha". 

Banner, como missionário evangélico, teve contatos prolonga~ 
dos co~ os ~aiapó ~ verifico,u que o controle de natalidade, pelo 
uso da .1nfusao mencionada, e exercido também quando há casos 
an?~ais .de doen~a nos pais ou em tempo de guerras e perse
gu1~oes, ainda como urna defesa. 

Curt Nimuendaju (1946, p. 131-2), entre os Timbira assi
nalou que, a fim de evitar a menstrua~ao, as mulheres usam' ervas 
que sao causa da demora em engravidar, mesmo depois do relacio
namento sexual. 

Entre os Serente, Nimuendaju (1942) assinalou o uso de urna 
infusao d~ raíz de. sapé g~ass, um capim-sapé, que, usado depois 
das rela~oes sexuais, previne a concep~ao e a menstrua~ao bem 
como urna inf~sao de "casca de cedro" ou o fino pó resulta¿te da 
moagem, por instrumento, desta mesma casca. 

Q~an,to as Apinayé, é ainda Nimuendaju ( 1939) quem relata, 
u~a pnmipara geralmente recorre a toda sorte de remédios para 
evita~ .ª concep~~o ou, ·até, produzir aborto. Para o primeiro 
p~opos1to, ela utiliza a casca triturada de Kato'n, uma bebida tinta 
mt,sturada com ~rucum que é besuntada sobre o umbigo e o abdome. 
Ha casos tambem em que mulheres jovens recorrem a remédios 
que suspendem a menstrua~ao, e para isso sentam-se em folhas 
quentes de um arbusto que cresce na beira dos brejos. 

Charles Wagley ( 1951), estudando influencias culturais sobre 
o p~oblema demográfico, em análise comparativa de duas tribos 
Tupi, Tenetehara e Tapirapé, verificou que, enquanto os Tenetehara 
nao envidam esfor~os para limitar a prole, os Tapirapé dao valor 
a pequenas unidades familiares, tendo mesmo 'idéias bem claras 
em rela~ao ao tamanho de suas familias, acreditando que um~ 
mulher nao deve ter mais que tres filhos vivos. Mais ainda os 
tres filhos de urna mulher nao devem ser do mesmo sexo; ' em 
outras palavras, se urna mulher tem duas filhas e a terceira tam
bém é mulher, esta é freqüente~ente sepultada ao nascer' cometem 
o infanticidio, também, quandc acontece fato identico ~m filhos 
do sexo masculino e em caso de nascimento de gemeos. 

Este controle de natalidade, no caso dos Tapirapé, deu a 
Wagley (1951, p. 95-104) razao forte para explicar esta Iimita~ao, 
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por fatores culturais justificáveis, entre os quais a estrutura social 
e o sistema de valores que deveriam ser levados em conta, nos 
estudos de popula~ao. 

Em pequena nota sobre a limit~c;ao de prole entre os Bororo, 
o Dr. Maciel de Souza (1941, p. 364) relata a ingestao de urna 
infusao de raízes e folhas de certas ervas, que produzem a esteri
Jiza~ao e cujo segredo pertence a tribo, que nao nega o medica
mento, contante que o forne~a já preparado, e a que chamam de 
jorubo-bo-et-ore-bacua-r~-u. Acrescenta que os missionários sale
sianos tiveram oportunidade de verificar a eficácia dessas ervas, 
mas também nao conseguiram o segredo de sua preparac;ao. 

A esterilizac;ao é definitiva, sem contudo ocasionar dano a 
saúde da mulher. A suspensao da func;ao menstrual em jovens 
também pode ser conseguida por uso de ervas. O jorubo é pre
parado tanto com as f olhas como com a raiz do arbusto fresco, 
em macera~ao, que torna a mulher amenorréica, prevenindo urna 
futura concepc;ao. 

Herbert Baldus (1937, p. 29-85) e o Pe. Colbacchini (1919, 
p. 53) já haviam mencionado o controle de natalidade entre os 
Bororo; o primeiro revelou que os Bororo lhe contaram que, anti
gamente, preparavam, com as f olhas de urna erva, urna decocc;ao, 
que esterilizava para sempre as mullieres. Diziarn que só dois 
velhos conheceram esse remédio. O segundo, o Pe. Colbacchini 
( 1919), relata: "impedem a concepc;ao e a gravidez por meio de 
algumas beberagens e tisanas que extraem de raízes, f olhas e cascas 
de plantas, de que conhecem grande variedade e a que atribuem 
eficácia para o fim desejado. Tomam-nas a mulher e o homem, 
nao só urna vez, mas muitas. Ao que parece, as substancias que 
mais usam, em geral, sao muito adstringentes, sendo, pois, prova
velmente, seu princípio ativo, o tanino. 

Gioconda Mussolini ( 1946) observou também, entre os Bo
roro orientais, o uso, na cintura, pelas mulheres, de f olhas, ramos 
e raízes do bareguekerú reu, para evitar a concepc;ao. 

O sertanista Francisco Meirelles, inquirido por carta do Pro~. 
Rodrigues Lima, Professor Titular de Obstetricia, da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se havia con
trole de natalidade entre os indios brasileiros, relatou o uso de ervas 
em banhos e beberagens, em forma de chás, de nomes desconhe
cidos. E acrescentou que os Xavante também o praticavam, usan
do ervas anticoncepcionais, que só eles conheciam (RODRIGUES 
LIMA, 1972, p. 7-24). 
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Por outro lado, o missionário espanhol Jaime Rodrigues Can
della ( 1965), que militou por oito anos no alto Xingu, revelou 
que os Caiapó, há séculos, controlam a natalidade, usando urna 
planta chamada me-kra-ket-djó (gente filho nao tem). 

A natureza desta planta interessou ao· eminente obstetra Ro
drigues Lima ( 1972) que, sabedor de estudos feítos por Murc;a 
Pires, no Pará, conseguiu as seguintes referencias botanicas (RODRI
GUES LIMA, 1972), que julgamos Úteis a presente explanac;ao: 

a) Cyperus corymbosus Rottb 
"N emepomanice-co" 
"Tadehkas. Det. L. Biten, 1963." 
Procedente de Taracuá, Rio Uapés. Cultivada no IAN, 
10-1-63. 

b) Familia zingiberácea roxa - Rio Uapés. 
c) Família zingiberácea branca - Rio Uapés. 

Simone Dreyfus ( 1963), quando da permanencia de cinco 
meses entre os Caiapó do Norte, Estado do Pará, encontrou técnicas 
e práticas anticoncepcionais apenas externas. Em publicac;ao de 
1963, revela que o termo nativo para plantas que evitam a concep
~ao é me-kra-ket-djó, que equivale a expressao "ter filho nao". 
A planta nao f oi identificada; e o que se sabe é que as folhas, a 
raiz e a galhada de certas plantas sao mastigadas ou transforma
das numa bebida fermentada, que deve ser ingerida ou esfregada 
no carpo da mulher que quer evitar a gravidez. 

Joan Turner (1965, p. 60-3), em seu trabalho de campo 
junto aos Caiapó do Brasil Central, descobriu informac;óes relativas 
a utiliza~ao de urna espécie da simaba, família das simarubeáceas. 
Essa planta é encontrada no chamado "campo cerrado" brasileiro, 
e a presenta um arbusto xerofítico, fino, com f olhas largas e raízes 
que se estendem por baixo de urna superficie de solo rico em óxido 
de ferro. A autora colheu amostras de simaba, perto de aldeias 
dos Gorotire, no Rio Fresco, afluente do Xingu, e dos Kubenkran
ken, no Riozinho, afluente do Rio Fresco, também no Pará. Apesar 
das queimadas usualmente feítas pelos índios em seternbro, fim da 
esta~ao seca, a simaba sobrevive, porque suas extensas raízes se 
adaptam as queimadas anuais e a pobre.ta do solo laterítico. 

Foram coletadas duas espécies de plantas a que os índios atri
buem propriedades contraceptivas: urna delas, urna orquídea, 
Rodriguesia secunda, é usada apenas externamente, depois que o 
bulbo é esmagado e esfregado no corpo da mulher. A outra planta, 
a simaba, é mais difundida entre os Caiapó como agente anticon-
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ceptivo; é tomada oralmente, e muitos informantes atestam sua 
eficácia. Supóe a autora que raspas da raiz de simaba sao postas 
em infusao em água quente, como um chá que é dado as mulheres, 
nao só para ingerir, como para esfregar no corpo, tendo efeito 
antimenstrual e anticonceptivo. 

Turner verificou que a simaba é designada pelos Caiapó por 
vários nomes, tais como: me-kra-két-djó, que significa o efeito 
anticoncepcional; kukrut-kañe, para a acao antimenstrual; tep-kané, 
quando utilizada na pesca, e, finalmente, tchuru-tchuru, o mesmo 
termo com que designam gafanhoto, fato pesquisado pela autora, 
que afirma serem as f olhas da simaba o alimento preferido dos 
gafanhotos. 

Pesquisa recentíssima em torno de anticoncepcionais entre 
índios é a de Nicole Maxwell ( 1970), em quatro tribos da Ama: 
zonia peruana, onde sao usadas plantas por via oral. Seguidas e 
cuidadosas observacóes foram levadas a cabo, de 1953 a 1970, 
entre os Senene Witotos do Rio Napo, os Jívaros do Rio Corrientes, 
os Sipibo do Rio Ucayali e Pisqui, e entre os Conibos do Rio Utu
curu (alto U ca y ali) . 

Apesar da relutbcia em revelarem a um estranho suas prá
ticas medicinais, Nicole Maxwell, usando habilidade e persuasáo, 
verificou que para os anticonceptivos as índias sao muito mais re
servadas; usam ervas também que estimulam a fertilidade, facilitam 
o parto ou provocam aborto. 

Entre os Witoto, menos aculturados que os demais, a pr~meira 
informante foi urna curandeira de cerca de 70 anos, filha de um 
grande shaman e tia de um chefe, -º que lh~ dava urna situacao 
de grande autoridade. Suas revelacoes, depo1s ~e gr~nde trabalh.o 
de conquista e amizade, f oram a de que as menmas nao eram ma1s 
dadas ao casamento muito cedo e que as maes davam as jovens 
que atingiam a puberdade urna pocáo, que lhes prevenía a concep
cao por um período de sete anos. o chefe, seu sobrinho, deu a 
pesquisadora quatro tipos de plantas anticonceptivas, das quais 
duas vinham de árvores, urna era urna erva, e outra, urna planta 
tuberosa. Esta última era cultivada pela sua mulher em sua pró
pria chácara; e as outras eram trazidas da floresta. 

Entre os Jívaro, foi também urna mulher que falou de plantas 
secretas, das quais urna era anticonceptiva, com efeito por vários 
anos; a autora da pesquisa verificou que eram Cyperus ( espécie 
de canico, junca) , tais como as mencionadas por karsten ( 1920), 
conhecidas pelo no me de piripiri, em toda a regiao Norte da Ama-
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zonia. Aliás, é de se notar que as numerosas espécies de ciperáceas 
que crescem em toda a hacia amazónica sao atribuídos poderes 
mágicos, por várias tribos da . América do Sul. O espírito de nao 
revelar o nome, guardando segredo, foi também encontrado na 
informante Jívaro. 

Nos grupos Shipibo e Conibo, os mesmos juncos eram usados 
com os mesmos propósitos e cercados de urna mística. Como os 
dois grupos sao muito semelhantes, em língua e cultura geral, há 
urna semelhanca também no tamanho da f amília, que é sempre 
pequena, com tres ou quatro filhos; declaram que é um mal para 
a saúde ter filhos em inte.r;valos de dois ou tres anos. 

Apesar· de os homens lidarem també~ coin plantas. ~edici
nais o uso do piripiri é um negócio exclusivamente fem1n1no, de 
que' ambos os sexos guardam o segredo, ciumentam:nte. Há urna 
particularidade interessante: a de que quase todas tem um peque
nino canteiro junto a casa, das variadas espécies de Cyperus, de
clarando que obtiveram a primeira muda, ou de sua mae ou de 
urna amiga. Curioso é que os homens se abstem de discutir sobre 
aquelas plantas que resolvem problemas reservados as mulheres. 

Já em 1961, publicacao da mesma autora (MAxwELL, 1961) 
revelava que, por décadas, certas tribos tem filhos, precisamente 
quando os desejam, controle que conseguem atraves do uso de 
plantas, ingeridas oralmente. O segredo sobre essas . pla~~as era, 
porém, guardado cuidadosamente, por serem essas co1sas um sa
grado tipo de mágica, a mágica de dar ou impedir a vida". 

Entre nós, o Dr. J oao Leao da Motta ( 1964) vinha, até 1960, 
realizando pesquisas entre índios brasileiros, ~ara. identificar a 
planta anticoncepcional com que os grandes pages (sic) controlam 
a procriacao. Ele teve sua atencao despertada para o problema, 
no tempo em que servia como médico do ex-SPI, quando notou 
a existencia de urna raiz ou planta que servia "para evitar filho". 
Sua primeira observacao foi no alto Gorotire, Estado d~ Pará, 
onde o índio Kapran-Poi o acompanhou na busca, ahas sem 
sucesso, de urna planta usada para aquele fim. O mesmo observou 
entre os Maxacali, Estado de Minas Gerais, e também no Xingu, 
onde o uso da planta era difundido; nao conseguiu, entretanto, 
identificá-la, por haver grande reserva entre os índios sobre seu uso. 

Galváo e Simóes (1966, p. 37-52) assinalam que, no alto 
Xingu, urna das causas responsáveis pela depopul~cao em ~pos 
tribais sao "certas práticas de restri~ao voluntána a natabdade 
(métodos anticoncepcionais, aborto, infanticídio etc.)". 
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8 . t O problema anticoncepcional entre os Kaing'8g 
de Palmas 

Relatamos, no início <leste artigo, o que nos surpreendera 
entre os Kaingáng de Palmas, grupo do Sudoeste do Estado do 
Paraná, onde f amílias pouco numerosas, de tres a cinco filhos, as 
vezes nenhum, levaram-nos a indagar a razao e os métodos do 
controle de natalidade. 

Nao fomos entretanto, os primeiros a denunciar entre os 
grupos Kaingán~ o hábito de meios de controle de .~atalida~e, 
orais ou externos. Herbert Baldus ( 193 7, p. 29-85) Jª mencio
nara que os Kaingáng tem um remédio anti~onc~pcional que, s:
gundo dizem, provém de urna planta, que, 1ngenda duas ou tres 
vezes, torna a mulher estéril. Só certas velhas a conhecem, e tam
bém só el as podem lhe desfazer o ef eito, mas nao o mencionam 
nem revelam para ninguém; a mesma reserva é mantida pelas mu
lheres que a usam. 

Baldus revela que f oram os borneos que lhe contaram, en
quanto algumas mulheres que foram interrogadas disseram nao 
querer saber do tal remédio e tinham filhos. Mais ainda . . . o 
chef e Koikang revelou: "o remédio de nossas velhas só serve para 
urna Kaingáng". 

Finalmente, relataremos o que nos foi dado suryreende~ ent.re 
os Kaingáng de Palmas, em rela9ao ao uso de anticoncepc1o~ais. 
Por acaso, fomos levada até a velha índia curandeira (Valenana 
Maruca-Maria), com quem tivemos longa conversa, ~~s da qual 
nao obtivemos qualquer informa9ao, se eram folhas, ra1zes, caule 
ou casca de tronco, o que ela dava as índias que nao queriam 
ter mais filhos. 

De início, verificamos ser pequeno o número de descendentes 
de cada casal: nao havia familias numerosas e a média era de 
tres a quatro filhos. Percebemos, entretanto, que, apesar da grande 
reserva em mencionar o agente anticoncepcional, mostravam-se as 
índias muito confiantes na prescri9áo da velha curandeira. A es
posa do encarregado do posto confirmou-nos o uso que as mulheres 
faziam da "receita" para nao terem mais filhos, bem como das 
ervas abortivas que também usavam. Instada para que nos adian
tasse alguma cousa sobre a planta, disse-nos, apenas, parecer um 
tubérculo . .. 

Nossa pesquisa entre os Kaingáng de Palmas, apesar dos da
dos exatos que apresentamos, está prejudicada, pelo fato de náo 
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termos conseguido identificar a erva, raiz, folha, flor, caule, ri
roma, tubérculo receitado pela velha curandeira as mulheres que, 
coabitando com homem, nao querem ter mais filho. A referencia 
que nos foi feita por urna mulher do pasto de que seria um 
tubérculo nao nos satisfez; por outro lado, nao encontramos ne
nhuma referencia bibliográfica relativa aos Kaingáng de grupos 
vizinhos, apesar de nosso empenho. Restou-nos apenas a refe
rencia de Baldus (1937) que, entretanto, encontrou a mesma re
serva sobre a planta usada para o mesmo fim. 

Nao podemos terminar este capítulo sem urna re~erencia as 
considera~oes de Darcy Ribeiro (1956, p. 3-50), quando men
ciona· "certas práticas de restri~ao voluntária de natalidade, como 
a anticoncep~ao, o aborto, o inf anticídio, que f oram documenta
das em diversas tribos". Dos métodos anticoncepcionais, cita ainda 
o autor o coito interrompido, processos abortivos mecanicos e 
químicos; entre estes últimos, a ingestiio de ervas ou a macer~iio 
de raízes, as vezes, tóxicas (RIBEIRO, 1956, p. 34). 

Um controle de natalidade tal como existe entre nossos índios 
é fato que assombra qualquer pesquisador: sem imposi9ao, sem 
persuasao, as índias de Palmas, como as de outras tribos, contro
lam o tamanho de sua fann1ia. 

Estarao tentando, inconscientemente, equilibrar, social e eco
nomicamente, seu grupo tribal? 

8 . 2 Apendice - Descida do leite 

Grande surpresa nos foi proporcionada pela índia que nunca 
tivera filho e que, por isso, "comprara" de outra índia o bebe que 
tinha nos bra~os. Surgira, porém, o problema da amamen'ta9ao 
e, mais urna vez, a curandeira foi consultada, receitando-lhe urna 
erva que lhe fizera "descer o leite". 

O fato surpreendeu-nos e chocou-nos: nao conhecíamos caso 
identico; mas ao consultarmos nosso chefe de pesquisa e colabo
rador, Loureiro Femandes, médico de largo tirocínio, disse-nos 
ele que já ouvira falar na possibilidade de o leite surgir no seio, 
mesmo quando nao há concep~ao. 

No caso presente, a erva ministrada teria tido urna fun~ao 
hormonal excitante, ativada depois pela a9ao mecanica da SUC9aO 
pela crian~a que fora adotada como filha pela índia que a tinha 
nos bra9os. Na verdade, tínhamos verificado, por ocasiao de nossa 
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pesquisa antropométrica, que o bebe, ao ser retirado do seio, trazia 
ainda os lábios úmidos do leite de sua mae "adotiva". 

Nao há dúvida de que, entre a medicina indígena, sao apon
tados por Corvetto ( 1968), em seus "Estudos etnobotanicos", a 
Araujia hortorum, como galact~geno, e Ramon Pardal ( 1937), 
com sua "Medicina aborígine americana", como galactóforos, o 
caldo de camaróes e o caldo de urna ave chamada pito ( accacchlu, 
em quéchua, e yararaca, em aimará) . 

As larvas de ascancoy, assim chamadas pelos antigos perua
nos, também eram comidas pelas mulheres como galactóforos, 
assim como o mancapaqui (mata bobo ou mata loba) que se usava 
no cozimento das flores e das folhas. 

Para confirmar o fato que tanto interesse nos suscitara, resol
vemos ouvir a opiniao do Prof. Rodrigues Lima, Professor Titular 
de Obstetricia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já 
havíamos consultado sobre os anticoncepcionais; e dele merecemos 
inf orma9óes valiosas, altamente esclarecedoras e que enumeraremos . 
a seguir: 

- ~ possível a lactogenese, que é conseqüencia da elabo
ra9ao de prolactina que, lan<;ada na circula9ao, provoca a secre~ao 
do leite. A suc<;ao do mamilo origina impulsos que, transmitidos 
ao hipotálamo, provocam libeta<;ao de oxitocina. O hormónio 
lan<;ado na circula<;ao provoca, pela neuro-hipófise, a contra<;ao das 
células mioepiteliais das paredes alveolares da glandula mamária. 
A contra<;ao é responsável pela expulsao de leite do interior dos 
alvéolos. 

- Acredita-se que a pressáo da suc<;áo facilita a saída do 
leite dos canalículos maiores para o exterior, enquanto que a con
tra<;ao das paredes alveolares provoca a chegada do leite a estes 
canalículos. Sao conhecidos os efeitos dos extratos da hipófise sobre 
a galactopoese (DELAsc10, 1967). 

O mecanismo é humoral e o fator é a oxitocina que provoca 
a "descida do leite", estimulando contra<;oes das células mioepite
liais, que rodeiam os alvéolos. Mais ainda, nas mulheres, o córtex 
cerebral tem urna importante influencia que domina todos estes 
mecanismos, e a lacta9ao é profundamente afetada pelas em~oes e 
atitudes psicológicas (1971 - Tratado de Enseñanza Integrada de 
la Medicina. v. 1, cap. 37, p. 1119-20. Editorial Científico Mé
dico). 

Assim, tres fatores teriam acionado o mecanismo de "descida 
do leite" na índia que nao havia concebido mas desejava alimentar 
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se~ r~bento adotivo: humoral, mecanice ( suc9áo) é, sobretudo, 
ps1qu1co, a lhe proporcionarem tudo que urna verdadeira mae de-. . 
se1ana .. . 

Assinale-se também aqui um fato interessante e que no correr 
de nossa pesquisa bibliográfica sobre a anticoncep<;áo nos foi dado 
constatar: há casos em que muitas mulheres nativas, sabiamente, 
prolongam a lacta<;áo, para evitar nova concep<;áo . .. 

8 . 3 Glossário 

Argerarger - Callicarpa sp. 
Bareguekerú reu - Bororo (MussoLINI, G., 1946). 
Bok - um longo arbusto. 
Capim-sapé (sapvé grass) - Serente (NIMUENDAJU, 1942). 
Cedar bark - Serente (NIMUENDAJU, 1942). 
Cicuta maculata - Musquash root (raízes); Cintra maculata; Thy-

linsti, em língua cherokee ( raízes) . 
Cyperus corimboms - Rio Uapés (MUR9A PIRES). 
Dioscorea sativa (var. rotunda) - Ijarri ou ka a tá (Kaiwadji). 
Dioscorea sp. - Inhame (tubérculo) . 
Família zingiberácea branca - Rio Uapés (MUR9A PIRES). 
Famíla zingiberácea roxa - Rio Uapés (MUR9A PIRES). 
Jorubo-bo-et-ore-bacua-re-u - Folhas e raízes. Bororo (MACIEL 

DE SoUZA, 1941 ; COLBACCHINI, 1919) . 
Kakaú - Natunnum. Lapalet. Nativas da Oceania (PITT-RrVERs, 

1927). . 
Kato'n - Casca triturada, usada pelas Apinyé (NIMUENDAJU, 

1939). 
Pi a lá (Entada scadens) - Usado pelas nativas Kawadji, Cabo 

York. 
Piri - Espécie de junco que cresce nos campos e lugares úmidos. 

Nome comum a numerosas plantas das familias das ciperáceas 
e das juncáceas. 

Piri-a~u - (BARBOSA RODRIGUES, 1905) Cyperus sp. 
Piri-mirim - (BARBOSA RODRIGUES, 1905) Cyperus sp. 
Piripi - Espécie de junco de terra firme. Ciperácea. 
Piripiri - Juncácea paludosa, rizomática. Cyperus piperioca 

(MAXWELL, 1970 -Amazónia peruana) . Cani~o, junco igual 
aos identificados por Karsten ( 1920). 

Piripiri - Rynchospora storea - as raízes sao esmagadas (KARs
TEN, 1920). 
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Rodriguesia secunda - Orquídea, cujo bulbo é esmagado e esfre
gado no carpo da mulher que nao quer filho (Caiapó - TuR
NER, J., 1965). 

Simaba (cipós e plantas) - Caiapó (BANNER, 19.61; BALDUS, 
193 7; DREYFUS, 1963; CANDELLA, 1965). 

Simaba - Família das simarubeáceas. Caiapó do Brasil Central 
(TURNER, J., 1965). Me-kra-ket-djó- "gente filho nao tem". 

Sóbe - Eugenia chisiacfolia (HADDON, 1908 e BRUCE, 1908). 
Stenomesson variegatun - Amarilidácea; planta bulbosa com bulbo 

tunicado (LÉVI-STRAUSS, 1950). 

GALACTóGENOS 

Araujia hortorum - Tasi kachú, em araucano - pampa ( CoR
VETTO, 1968). "La fruta sancochada se aconseja como galactó

geno." 
Mancapaqui - "Mata loba" ou "Mata bobo" se usaba en cono

cimiento de las hojas y flores, como galactóforo (PARDAL, 
1937) . 

Ascanthy - Chamada pelos antigos peruanos de Ascancoy, era 
usada pelas mulheres como galactóforo (PARDAL, 1937). 

J 

9 CENSO: POPULA~ÁO E DEPOPULA~ÁO 
ENTRE OS KAINGANG 

Os problemas de popula~ao vem senda, recentemente, enca
rados com grande seriedade e cuidado pelos antropólogos, quer 
no seu aspecto físico, quer no social e, entre grupos indígenas 
brasileiros, é de se assinalar, logo de início, o estudo de Wagley 
( 1951, p. 95-104), que merece ser analisado por ser pesquisa 
comparativa entre dois grupos por ele estudados, Tonetehara e 
Tapirapé, e porque o autor encara o problema por um prisma 
de grande significa~ao, qual o do efeito sobre os valores culturais 
e a estrutura social, do tamanho da. popula~ao grupal. A estru
tura social e os valores culturais de qualquer sociedade sao funcio
nalmente relacionados a um determinado nível populacional; quan
do há mudan~a neste nível, tanto os valores culturais como a estru
tura social tem que ser reajustados. 

Seminários e simpósios tem-se dedicado aos aspectos histórico 
(Paleodemografia), dinamico, atual, nuin abran gente aspecto eco
nómico-social, constituindo mesmo - e é o que Moni Nag (1975,. 
p. 264-6) propüe - urna "Antropq,ogia de Popula~ao", quando, 
no Congresso de Wisconsin, realizado sob os auspícios e· parale-
lamente ao IX ICAES, sugere estudos em combina~ao com o 
"Project Director of the World Fertility Survey", da Smithsonian 
Institution Center, visando a um Documento a Conferencia Mun
dial de Bucarest, sobre popula~ao, em 1974. 

A Antropología moderna faz uma abordagem nova do pro
blema populacional, ao estudar e desenvolver uma política de popu
la~ao, onde programas de planejamento familiar e controle de nata
lidade sao estudados em Yários campos de atividade científica; já 
se fala, hoje, em termos modernos, atuais, de um neomalthusia
nismo. 

Lucile Newmann (1968, p. 231-2) enfatiza a necessidade de 
um sistema universal, de valores, baseado na necessidade do con
trole populacional, como urna tarefa paralela de educa~ao, saúde e 
instru~ao, sobre os métodos deste controle. O uso de um anticon-
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cep.cional . eficiente nao é tarefa que caiba só ao antropólogo, mas 
mu1to ma1s complexa é a avalia~ao das razóes de aceita~ao ou nao 
dos métodos de controle; face as tradi~oes que o envolvem, é o 
que adverte El Hamansy, em seu atualíssimo artigo "Cultural 
anthropology and population studies" (1968, p. 210-2). 

Quase identica advertencia faz Woodbum ( 1968), em recente 
simpósio sobre "Demography and population ecology", ao men
cionar e comentar dois delicados problemas: o controle de nata
Iida~e e o infanticídio. No primeiro caso, lembra, como ponto 
importante, que estas decisoes devem ser tomadas dentro da fa
mília, e acrescenta, ainda, que em · muitos casos o devia ser pela 
mulher. Para Woodburn, isto tem importantes implica~oes, das 
quais a principal é o fato de que a eg~olha / é relativa as circuns
tancias de cada caso particular, e nao necessariamente de todo o 
grupo ou popula~ao. 

Finalmente Polgar ( 1972), cheio de inquietude sobre os pro
blemas de popula~ao e suas implica~óes atuais, argúi, com proprie
dade, que nao se admite mais um problema populacional sem estar 
sob controle. científico, principalmente da Antropología. Os pro
gramas de planejamento familiar, um verdadeiro neomalthusianis
mo, nao podem fugir ao estudo da história cultural, nem levar os 
grupos humanos por meios persuasivos ou coercitivos a adotar urna 
norma de controle familiar. 

Urna visao dos problemas que afetam as popula~óes, com os 
possíveis efeitos deste controle no futuro da humanidade, é lem
brada. por Moni N ag, em recente artigo ( 197 5, p. 264-6) , que 
adverte nao devem ser esquecidos dos so-called antropólogos de 
popula~ao (population anthropologists) alguns aspectos muito sérios 
a considerar e, principalmente, a propor, em termos dos mecanismos 
utilizados e das conseqüencias para a vida dos grupos estudados. 

Por sua alta significa~ao, o Seminário de Bucarest, coinciden
tem·ente realizado em 197 4, Ano Mundial de Popula~ao, e onde 
um plano de a~ao, preparado pela ONU, f ocalizou os atuais angus
tian tes problemas e questóes relativas as popula~ües mundiais, foi 
corroborado pela Intemational Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences, por sua nova Population Comission, entro
sada, por sua vez, com o Research Institute f or the Study of Man 
(RISM), da Smithsonian Institution e de cujo comite é presidente 
Moni Nag (lnternational lnstitute for the Study of Human Repro
duction, da Columbia University). Dela fizeram parte cientistas 
da Romenia, México, India, Quenia, Gana, Nigéria_, Venezuela, 
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lndonésia, Estados Unidos, além ·de alguns antropólogos de grande 
expressao científica, como Margaret Mead, Sol Tax, Steven Polgar 
e Sam Stanley. 

Em verdade, até o presente a Antropología Cultural nao havia 
contribuído, significantemente, para um dos mais urgentes proble
mas do momento - o crescimento populacional e seu respectivo 
controle. Nao é problema do antropólogo a escolha do método 
de controle, mas o estudo sócio-cultural de um grupo pode ajudar 
na aceita~ao ou rejei~ao dos métodos anticoncepcionais, especial
mente quando esta rejei~ao é determinada por um explicável tradi
cionalismo cultural (EL HAMANSY, 1968, p. 210-2). 

Em maio de 1971, Sol Tax e Sam Stanley organizaram urna 
conferencia, na qual os temas Popula~ao, Ambiente e Educa~ao 
foram debatidos por especialistas, entrosados, porém, em seus argu
mentos, pela razao comum, o homem (T AX, Sol, 1972) . Patroci
nado pelo Center of Study of Man, da Smithsonian Institution, vale 
encarecer, especialmente aqui, os tópicos referentes ao item Popu
la~áo, quando os fundamentos de urna pesquisa de popula~ao, mé
todos de estudo, dados descritivos e estatísticos e respectivo pro
cessamento foram abordados por especialistas. O item foi desen
volvido em tópicos diversos, dos quais os relacionados com o 
ambiente físico e social mereceram maior aten~ao, com recomen
da~ao especial para a organiza~ao das ciencias do ambiente e da 
Eco logia. Nao menor f oi o cuidado com o itero Educa~ao, que 
coroou, por assim dizer, as conclusoes do encontro, expressas nas 
palavras de Sol Tax: "that at the heart of the problem of unders
tanding the nature of culture and society and the transmission of 
culture is an interest in education and its relation to culture and 
social organization". 

Estudando as popula~oes em seus diferentes aspectos e cam
pos, ressalta como de grande importancia o problema que contém 
em seu bojo todas as pesquisas que envolvem o crescimento ou 
a diminui~ao populacionais; enfim, o processo demog~nético dos 
grupos humanos. A. "explosao demográfica", expressao boje de 
uso vulgar em programas científicos e govemamentais, opóe-se o 
nao menos sério problema da "depopula~ao", objeto de preocupa
~ües e tema de pesquisas em vários campos da ciencia humana. 

Apraz-nos, de certo modo, encontrar, em revistas especiali
zadas, resumos de pesquisas em busca de rela~oes de causa e efeito, 
sobre o que exibem os resultados dos censos. Sem nos determos 
na alta especializa~ao que a moderna Demografía utiliza, com ín
dices e rela~0es matemáticas que culminam em altas elucubra~óes 
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estatísticas, tentaremos analisar alguns conceito~ que nos pareceram 
do maior interesse para o caso específico dos Kaingáng. 

Petersen (1975, p. 227-45) postulava que um considerável 
declínio de populac;ao nos grupos "primitivos" seguiu-se aos pri
meiros contatos com a civilizac;áo e que as causas da depopulac;ao 
formavam urna lista impressionante! A depopulac;ao, entretanto, 
nao foi universal e, quando ocorreu, o foi em várias gradac;oes 
quantitativas e, até recentemente, nao era fenómeno muito familiar 
a maior parte dos antropólogos de campo. 

Relacionando-se a disciplinas dos campos biológico e cultural, 
os fatores demográficos sao a causa e ef eito a considerar num 
complexo cultural; daí a significac;ao do aspecto cada vez mais 
intenso dado recentemente aos estudos demogenéticos, em seu duplo 
aspecto biocultural. 

Entre nós, Darcy Ribeiro (1956, p. 3-50) abordou, com far
tura de dados, o problema da depopulac;ao, quando, ao estudar 
"convívio e contaminac;ao" entre Indios e neobrasileiros, documen
tou com fatos o problema. Atribui a moléstias contagiosas, após 
o contato com brancas, segundo documentos de Horta Barbosa 
(1913), em cujos dados se baseia. O aumento de virulencia de 
urna simples gripe se dá, quando os índios se refrescara nos rios, 
as vezes, ardendo em febre, além de se mostrarem rebeldes as 
regras e dietas prescritas pela medicina dos brancos. B citado o 
caso do sarampo que, em 1913, dizimou os Kaingáng paulistas, 
um ano depois da pacificac;áo, quando urna invasao de cafeicul
tores da regiao os contagiou, determinando enorme mortalidade, 
reduzindo drasticamente a tribo. 

O caso concreto dos Kaingáng merece aqui, por motivos ób
vios, menc;ao especial, e Darcy Ribeiro ( 1956), corroborado por 
Herbert Baldus, lembra que gripe e sarampo f oram as causas prin
cipais do quase extermínio dos Kaingáng; de cerca de 1 200 redu
ziram-se a menos de 200, quatro anos depois. (Mais recentemente, 
1957, Darcy Ribeiro alega que estao reduzidos a 87.) 

U m fato já assinalado, entretanto, por outros autores, é o 
de que alguns grupos, após as reduc;é>es macic;as pelo contato com 
os brancas, mostram urna verdadeira acomodac;áo, que lhes per
mite sobreviver. Daí lembrarmos, ainda urna vez, o que Wagley 
( 1951) observou entre os Tenetehara e os Tapirapé em que foram 
diferentes as reac;óes dos grupos no tocante a estrutura social, 
mesmo quando há o mesmo ambiente e sistemas adaptativos quase 
identicos. · 
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Vale assinalar que urna vasta documentac;ao mostra, segundo 
Darcy Ribeiro, que tribos indígenas como a dos Kuikuro (1956), 
que tem vivido em isolamento, apresentam flagrantes aproxima~es 
estruturais com os Kaingáng de Sao Paulo, ilhados entre fazendas, 
numa das regioes de mais alta densidade demográfica do país, e nós 
acrescentaríamos, no Estado do Brasil de maior grau de indus
trializac;ao. 

Cada caso, de modo próprio, alcanc;ou um equilíbrio entre o 
sistema tecnológico, as condic;oes ecológicas e certas práticas de 
contenc;ao demogenética, que só lhes permitam reproduzir, aproxi
madamente, o mesmo montante populacional. Tudo indica que 
atuavam f atores no sentido de impedir o crescimento das popu
lac;óes, que Darcy Ribeiro chama de fatores de estabilizac;ao. Mais 
que estes fatores, porém, parecem pesar na estabilizac;ao demo
gráfica certas práticas de restric;ao voluntária de natalidade, como 
a anticoncepc;áo, o aborto, o infanticídio, copiosamente documen
tados em diversas tribos; sobre essas práticas tivemos ocasiáo de 
falar fartamente no capítulo 7. 

Assim estariam explicados alguns mecanismos dos fenómenos 
de populac;ao e depopulac;áo: os incrementos e decréscimos - que 
os censos indígenas, tao necessários, exprimem - favorecem a com
preensao, em muitos casos, de seus efeitos e mudanc;as profundas 
na vida social. 

Ao escrevermos com documentos de urna pesquisa entre os 
Kaingáng de Palmas um capítulo sobre métodos anticoncepcionais, 
nosso objetivo f oi assinalar um fato, que encontramos citado farta
mente na literatura· mundial sobre grupos nativos, verificado tam
bém entre nossos índios. 

Polgar ( 1972) e Ribeiro ( 1956), assinalando a importancia 
desses planejamentos familiares, que constituem um neomalthusia
nismo, acham, o primeiro, que a política demográfica deve ser diri-:
gida sem persuasao pressionante, coer~áo ou qualquer espécie de 
engodo; enquanto o segundo (RIBEIRO, 1956, p. 40) adverte que, 
em algumas tribos, as práticas de conten~ao demogenética passa
ram a constituir fatores de depopulac;ao, afetando a vida social, 
com problemas de redefinic;ao de valores, readapta~ao de institui
~oes, que podem até levá-la a um colapso. 

Os problemas atuais de censo das populac;óes aborígines fa
zem emergir algumas considera~óes especializadas e de verdadeiros 
especialistas no assunto. Uma reconstruc;ao de numerosas popula
~oes indígenas de tempos históricos e até pré-históricos, como a da 
Bacia Amazonica, citada por Dobbyns ( 1966), foi calculada sobre 
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a estrutura social antes da conquista, pelo espa~o de um século, 
com estimativa ideal das unidades administrativas ligadas aos gru
pos. O autor cita dados relativos aos Kaingáng: "The Kaingáng 
dropped from 1200 in 1912 to about 200 in 1916, and 80 in the 
1950's, a ratio of 15 to 1" (DoBBYNS, 1966). É interessante notar 
que estas cifras citadas por Dobbyns, que se apoiou em Lévi-Strauss 
( 1961 ) , foram imediatamente refutadas por um pesquisador brasi
leiro, que estivera recentemente entre eles, alegando ser inexato o 
índice de depopula~ao que se atribuía ao grupo (SALZANO, 1967, 
p. 505). 

Duas tentativas também dignas de men~ao sao a de Rosen
blat ( 1945), quando tentou reconstituir a populacao indígena da 
América, desde 1492 aos tempos atuais, nos anos de 1492, 1575, 
1650, 1825 e 1940, e a de Steward (1950), quando, em contri
bui~ao ao excelente Handbook of South American lndians, aponta 
as evidentes dificuldades metodológicas inerentes aos estudos das 
populacóes aborígines americanas. A densidade populacional por 
unidade de área é urna medida imperfeita do sucesso das atividades 
de subsistencia na área, e é relacionada, de certo modo, com o 
desenvolvimento cultural. ("lt is the size, composition and perma
nency of these communities which pro vide the seating f or sociopo
litical patterns and cultural behavior" - STEWARD, 1950, p. 655.) 

Urna advertencia relativa aos censos atuais, que Steward con- . 
sidera de pouca confian~a, principalmente porque na América his
panica há urna tendencia para classificar índios, mais a base do 
critério cultural que étnico. Em um quadro· demonstrativo, Ste~ 
ward cita os Kaingáng como sendo em número· de 17 500, com 
2 500 por unidades de 100 km2, com 7 pessoas por 100 km2 ; 

admite, entretanto, que amostras mais recentes apresentam valores 
mais baixos (STEWARD, 1950, p. 661). 

Secundando pesquisas de vários autores, relacionando densi
dade populacional e estrutura social do grupo, Steward cita as 
estimativas de Kroeber ( 1939) para índios da América do Norte, 
com as conclusé>es de que urna cultura rica, usualmente, apresenta 
um índice de alta densidade populacional. 

Na mesma linha de pesquisa de estimativas da popula~ao abo
rígine americana, Thompson ( 1966, p. 417-8), matemático com
putador, doublé de cientista .social, procurou sistematizar urna téc
nica de avaliacao populacional "using anthropological and biolo
gical data". Nesta tentativa, Thompson achaque tres fatores essen
ciais se interacionam para limitar o tamanho da popula~ao de urna 
dada cultura. Nao nos furtamos a citá-los aqui, por entendermos 
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s~rem eles, realmente, determinantes, ainda porque nossa experien
cia de campo os tem revelado e confirmado: 1 ) "the physical bio
logical habitat in which the culture operates; 2) the techniques 
and technology which are utilized for extraction of sustenance 
from this habitat; 3) the materials recognized as being avaliable 
for exploitation by members of the culture". 

Censos no Brasil - Os últimos dados de que se tem notícias 
sao os citados por Darcy Ribeiro (1957), o que levou o CNPI, 
em 1963, a empreender urna nova pesquisa censitária de nossos 
grupos indígenas. Sua presidente, Heloísa Alberto Torres, deu início 
a dífícil e dispendiosa taref a de a tu alizar os números citados por 
Darcy Ribeiro, que davam um total aproximado de 99 700 índios 
(POURCHET, 1967, p. 135-6). 

A vasta extensao territorial, cultural e lingüística do Brasil 
f oi dividida em regié>es, e vários questionários compunham urna 
ficha-modelo. Dados referentes também a situacao dos postas, 
quanto a recursos, acur~da estatística populacional, com um cri
tério uniforme para a avalia~ao quantitativa e qualitativa do índio, 
dentro de urna caracteriza~ao justa e expressiva da situa~ao. Daí 
o número de inf orma~óes que vitjam contribuir para o estudo de 
problemas específicos de cada grupo e necessidades gerais de todos 
os grupos. 

N ey Land, encarregado da chefia da Comissao Executiva, for
neceu-nos dados concretos sobre tudo o que se relacionou, pri
meiro, com o planejamento, depois, com a programacao e, por 
fim, com a execu~ao, iniciada, mas infelizmente nao concluída. 

Representando 0,01 da popula~ao brasileira em 1957, tudo 
levava a crer que flutua~oes demográficas deveriam alterar essa 
cifra, e f oi is to a que se propós o CNPI, a través de sua comissao 
de censo, chefiada pelo pesquisador acima citado. Para sermos 
mais exata na inf orma~ao sobre os prime iros dados, preferimos 
transcreve-los dos boletins das regioes fornecidos por aquele pes
quisador. A este censo, o mais moderno que o Brasil poderla ter 
of erecido sobre índios brasileiros, infelizmente só realizado em 
quatro regioes, chamaremos de Censo CNPI-Ney Land. 

Os Kaingáng, como parte da regiao Sul, felizmente terminada, 
apresentaram-se com o número total de 5 352, nos Estados de 
Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Río Grande do Sul. Como 
nos interessam mais de perta, por estarem ligados aos problemas 
abordados neste capítulo, bem como por serem o objeto principal 
de nossa pesquisa, os Kaingáng de Sao Paulo e do Paraná rece
berao considera~ao especial. 
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Indios Kaingáng - Censo CNPl-Ney Land 

Sáo Paulo 

Posto Vanuire - 66 
Posto Cap. Kenclá - 48 

Paraná 

Posto Baráo de Antonina - 180 
Posto Telemaco Borba - 188 
Posto Dr. Xavier da Silva - 290 
Posto Cacique Gregório Kaeikechot - 338 
Posto Carlos Cavalcanti - 50 
Posto Fioravante Esperan~a - 208 
Posto Cacique de lpanema - 195 
Posto Interventor Manoel Ribas - 496 
Posto Dr. José Maria de Paula - 329 

Santa Catarina 

Posto Dr. Selistro de Campos - 889 

Rio Grande do Sul 

Posto Cacique Doble - 222 
Posto Paulino de Almeida - 338 
Posto Guarita - 831 
Posto Nonoai - 681 

Total: 5 349 

Os valores para os tres grupos que estudamos, de Palmas, 
Rio das Cobras e Vanuire, foram, respectivamente, 208, 496 e 66. 
Isto nos leva a algumas reflexóes, principalmente em torno do 
número reduzido de índios Kaingáng, do Posto de Vanuire, pró
ximo a cidade de Tupa, Estado de Sao Paulo. 

Darcy Ribeiro (1956), em sua publica~áo Convívio e conta
min(Jfao, aponta o fenómeno de depopula~ao dos Kaingáng de Sao 
Paulo, pacificados pelo SPI e~ 1912, como tendo diminuído de 
1 200 para 87; e atribui a gripe e ao sarampo as causas principais 
que quase os exterminaram. Podemos documentar esta depopu
la~ao comos recentíssimos dados do Censo CNPl-Ney Land, que 
nos dá cifra ainda menor: 66, para o Posto V anuire, e o total 
de 114 para os Kaingáng dos dois postos do Estado de Sao Paulo. 
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Para nós, porém, que tivemos experiencia recente com os 
Kaingáng de Sao Paulo, justamente os do Pos to V anuire, há um 
novo fator de depopula~ao a acrescentar, que só se evidenciou 
neste grupo - o grau de integra~ao de alguns indivíduos na vida 
das popula~oes brasileiras, fato que decorre da situa~ao de proxi
midad e de grandes centros, de tecnologia avan~ada, o que lhes 
dá urna ansia de ganho e ascensao. Poi o que documentamos em 
Tupa, quando nos foram relatados casos de índios, adultos jovens, 
que deixaram a vida tribal e se tornaram cidadaos brasileiros co
muns, ganhando a vida nas indústrias e fazendas próximas e, até; 
casando com filha de fazendeiro ( um caso) , o que lhe deu urna 
posi~ao elevada na sociedade local. 

Assim, achamos que a depopula~ao que se apresentou no 
grupo de Sao Paulo e que, ao contrário, nao aparecen nos outros 
dois grupos (Paraná) teve, além dos outros fatores apontados por 
Darcy Ribeiro, este que testemunhamos bem atual, ligado a um 
tipo de circunstancias todo especial, como muito bem caracteriza 
Aguirre Beltrán ( 1970, p. 136) : "las pressiones que sobre él ejerce 
la cultura industrial que lo envuelve cada vez más y más sin res
pectar sus antiguas regiones de refugio"; este será, segundo nos 
informaram, um fator crescente daquela depopula~áo. 

Acreditamos que haverá conseqüencias específicas sobre · a 
vida social do grupo (WAGLEY, 1951), pois qualquer sistema social, 
mesmo o mais simples, só pode operar a base. de um número 
mínimo de membros, que, diminuído, impossibilita a vida social 
nos moldes tradicionais (RIBEIRO, 1956). 

A análise de Darcy Ribeiro sobre os Kaingáng de Sao Paulo 
queremos acrescentar este testemunho, bem recente, de um agrava
vamento do problema populacional, exigindo redefini~ao de valores 
e readapta~ao de institui~óes. 

Ao lado das doen~as e do controle de natalidade, a evasiio 
por ansia de ganho, com a perda da condi~ao tribal, é também 
fator de depopula~ao! 
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KAINGANG 

Fazia-se mister urna compara9ao entre os tres grupos, face a 
a9ao indigenista governamental exercida através da a9ao dos postos 
de servi90 de prote9ao aos índios. Alguns funcionários desses 
postos vinham merecendo severas críticas que, veiculadas pela ipi
prensa, criaram urn clima de nervosismo, as vezes de mal-enten
didos, de um certo sensacionalismo, com repercussao no estran
geiro e em organismos internacionais (POURCHET, 1972, p. 43-6). 

E lamentável que a sucessao de fatos tenha criado este clima; 
fa tos que deveriam ser considerados em suas devidas propor9óes, 
sem exageros atenuantes ou agravantes, num país que deve nortear 
seu servi90 assistencial ao índio, sob a égide de Rondon, inspi
rando urna política indigenista digna de seu passado histórico. 

Houve e tem havido erros, dos quais, entretanto, nao pode 
ser responsabilizada urna coletividade. Sao f alhas pessoais, que 
envergonham um povo mas nao enodoam sua história . . . 

O ex-CNPI, órgao normativo de assistencia ao índio, há muito 
vinha sentindo e recebendo denúncias de graves f alhas, em algumas 
unidades do órgao executivo, que era o ex-SPI. 

Nossas pesquisas de campo em tres grupos Kaingáng, onde 
verificamos a diferen9a da influencia assistencial indigenista nos 
tres postas que visitamos, levaram-nos a concluir que urna a9ao 
bem orientada de urna política indigenista poderá beneficiar o 
índio, tutelado da N a9ao e com direitos garantidos por um artigo 
de sua Carta Magna. 

O~ tres grupos Kairigáng, de situa9ao geográfica próxima, eram 
integrados· (RIBEIRO, 19 57) e assistidos diretamente por postos do 
SPI: dois no Estado do Paraná, o Fioravante Esperan9a e o 
Interventor Manoel Ribas; um no Estado de Sao Paulo, o Posto 
Vanuire. O primeiro foi por nós visitado em duas ocasioes (1955 
e 1959); o segundo, em 1963, e, finalmente, o terceiro, em 1966. 

Como, entao conselheira do CNPI, fomos testemunha do 
grande plano de ref ormula9ao da política indigenista, que aquele 
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Conselho vinha se propondo realizar, quando dele fazi~m parte, 
como conselheiros, antropólogos, com experiencia de campo em 
comunidades indígenas, técnicos em indigenismo e em defesa flo
restal, sob a presidencia da etnóloga Heloísa Alberto Torres (José 
da Gama Malcher, Roberto Cardoso de Oliveira, José Bonifácio 
Rodrigues, David Azambuja, Roberto da Matta, Maria Júlia Pour
chet). 

lmbuída do espírito desta assistencia govemamental, que de
veria ser prestada ao índio, como membro do CNPI, tivemos em 
mente urna compara9ao e, até certo ponto, urna aprecia9ao crítica 
da atua9ao do SPI, através da administra9ao, nos tres postos. 

Embora nossas pesquisas tivessem como objetivo inicial o es
tudo antropofísico dos índios, elas envolveram, entretanto, urna 
série de observa9óes paralelas, de que demos conta em capítulos 
precedentes. 

Como já tivemos ocasiao de referir várias vezes, os Kaingáng 
de Sao Paulo e do Paraná, conhecidos outrora por Coroados, do 
grupo lingüístico Je, um dos maiores grupos indí~enas d? Sul do 
Brasil, sao considerados como integrados. Esta mtegra9ao é, em 
verdade urna forma de acomoda9ao, · com as alternativas de um 
lado, d~ certo grau de conserva9ao dos atributos culturais e, de 
outro urna soi-disant participa9ao na vida económica e no com
port~en\:o institucionalizado da sociedade nacional (RIBEIRO, 
1957) . -

Analisados os vários aspectos citados, com a coleta de dados 
autropofísicos (caracteres métricos e descritivos), a aplica9ao de 
testes psicológicos (técnica projetiva) a crian~as e jovens, inqu~
rito alimentar, condi~óes de subsistencia etc., parecem-nos pernu
tidas as conclusóes do final deste capítulo. 

Este último aspecto é o que, aquí, merecerá aprecia~ao mais 
cuidadosa, pois, de nossa observa~ao, ficamos convencida de que 
nele se refletia, com mais intensidade, a a~ao governamental, através 
de orienta9ao do posto do SPI, a qual cada grupo estava subor
dinado, para fins de administra~ao e assistencia. 

Kaingáng de Palmas .(Posto Fioravante Esperan~a) - Vivem 
na regiao dos campos de Palmas, numa altitude de 900 a 1 000 m, 
de clima muito saudável, com temperatura extremamente baixa no 
inverno com regióes esparsas de pinheiros, banhada por nume
rosos afluentes dos grandes rios próximos (lgua~u e Chopim), 
entre os quais o Rio das Lontras, que dá nome ao posto, também 
conhecido como Toldo das Lontras. 
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Ao tempo de nossas duas visitas, sob os auspícios do Depar
tamento de Antropologia da Universidade do P?1'aná, , colabor~do 
com seu diretor, Prof. Loureiro Fernandes, fo1 poss1vel verificar 
uma situa9ao de pobreza e má organiza9ao quanto aos. recursos 
que 0 posto poderia proporcionar. Soubemos que hav1a d~~as
ta~ao de pinheirais, em terras perten~en~es ao posto,. ~m u:1hza-
9ao de serra automática, sem que os 1nd1os ou a adm1n1stra9ao do 
posto pudessem evitar. 

A crian9a é muito pouco assistida, quer no campo . e~uc~
cional, quer no sanitário; o aspecto físico é revelado por def1c1eneta 
organica, pouca atividade mental, pouco desembara90 motor (PouR
CHET, 1962). No posto há reduzida cria9ao de animais (som~nte 
alguns porcos e galinhas), cultura do s~l<? pouco desenvolvtd~, 
mal dando para fornec.er alimentos essenc1a1s durante o ano,. ~ªJª 
vista o que acontece com a mandioca, que pref erem adqu1rtr a 
plantar. Há algum aipim e milho,. que, entretant~, nem chega a 
amadurecer, porque é consumido a1nda verde. ~bm.entam-se dos 
escassos porcos e galinhas, e também de alguns anima1s que ca9~, 
como o tatu, que oferecem aos visitantes como urna espec1ab
dade culinária. (Tivemos ocasiao de provar e achamos que o 
sabor lembra o da carne de galinha.) 

Kaingáng de Rio das Cobras ( Posto Interventor Manoel Ribas) 
- Vivero os índios em zona a margem do Rio das Cobras, ond.e 
campos e pastos se estendem a perder de vista, com pou~os pt
nheiros numa altitude de 900·m, onde a temperatura no inverno 
chega ~ 7 graus abaixo de zero, e no verao vai a 32 gr~us. <?11-
tivam batata-doce abóbora, milho, legumes do mato, como a urt1ga, 
a uvaia, a gabir¿ba etc. A pesca p:I~ proximid~d~ do Rio das " 
Cobras e seus pequenos afluentes e 1n~nsa, pnnc1palmente . do 
suruvi, de que, aliás, gostam .muito. Incentivados pelo po~to, cnam 
seus próprios animais (parcos e galinhas), pres!am se~1~0, como 
assalariados na cria9ao de gado e na planta9ao, adnnmstrada e 
controlada 'pelo posto. Sao de aspecto físico m~it~ saudáve~ e 
confiantes em um atendimento, quando, em cond19oes de saude 
precária, recorrem ao posto. Em casos de en~ermi~ades graves 
( testemunhamos dois casos graves, um de card1~pat1a grave, em 
adulto idoso e outro de tuberculose, em adulto 1ovem), o posto 
providencia Ímediatamente o transporte para o Hospit!1 Muni~ipal 
da cidade mais próxima, Laranjeiras do Sul, onde. sa? at:nd1dos 
nao s6 em casos de emergencia, como nos de hosp1taliza9ao. 

Kaingáng de Tupa ( Posto V anuire) - Si~uad? no ~~nicípio 
de Tupa, Estado de Sao Paulo, o Posto V anu1re ftca proximo de 
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zona servida pela estrada de ferro que a tinge e depois cruza a 
fronteira com o vizinho e longínquo Estado de Mato Grosso. 

Pacificados em 191 O, . constituem um dos tres únicos casos 
que saltaram da condi9ao de isolados para integrados (RIBEIRO, 
1957) e apontados pelo autor citado como "numa situa9ao de 
sobrevivencia explicada pela interven9ao protecionista, que, embora 
nao podendo impedir urna enorme depopula~ao, permitiu-lhes re
sistir a dramática experiencia que representa o salto da condi~ao 
tribal para a de índios civilizados" (RIBEIRO, 1957) . 

O posto atende também a índios Krenak e a alguns mesti9os 
de Kaingáng com Krenak e Kaingáng com Terena. 

Cada f amília tem seu peda90 de terra para fazer sua lavoura, 
providencia tomada pela administra9ao do posto para evitar cons
tantes querelas, por causa de ro9as e planta9óes. Quando lá esti
vemos, em 1966, havia grande interesse na cultura do amendoim, 
e, como o posto se situa nas proximidades de Marília e Bauru, duas 
cidades onde é intensa a industrializa9ao do amendoim para óleo 
de cozinha ( Companhias Sanbra, Anderson Clayton etc.), todo o 
produto é comprado e se constituí em boa f onte de renda. Sao 
também interessados em outras culturas: milho, feijao, legumes 
para consumo etc.; o café, porém, que f oi f orte produ9ao da 
regiao, boje está decadente, com poneos pés raquíticos, cafezais 
em completo declínio. 

O pos to está bem aparelhado para fornecer recursos para as 
lavouras, pois possui um arado, um trator, um distribuidor e um 
separador de sementes. Sob controle do posto, os índios podem 
vender os produtos de suas lavQuras, embora nao aufiram toda a 
renda apurada, pois, segundo o encarregado do posto, "quando 
se apanham com dinheiro, abusam da cacha9a". Alguns possuem, 
em seus lotes de terra, pequena cria9ao de porcos e galinhas, e o 
posto tem algumas cabe~as de gado vacum e eqüino. Os índios 
que podem, e sao quase todos, adquirem leite por compra, norma 
estabelecida para que deem valor "porque assim sabem quanto 

t " cusa ... 
Com a renda que obtem, com a venda do amendoim as com

panhias já citadas, os índios compram algumas utilidades, além de 
produtos das fazendas e ro9as vizinhas; carne e leite sao adqui
ridos também do posta. 

A assistencia do pasto se faz também no servi~o médico que, 
apesar de nao ser permanente, o é periodicamente, por um médico 
visitante, que aplica vacinas e vermífugos. Casos graves e de 
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emergencia sao atendidos pelo Hospital ~unici~al de Tupa, ~ a 
parte de farmácia e de socorro urgente e exerc1da com o ma1~r 
cuidado por um jovem prático, que o traz perfeitamente orgaru
zado em matéria de rotulagem de medicamentos bem como no 
cadastramento do estado sanitário de cada indivíduo. 

Alimenta9ao assegurada, atendimento médico garantido e ainda 
merenda escolar para as crianc;as da escolinha do posto sao urna 
prova da assistencia proporcionada aos índios. · 

O fato de serem proprietários de pequen os pedac;os de terra 
e de ganharem dinheiro por si mesmos deu-lhes um estímulo para 
melhorarem cada vez mais nas condic;oes de subsistencia e criou
-lhes um senso de gozo da vida, adquirindo utilidades e comprando 
alimentos. A maioria possui seu ráqio de pilha, e algumas mu
lheres já tem sua máquina de costura elétrica, comprada a prazo 
e paga com o produto de suas costuras e bordados. A compe
ti~ao que se estabelece entre as mulheres resulta numa ansia de 
produzir mais e melhor, de comprar mais utilidades, entre as quais, 
móveis para suas casas; verificamos casos de utilizac;ao de servi~o 
dentário pago f ora do post o e, até, de ondula~ao permanente em 
salao de beleza da cidade de Tupa, porque, segundo me disseram 
as duas índias que o fizeram, "o cabelo crespo é mais bonito que 
o liso". 

A esposa do encarregado do posto estimula-as a esta com
peti~ao, organizando exposi~oes de trabalho nao só sobre os me
lhores como sobre o modo de apresentar a casa, quanto a limpeza, 
ao arranjo etc. 

1 O .1 Conclusóes 

Do que nos f oi dado observar nas visitas aos tres grupos, 
somos levada a conclusoes que, se nao sao definitivas, dependerao 
de urna aprecia~ao mais extensa a outros postes, quando serao 
confirmadas, ou, talvez, infirmadas. 

A) Posto Fioravante Espera~a (Palmas) - Completa de
sorganizac;ao do posto, resultado de precária administrac;ao, resul
tante, segundo os dois administradores (1955 e 1959), da falta 
de recursos, reclamados insistentemente e nao atendidos. Péssima 
rea~ao das crian~as e dos adultos em relac;ao a qualquer solici
ta~ao, resultado, ao que nos pareceu, de urna profunda decepc;ao, 
por falta constante de atendimento. 
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Apesar da grande extensao de terras, muito pouca lavoura 
e, também, quase nenhum aparelbamento. 

Acresce a circunstancia de nem sempre poderem defender-se 
dos estranhos que invadem pinheirais do posto, devastando-os para 
proveito próprio. 

B) Posto Interventor Manoel Ribas (Rio das Cobras) -
Boa administra~ao do posto, com escola para as crian~as. Bom 
atendimento médico, com transporte assegurado pela camioneta 
do posto, em casos de emergencia. Cria~ao de gado e extensa 
lavoura, que proporcionam ao índio trabalho como assalariado. 

C) Posto Vanuire (Tupa) - A situa9ao do posto, próximo 
a urna cidade do Estado de Sao Paulo, de excelente economia e 
alto índice de industrializa~ao, já constitui um privilégio, e aináa 
mais, a proximidade de centros industriais muito ativos e de zonas 
produtoras muito f érteis. 

ótimo atendimento aos índios, em rela~ao a educa9ao das 
crian~as, ao estado sanitário de todos os indivíduos, com assis
tencia hospitalar e de emergencia, assegurada em hospital da ci
dade próxima, Tupa. Bom aparelhamento agrícola, administra~ao 
de lotes de terra individuais, sob o controle do posto, e que lhes 
dá urna sensa~ao de ganho e de posse. 

Pareceu-nos lícita a conclusao de que, nos tres grupos onde 
as constantes eram os mesmos problemas, urna variável se eviden
ciou, e foi justamente a a~ao indigenista governamental, bem ou 
mal exercida pela administra~ao de cada posto, permitindo aos 
índios, em sua situa~ao de integrados, tirarem ou nao partido das 
condi9oes que a regiao lhes oferecia. 

A influencia dessas unidades govemamentais foi mediadora 
daquele processo de integra~ao que os tres grupos ·experimentaram 
e, se ela é benéfica e bem orientada, consegue ser de real valor 
para o índio, como indivíduo e como membro · da comunidade·. 

O Plano de Organiza~ao e Desenvolvimento de Comunidades 
Indígenas, que foi planejado ·cuidadosa e m~nuciosamente pelo 
ex-CNPI, visava a aprimorar este trabalho dos postos, que, bem 
administrados, exerceriam urna a~ao indigenista de assistencia ao 
índio, dando-lhe recursos para se . realizar como pessoa humana 
(TORRES, 1968, p. 108-11). 

Nosso objetivo foi, justamente, evidenciar este aspecto de urna 
política indigenista que, ajudando o grupo indígena, em processo 
de integra9ao irreversível, lhe de urna assistencia, sem caráter pater
nalista, nao marginalizado, embora dependente e no gozo das prer
rogativas que lhe sao concedidas por nossa Carta Magna. 
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O capítulo 11, que praticamente encerra nossos "Ensaios e 
Pesquisas Kaingáng", nao será nem ensaio, nem pesquisa, mas urna 
verdadeira presta9ao de contas de quem, por um espa90 de tempo 
(1965, 1966, 1967), por dever de ofício (conselheira-suplente) 
funcionou junto ao ex-CNPI - Conselho Nacional de Prote~ao 
aos Indios -, institui9ao que até a data da Lei 5 371, de 5-12-
-1967, foi o órgao normativo, _se nao da política, pelo menos da 
a9ao indigenista brasileira. Criado pelo Decreto-lei 1 794, de 22-
-11-1939, formava, com o Servi90 de Prote~ao aos Indios, cuja 
cria~ao, em 1910, lhe foi muito anterior, os dois órgaos encarre
gados da assistencia governamental ao índio; o CNPI era o órgao 
normativo, enquanto o SPI era o órgao executivo, através dos quais 
era exercida aquela assistencia. 

Presidente e membros daquele Conselho, naqueles anos de 
1965, 1966, 1967, que sucederam a sua reformula~ao, trabalharam 
intensamente, trazendo as plenárias suas experiencias de campo, 
seus conhecimentos técnicos especializados, ao grande problema 
d~ índio, em sua luta pela sobrevivencia, algumas vezes, eivada 
de episódios dramáticos, de espolia~oes, de dilapida~oes, ou até 
mesmo de um cotidiano, que era a razao de nossos encontros. 

Foi assim que convivemos e aprendemos com os membros 
do CNPI, e nao nos privaremos da honra de mencioná-los nomi
nalmente. Presidente: Heloísa A. Torres; secretário: Rubens Auto 
de Oliveira; conselheiros: José da Gama Malcher, Roberto Car
doso de Olivelra, Roberto da Matta, José Bonifácio Rodrigues e 
David Azambuja. 

Solu~ao ou tentativas de solu~ao que, muitas vezes, esbarra
vam em óbices de toda espécie foram objeto de reunioes que se 
alongavam, por várias horas, em debates enriquecidos pela expe
riencia e pelo conhecimento, de cada um, dos problemas do índio. 

O CNPI pooe realizar alguma cousa e planejar outras, de que 
daremos notícia oeste retrospecto. 

J, 
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No capítulo 8, referente a popula9ao, já tivemos ocasiao de 
JDencionar o censo indígena, iniciado em 1963, quando a Presi
dencia do Conselho sentiu a necessidade de se proceder a um 
levantamento imediato da situa9ao geral do problema indígena e 
aliciou e instruiu recenseadores para urna avalia9ao das condi96es 
atuais. 

Em 1966, o CNPI, por sua presidente, com a aprova9ao dos 
demais conselheiros, resolveu iniciar pesquisas para aplica9ao de 
um "Plano para organiza9ao e desenvolvimento de comunidades 
indígenas". 

Antes de ser apresentado ao plenário do CNPI, o plano foi 
discutido em várias reunioes, duas das quais com a assistencia de 
técnicos em educa9ao, professores universitários e funcionários es
pecializados do próprio Conselho, além da presen~a de um dos 
conselheiros, Prof.ª Maria J úlia Pourchet. 

"A cria9ao do CNPI, a 22-11-1939, pelo Decreto-lei 1 794, 
teria assinalado marcha auspiciosa no campo da prote9ao e assis
tencia aos índios, nao f ossem as imita~oes do ato, só corrigidas 
pelo Decreto n.0 52 665 de 11-10-1963, que, teoricamente, capa
citou o CNPI para melhor desempenho de suas atribui96es: insti-
tuir a política indigenista brasileira, elaborar os planos e programas 
de trabalho a serem exe~utados pelo SPI e fiscalizar a sua exe
cu~ao. Na prática, porém, a situa~ao permaneceu a mesma, pois, 
ao ser investido da responsabilidade de órgao normativo e plane
j ador, o CNPI achava-se destituído de informa~oes seguras sobre 
a real capacidade dos órgaos incumbidos de prestarem a assistencia 
que a nova política indigenista determinava, bem como a respeito 

' da real situa9ao dos grupos indígenas a serem assistidos" (TORRES, 
1968). 

A 9 de abril de 1967, em reuniao do CNPI, o referido plano
-programa foi apresentado ao plenário, tendo sido escolhido para 
relator o conselheiro Roberto Cardoso de Oliveira. Algumas emen
das, propostas pelo conhecido pesquisador, foram aceitas pelo ple
nário, e plano e programa foram aprovados por unanimidade. 

Para alcan~ar a finalidade a que se propós, o CNPI resolveu, 
a través do referido plano, atingir os campos educacional, econó
mico e sanitário. 

No 1.0 item, um trabalho de educa9ao fundamental consistiria 
em fornecer ao índio elementos para que tomasse consciencia do 
seu valor como pessoa humana, adquirindo urna atitude crítica, 
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ativa e de coopera~ao, urna vez despertado para os próp.rios pro
blemas e para os da comunidade. 

No 2.0 item, urna assessoria técnica e recursos materiais indis
pensáveis teriam em vista o desenvolvimento sócio-económico das 
comunidades indígenas. (Nao seria esquecido o amparo ao desen
volvimento do artesana to.) 

No 3.0 item, finalmente, através de servi~os organizados, com 
atendimento médico, sanitário e de saneamento das áreas habita
das pelo grupos, habilitar-se-iam, por métodos educativos, a su
perar as deficiencias sanitárias, representadas pelas doen~as ende
micas e epidemicas. 

O CNPI, considerando a extensao e a profundidade do tra
balho, sugeriu que o plano f osse realizado por etapas, das quais a 
primeira teria o caráter de experiencia piloto, cujas resultados 
sugeririam providencias para as out.ras áreas, com as devidas adap
ta~oes. 

Infelizmente, tornamos a repetir, um plano nascido de longas 
discussoes, de debates sinceros e da experiencia viva dos que o 
elaboraram (organizadores) e o' discutiram (presidenté e conse
lheiros do CNPI), tendo por alto objetivo . urna promissora tenta
tiva de po~ibilitar ao indígena brasileiro a supera~ao de sua _ atual 
condi~ao de dependente e marginalizado, nao pode, ao menos, 
ser iniciado. Extinto a 5 de dezembro de 1967 pela Lei 5 371, 
que criou a Funda~ao Nacional do lndio, com a fusao dos dois 
antigos servi~os, o CNPI, que idealizou o plano, niio o realizou ... 

Além do plano, e lícito lembrar neste retrospecto out.ras ativi
dades, desenvolvidas naqueles anos acima citados. Basta que enu
meremos, além do censo já mencionado, os estudos e debates 
sobre a séria questao da "renda indígena" e as primeiras discussoes 
para a elabora~ao do Anteprojeto do Regimento da novel "Fun
da9ao Nacional do Indio". 

Sob a forma de Pareceres, os diferentes conselheiros-relatores 
reuniram estudos e medita~oes sobre diferentes e importantes pro
blemas, ligados 'ao interesse e a preserva~ao do índio. 

Enumeraremos a seguir: 
- Medidas aconselháveis para a preserva~ao do indígena, em 

sua economía própria e seus valores culturais, ante o avan~o cres
cente. da sociedade nacional brasileira (RODRIGUES, 1970). 

- Documento em defesa da terra do índio. 
Documento regulamentando a 4 'renda indígena". 

}. 
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- Documento definindo e def endendo o "patrimonio indí
gena". 

- Estudo das medidas de preserva~ao e def esa das florestas 
situadas em terras indígenas. , . 

- Preparo e organograma para ser enviado ao grupo de 
trabalho encarregado da organiza9ao e fusao dos órgaos de assis
tencia ao índios. · 

- Anteprojeto dos Estatutos da FUNAI, enviado a Consul
toría Geral da República, antes de seu encaminhamento a S. Ex.ª 
o Sr. Presidente da República. 

- Estudos sobre patrimonio da FUNAI e patrimonio in
dígena. 

- Aprecia9ao e discussao sobre o "Anteprojeto dos Esta
tutos da FUNAI", preparado pela Consultoría Jurídica do Minis
tério do Interior. 

- Estudo e discussao dos aspectos relacionados com o 
patrimonio indígena, e assistencia económica as comunidades in
dígenas. 

-· Aprecia9ao e debate sobre a caracteriza9ao de parques 
indígenas, a figurar nos Estatutos da FUNAI,. considerando-os como 
"áreas territoriais reservadas pelo poder público para abrigar indí
genas isolados ou arredios que nelas recebetao garantías de sua 
preserva~ao e onde a flora, a fauna e as belezas materiais terao 
perpétua conserva~ao". 

- Exposi9ao de motivos a S. Ex.ª o Sr. Presidente da Repú
blica sobre os "Estatutos do Indio". 

- Debate sobre a caracteriza~ao, a tutela do índio, e inclu
sao, na nova Constitui~ao, de artigo acautelador dos interesses do 
índio. 

- Documento sobre a defesa das terras indígenas, para au
diencia com S. Ex.ª o Sr . .,Ministro da Justica. 

- Aprecia~ao e debate sobre o Art. 53, que caracteriza e 
pune os casos atentatórios a vida das comunidades indígenas. 

Deste balan~o de atividades do CNPI, que constituiu um re
trospecto necessário do tópico 440 CNPI e as comunidades indí
genas", restou a sua presidente e aos conselheiros que o compu
nham, na fase que precedeu a sua fusao com os demais órgaos 
para constituir a FUN Al ( 5-12-196 7) , urna tranqüila consciencia 
de desempenho de urna atividade cheia de inquietude e inquieta
coes pela causa do índio, pela def esa do índio, pela sobr~vive~cia 
do índio, em sua luta contra este constante desafio que e a vida, 
em qualquer cultura. 
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Instru~oes para a consulta as tabelas de medidas e índices 

- As medidas absolutas individuais ( em mm) serao expressas em 
algarismos arábicos, de acordo com a seguinte ordem: 

1 - Diametro cefálico antero-posterior. 
2 - Diametro cefálico transverso máximo. 
3 - Diametro bigoníaco. 
4 - Diametro bizigomático. 
5 - Altura morfológica da face. 
6 - Altura superior da face. 
7 - · Altura do nariz. 
8 - Largura do nariz. 
9 - Estatura. 

1 O - Envergadura. 
11 - Altura tronco-cefálica. 
12 - Comprimento do membro superior. 
13 - Comprimento do membro inferior. 

- Os algarismos romanos exprimem a seqüencia dos valores dos 
índices individuais, para cada sexo e grupo. 

I - Indice cefálico. 
II - Indice facial morfológico. 

III - Indice facial superior. 
IV - Indice nasal. 
V - Indice jugo-mandibular. 

VI - Indice crucial (Enverg./ 100/ Estatura). 
VII - Indice córmico (Giuffrida-Ruggeri). 
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KAINGANG DE PALMAS KAINGÁNG DE PALMAS 

Medidas absolutas individuais (em mm) Medidas absolutas individuais (em mm) 

d ~ 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 19,5 15,4 9,9 13,6 14,0 7,1 5,2 4, 1 169,2 177,0 81,5 77,5 96,7 
2 18,6 14,5 9,7 13,4 12,9 7,7 5,6 4,0 167,4 176,0 83,6 80,2 98, 1 1 19,3 13,4 9,6 13,4 13,5 7,4 4,7 3,5 155,3 155,7 82,8 67,5 79,9 
3 20,0 15,1 9,5 13,3 13,4 6,9 5, 1 4,6 164,4 169,0 82,0 73,8 93,5 
4 20,l 14,1 10,6 13,0 12,9 6,8 5,2 4,3 165,0 175,0 86,0 73,8 93,5 

2 17,8 14, 1 9,7 13,7 13,4 7 ,l 5,4 3,3 150,8 153,8 79,4 68,7 82,7 

5 19,4 14,7 10,7 14,0 12,7 6,2 5,1 3,8 152,8 154,4 82,9 57,5 83,8 
6 19,6 15,6 11,2 13,6 12,6 7,6 4,7 4,3 153,9 153,1 78,9 69,1 81,0 

3 18,9 14,8 9,5 13,6 13,3 6,9 5,8 3,8 154,7 155,9 82,2 69,0 86,6 

7 19,5 14,1 9,9 13,0 13,8 7,0 4,9 4, 1 167,9 181,0 83,6 79,0 96,6 4 18,7 14,4 8,5 13,9 11,2 5,9 5,4 3,2 161,4 163,3 83,2 67,5 91,8 
8 18,3 13,7 9,3 13,9 12,6 7,4 5,6 3,6 169,3 175,2 83,2 76,6 94,9 
9 18,6 14,6 10,3 14,2 13,0 6,6 5,8 4,2 161,0 165,0 85,1 73,8 89,6 

5 19,5 15,3 9.5 13,3 11,8 6,6 5,3 4, 1 155,2 152,0 83,7 66,5 82,8 

10 18,6 14,1 9,0 14,0 13,5 7,2 5,3 3,9 163,5 166,0 84,4 73,5 88,5 
11 18,7 15,2 11, 1 14, 1 12,4 6,3 5,2 4,0 154,6 150,3 81,2 65,6 82,2 

6 18,6 14,4 8,8 13,9 11,9 6,0 5, 1 3,5 149,0 144, l 80,3 62,9 78,6 

12 18,7 14,6 9,2 14,5 12,7 7,0 5, 1 3,8 162,2 169,4 84,8 75,3 90,4 7 18,0 13,3 9,2 13,2 11,2 5,9 5,2 3,5 153,2 151,0 78,8 67,8 84,2 
13 19,0 15,2 10,6 14,4 15,5 7,1 5,0 4,2 164,3 167,4 82,9 72,0 94,l 
14 19,6 14,5 10,6 14,6 13,6 6,9 5,1 4,3 162,8 165,6 84,3 72,0 92,7 8 19, 1 15, 1 9,1 13,6 11,5 7,5 5,2 3,4 154,2 150, 1 79,1 66,2 90,5 

15 18,9 14,9 10,1 14,6 12,6 7,0 5,4 4,0 158,4 154,6 84,4 67,9 88,2 9 18,0 14,3 9,0 13,5 10,8 6,3 4,5 3,3 148,6 144,5 80,2 64,2 82,0 

KAINGANG DE PALMAS 10 18,9 14,9 8,6 13, 1 10,8 6,6 4,9 3,4 156,1 156,1 85,0 67,1 86,7 

Indices individuais 11 18,4 14, 1 8,8 12,7 13,6 6,7 5,5 3,7 148,9 145,3 77,l 64,9 82,7 

d 12 18,0 14, 1 9,6 13, 1 12,3 6,0 4,6 3,5 151,6 148,6 79,4 65,9 86,0 

1 D m IV V VI VD 13 17,3 14,4 8,3 13,0 12,0 6,7 5,0 3,3 146,6 145,8 75,6 63,8 81,3 

1 78,9 102,9 52,2 74,4 72,8 104,6 48,1 
2 77,9 96,2 57,5 61,1 72,4 105,l 49,9 

14 19,5 14,9 8,7 13,6 13,4 6,7 5,2 3,5 157,0 157,6 82,0 68,5 87,4 

3 75,5 100,7 51,9 65,5 71,4 102,7 49,8 15 19,6 14,6 9, 1 13,6 11,6 6,8 5,3 3,2 152,3 148,5 78,4 67,8 91,1 
4 70,l 99,2 52,3 59,2 80,1 106,0 52,1 
5 75,7 90,7 44,0 77,3 76,4 101,0 54,2 16 20,3 15,4 10,7 12,2 11,8 6,7 4,6 4,0 154,5 153,0 79,9 68,7 85,7 

6 79,5 92,6 55,9 68,6 82,3 99,5 51,2 -
7 72,3 106,1 53,8 67,3 76,1 107,8 49,7 

-- . 
17 17,8 14,2 9,6 12,7 12,7 6,8 4,8 3,4 143,5 144,0 76,3 64,5 77,7 

8 74,8 90,6 53,2 65,3 66,9 103,5 49,1 18 18,2 14,2 9,6 13,6 12,3 6,4 4,6 3,7 147,9 149,2 76,8 65,2 84,3 
9 77,8 95,4 46,4 73,3 72,5 102,5 52,8 

10 ·78,4 91,5 51,4 69,3 64,3 101,5 51,6 19 18,6 14,4 9,5 13,6 11,8 6,9 5, 1 3,9 146,6 147,6 76,9 68,4 81,8 
11 75,8 96,4 44,7 67,2 78,7 97,2 52,5 
12 81,2 87,9 48,2 76,0 63,4 104,4 52,3 20 17,5 14,3 10,2 13,6 11,9 6,3 5,0 3,7 153,8 150,2 77,3 68,2 87,7 

13 78,0 87,5 49,3 66,0 73,6 101,8 50,4 
14 80,0 79,8 47,3 69,2 72,6 101,7 51,8 

21 17,5 14,3 9,9 14,3 11,7 7,5 5,5 3,9 144,9 152,2 74,4 68,2 80,9 

15 73,9 93,1 47,9 60,3 69,2 97,6 54,5 22 17,8 14,7 9,6 13,9 11,8 6,6 5,0 3,3 150,3 149,4 79,0 64,5 93,1 
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KAINGANG DE PALMAS KAINGANG DE RIO DAS COBRAS 

Indices individuais Indices individuais 

~ ó 
1 11 111 IV V VI VII 1 11 111 IV V VI VII 

1 75, 1 100,7 55,2 74,4 71,6 100,2 53,3 1 79,9 90,4 60,7 74,5 69,8 98,6 54,5 

2 79,2 97,8 51 ,8 61, 1 70,7 101,9 52,6 
2 76,5 104,4 45,5 61,2 69,4 102,0 52,6 
3 84,4 94,6 56, 1 75,4 70,0 101 ,3 51,0 

3 77,7 97,7 50,7 65,5 69,8 100,7 53, 1 
~ 

4 78,0 91 ,3 60,1 60,3 77,5 100,2 50,9 
5 81,7 84,2 54,t 74,1 69,8 98,2 53,0 

4 77,0 80,5 42,4 59,2 61, l 101,2 51,5 6 79,5 89,9 41,9 71,9 77,6 100,3 53,2 

5 78,4 88,7 49,6 77,3 71 ,4 97,9 53,9 

', 
7 84,7 85,5 53,1 71,4 75,8 98,2 49,9 
8 83,4 92,0 53,9 72,l 76,2 99,6 54,6 

6 77,4 90,1 45,4 68,6 66,6 96,7 53,8 
9 82,3 77,2 48,9 67,7 73,8 103,0 54,1 

10 83,4 87,3 51 ,4 63,3 74,6 98,6 53,9 
7 73,8 84,8 44,7 67,3 69,7 98,5 51,4 11 81,0 89,4 54,2 69,6 70,4 97,6 55,3 

8 79,0 84,5 54,4 65,3 66,8 97,3 51,2 
12 79,6 89, 1 57,2 57,3 79,7 99,8 53,4 
13 79,7 87,5 52,7 74,5 68,7 104,4 52,6 

I ' 

9 79,4 80,0 46,6 73,3 66,6 97,9 53,9 
14 80,8 99,2 65,1 61 ,6 73,6 99,7 52,7 
15 77,4 84,3 50,0 70,0 70,7 98,l 53,0 

10 78,8 82,4 50,3 69,3 65,6 100,0 54,4 16 83,4 85,6 56,8 65,6 67,8 99,0 54,2 
17 78,2 94,3 57,4 68,2 72,3 100,0 53, 1 

11 76,5 95,3 52,7 67,2 69,2 97,5 51,8 18 76,8 91, 1 63,8 70,5 73,0 100,0 54,0 

12 76,6 107,0 45,8 67,2 73,2 98,0 52,3 
19 81 ,0 88, 1 58,5 59,0 74,0 100,7 52,7 
20 78,9 87,6 61,5 72,2 75,5 100,7 52,8 

13 78,3 93,8 51,5 76,0 63,8 100,0 51,5 21 80,9 88, 1 52,4 71,9 68,2 98,3 53,9 
11 

22 81, l 94,0 52,0 70,4 66,6 100,0 53,4 
14 83,2 92,3 49,0 66,0 63,9 100,3 52,2 23 82,7 89, 1 56,7 64,9 79,l 99,6 52,3 

15 76,4 98,5 50,0 69,2 66,9 98,l 51,4 
24 76,7 90,7 58,6 65,0 69,5 100,2 53,6 
25 84,6 87,3 49,3 56,7 69,2 97,4 53,8 

16 74,4 85,2 59,8 60,3 87,7 99,0 51 ,7 26 81,6 95,0 49,2 64,4 73,9 100,8 50,7 

17 76,0 105,3 53,5 70,8 75,5 100,3 53, 1 
27 81 ,9 91 ,6 66,4 70,9 71,4 101 ,7 51,5 
28 82,3 81 ,6 52,7 66, I 69,4 103,4 51 ,4 

18 79,7 100,0 47,0 80,4 70,5 100,9 51 ,9 
29 81,0 86,3 51,4 70,9 74,2 100,6 51,7 
30 83,2 87,7 56,8 72,2 68,5 100,9 53,6 

19 74,7 90,4 50,7 76,4 69,8 100,6 52,4 31 81,9 90,0 51 ,0 72,4 68,0 100,l 54,5 

20 77,4 86,7 46,3 74,0 75,0 97,6 50,2 
32 80,3 90,3 59,2 73,2 75,7 100,9 50,5 
33 80,4 83,8 57,2 65,0 71,7 98,2 53, 1 

21 81,7 83,2 52,4 70,9 69,2 105,0 51,3 34 84,0 100,8 57,9 61 ,0 72,4 101 ,4 50,6 

35 80,7 93, 1 62,5 61 ,2 80,9 101 ,6 54,6 
22 81,7 84, 1 47,4 66,0 69,0 99,4 52,5 36 79,5 88.8 57.5 56.0 81,0 102,0 51 .9 
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KAINGANG DE RIO DAS COBRAS 

Medidas absolutas individuais (em mm) 

~ 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

1 18,9 14,6 10.2 13,5 12, 1 7,2 5,4 3,7 149,7 147,5 82,6 

2 18,0 15, ·¡ 9,C 13,7 11 ,8 7,6 5,9 3,7 146,9 - 78,0 

3 18,6 14,6 9,0 13, 1 11 ,5 7,6 5,5 3,6 153,2 146,5 82,6 

4 18,0 14,6 9,7 13,2 11,8 7,4 5,5 3,9 151 ,6 153,0 80,4 

5 17,9 15,2 10,6 14,6 11,9 7,8 5,6 3,6 149,9 146,9 82,4 

6 18,0 14,4 9,6 13,0 11 ,6 7,6 5,9 4,1 153,5 149,8 80,4 

7 18,3 15,0 10,4 13,6 11 ,7 7,3 5, l 3,9 148,4 149,0 80,0 

8 19,0 14,9 - 13,9 11,8 7,4 6,2 4,3 149,1 146,9 82,1 

9 18, 1 14,9 9,9 13,0 12,7 7,9 5,2 3,5 152,3 142,7 8 1,6 

10 17,5 13,8 10, 1 13,0 11,8 7,2 5,5 3,6 141 ,3 140,2 76,0 

1 1 19,5 15, 1 10,5 13,7 12,5 7,6 5,8 3,8 156,0 154,5 8 1,0 

12 18, 1 14,9 11,0 13,5 11,9 6,9 5,7 3,5 152,3 159,0 82,4 

13 17,6 14,4 9,1 13,2 12,3 7,4 5,4 4,2 140,0 136,5 73,7 

14 17,7 14, 1 9,7 13,2 11,8 7,5 5,3 4,0 146,4 143,5 77,8 

15 18,6 14, 1 9, 1 13,4 11 ,9 7, 1 6,4 4 , l 150,7 148,9 76,7 

16 18,5 15,0 10,2 13,5 12, l 7,0 6,0 3,5 148,2 149,5 77,9 

17 19,0 15,3 10,4 14,2 12,9 7,6 5,6 3,6 154,8 154,5 82,5 

18 18, 1 14,8 9,3 13, 1 11 ,8 1,5 5,6 3,6 146,5 147,9 78, l 

19 18,7 15,0 9,6 12,5 11,9 6,5 5,6 4,1 145,1 141,7 18,5 

20 18,0 14,8 9,6 13,0 12,3 7,5 5,5 3,6 148,2 145,0 78,4 

12 13 

63,2 73,2 

62,9 81,0 

65,7 84,2 

66,0 84,5 

63,9 81,2 

65,3 84,9 

63,8 82,9 

65,2 82,0 

65,0 83,4 

60,0 76,4 

67,6 86,3 

70,9 80,7 

59,7 73,4 

60,8 78,3 

66,6 8 1,8 

69,0 77,5 

67,2 83,6 

64,1 81,2 

61 ,9 77,0 

64,4 83,2 

~ 
1 

• .. 
\ 

1 

l 19,4 
2 19,2 
3 19,9 
4 19, 1 
5 19,2 
6 18,6 
7 18,4 
8 18,7 
9 19,3 

10 18, 1 
l l 19,0 
12 18,7 
13 19,3 
14 17,8 
15 18,6 
16 18,7 
17 19,3 
18 19,0 

19 17,9 
20 18,5 
21 18,9 

22 18,6 
23 18,0 

24 18,9 
25 18,4 

26 18,5 
27 18,3 

28 18,7 
29 18,5 
30 19, 1 
31 18,8 
32 19,3 

33 19,9 
34 17,6 
35 19,2 
36 18,6 

2 

15,5 
14,7 
17,8 
14,9 
15,7 
14,8 
15,6 
15,6 
15,9 
15, 1 
15,4 
14,9 
15,4 
14,4 
14,4 
15,6 
15, 1 
14,6 
14,5 

14,6 
15,3 

15, l 
14,9 

14,5 
15,6 

15, 1 
15,0 

15,4 
15,0 
15,9 

15,4 
15,5 

16,0 
14,8 
15,5 
14,8 

ANEXOS 101 

KAINGANG DE RIO DAS COBRAS 

Medidas absolutas iodividuais (em mm) 

d 
3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 f3 

10,2 14,6 13,2 8,9 5,9 4,4 159,7 158,0 87,0 69,4 87,3 
9,3 13,4 14,0 6,1 6,2 3,8 164,6 168,0 86,7 70,9 90,9 
9, 1 13,0 12,3 7,3 5,3 4,0 161,6 163,8 82,5 71 ,2 90,2 

10,7 13,8 12,6 8,3 6,8 4, 1 170,6 171 ,0 87,0 77,9 100,0 
10,2 14,6 12,3 7,9 5,8 4,3 152,4 149,8 80,8 65,9 81,8 
10,8 13,9 12,5 7,4 5,7 4 ,1 153,3 153,9 81,6 66,5 82,6 
11 ,0 14,5 12,4 7,7 5,6 4,0 163 ,4 160,.5 81,5 70 ,4 89,6 
10 ,6 13,9 12,8 7,5 6, 1 4,4 162,4 161 ,8 88,7 72,0 88,0 
11 ,0 14,9 11,6 7,3 6,5 4,4 162,9 167,9 88,2 69,8 88,9 
10,6 14,2 12,4 7,3 6,0 3,8 165,0 162,8 89,0 78,0 89,0 
10,0 14,2 12,7 7,7 5,6 3,9 153,7 150, l 85,0 66,0 83,4 
11,0 13,8 12,3 7,9 6,1 3,5 168,4 168,0 90,0 73,6 92,0 
9,9 14,4 12,6 7,6 5,9 4,4 164,7 172,0 86,4 74,1 9 1,6 
9,5 12,9 12,8 8,1 6,0 3,7 156,7 156,2 82,5 68,4 86,7 

10,4 14,7 12,4 7,2 6,0 4,2 171,7 168,5 90,5 74,7 93,3 
9,9 14,6 12,5 8,3 6,4 4,2 163,5 163,0 86,7 70,8 89,8 

10,2 14, 1 13,3 8,3 6,3 4,3 152,5 152,5 82,7 66,7 81,5 
10,3 14, 1 12,5 9,0 6, 1 4,3 169,5 169,6 90,2 73,4 92,7 
10,0 13,5 12,3 7,9 6, 1 3,6 156,4 157,5 84,5 69,1 83,6 
10,2 13,5 11,9 8,3 5,4 3,9 157,8 158,9 83,2 67,6 85,5 
9,9 14,5 12,7 7,6 5,7 4,1 166,6 163,8 89,8 71 ,4 89,9 
9,6 14,4 12,7 7,5 6, 1 4,3 167,4 167,5 89,5 74,8 93,0 

10,6 13,4 12,6 7,6 5,7 3,7 161,4 160,9 84,4 70,9 88,3 
9,6 13,8 12,3 8, 1 6,0 3,9 153,7 154,0 82,8 66,6 82,6 
9,7 14,0 12,7 6,9 7,4 4,2 149,6 145,8 80,5 64,6 79,5 

10,5 14,2 12,4 7,0 5,9 3,8 164,7 166, 1 83,6 73,4 9 1,3 
10,0 14,0 13,3 9,3 6,2 4,4 J 54,6 157,2 79,7 68,5 85,8 
10,0 14,4 13,2 7,6 6,5 4,3 162,4 168,0 83,5 74,4 91 ,7 
10, 1 13,6 12, l 7,0 5,5 3,9 157,8 158,8 8 1,7 68,9 85,0 
10,(' 14,6 12,6 8,3 5,4 3,9 162,5 164,1 87,2 70,8 89,9 
10,0 14,7 12,9 7,5 5,8 4,2 156,5 156,8 85,5 68,5 84,7 
10,6 14,0 12,6 8,3 5,6 4, 1 16 1,5 163,0 8 1,7 73,0 92,0 
10,4 14,5 13, 1 8,3 6,3 4, l 163,0 160, l 86,6 72, 1 89,8 

10,0 13,8 13,4 8,0 5,9 3,6 166,7 169, 1 84,4 75,8 93,0 
10,(· 13, 1 13,2 8,2 6,7 4, J 162,4 165,0 88,7 71 ,9 88,2 

10,7 13,2 12,3 7,6 6,6 3,7 170,0 173,5 88,2 77,5 94,5 



102 ANEXOS ANEXOS 103 

KAINGANG DE RIO DAS COBRAS KAINGANG DE TUPA. 

Indices individuais Medidas absolutas individuais (em mm) 

~ ó 
I 11 ID IV V VI VII 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 77,2 89,5 53,3 68,5 75,5 99,8 55,l • 1 1 19, l 14,4 10,0 13,4 12,8 7,9 5,9 3,9 163,8 163,5 85,4 70,9 90,0 

2 83,5 86, 1 55,5 62,7 65,7 - - 2 18,9 15,0 11,6 14,0 12,0 7,7 5,7 4,1 161,5 159,0 85,7 68,2 83,3 

3 77,2 87,7 58,0 65,5 68,7 95,6 53,0 3 19,0 14,5 9,5 13,3 12,8 7,3 5,4 3,9 159,2 163,0 82,7 71 ,4 84,8 

4 81, l 89,4 56,0 70,9 73,5 100,9 53,9 4 19, l 14,5 10,5 13,6 12,7 7,7 5,4 4,0 159,9 163,0 84,4 68,4 84,4 
. 

5 84,9 81,5 53,4 73,2 72,6 98,0 53,0 5 20,0 15,5 10,4 14,6 13 4 ' 7,7 5,7 4,1 166,4 165,5 87,4 72,6 81,0 

6 80,0 89,2 58,4 64,3 73,8 97,5 54,9 
6 19,2 15,5 10,3 14,4 12,3 7,7 5,5 3,7 164,0 164,0 87,7 72,1 89,0 

7 81,9 86,0 53,7 69,5 76,4 100,4 52,3 
7 19,5 14,4 10, 1 13,5 12,8 7,7 5,6 3,7 161,4 166,0 86,4 71,2 83,5 

8 78,4 84,8 53,2 76,5 - 98,5 53,9 
8 19, l 14,9 10,4 13,9 14,2 8,4 6,6 3,9 166,8 177,0 86,9 73,9 89,8 

. 9 19,6 16,5 12,2 15,5 14,8 8,5 6,0 4,3 168,0 167,3 87,4 74,6 80,1 
9 82,3 97,7 60,7 69,3 76,1 93,6 55,1 

10 78,8 90,7 55,3 67,3 77,6 99,2 53,5 ~ 
1 1 77,4 91,2 55,4 65,5 76,6 99,0 53,7 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 82,3 88,1 51, 1 65,5 81,4 100,4 51 ,9 1 18,7 14,5 10,5 13,5 13,5 7,7 5,6 4,0 148,4 146,0 77,9 66,6 84,4 

13 81 ,8 93,1 56,0 61,4 68,9 97,5 54,1 2 17,8 14,7 10,5 13,7 12,5 7,8 5,5 3,4 153,0 150,0 81 ,5 66,4 82,0 

14 79,6 89,3 56,8 77,7 73,5 98,0 52,6 
3 19, 1 14,7 10, 1 12,8 10,7 7,2 5,7 3,5 152,0 153,0 78,4 70,2 85,6 

4 17' 1 14,0 10,0 13,2 11,4 7,7 5,8 3,5 149,2 152,0 78,5 64,9 82,4 
15 75,8 88,8 52,9 75,5 67,9 98,8 53, 1 

. 5 19,4 13,7 10,0 13,2 11 , 7 6,6 5,0 3,7 150,0 146,5 79,9 64,4 80,2 
16 81 ,9 89,6 51,8 64,0 75,5 100,8 50,9 

' 
' 

' 
6 19,3 14,4 10,0 13,0 11,8 6,6 5,3 3,7 146,4 139,6 70,4 60,5 76, l 

17 80,5 90,8 53,5 58,3 73,2 99,8 52,6 
7 18,2 14,3 9,9 13,2 11,3 6,8 5,4 3,4 146,3 145,9 75,5 64,4 79,9 

18 81,7 90,0 57,2 64,3 70,9 100,9 53,3 
8 18,4 14,0 9, 1 13,0 12,8 7,4 6,0 3,9 146,9 146,5 77,1 61, 1 79, l 

19 80,2 95,2 52,0 64,3 76,8 97,6 53,3 9 19,4 14,2 10,6 J3,9 12,6 7,5 6, 1 4, 1 150,0 150,0 77,3 65,4 79,4 
' 

20 82,2 94,6 57,7 65,4 73,8 97,8 54,1 10 17,9 15,0 10,7 14,0 13,0 8, 1 5,9 3,9 150,9 151 ,0 81,9 66,7 80,0 
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. 

,_ 
~ 

1 

1 75,3 

2 79,3 

3 76,3 

4 75,9 

5 77,5 

6 80,7 

7 73,8 

8 78,0 

9 84,l 

. 

1 

1 77,5 . 

2 82,6 

3 76,9 

4 81,8 

5 70,6 

6 74,6 

7 78,5 

8 76,0 

9 73,2 

10 83,7 

KAINGANG DE TUPA 

Indices individuais 

ó 
11 111 IV V 

90,2 58,9 66,1 74,6 

85,7 55,0 71,9 82,8 

96,2 54,8 72,2 71,4 

93,4 56,6 74,0 77,2 

91,7 52,7 71,9 71,2 

85,4 53,4 67,2 71,5 

94,8 57,0 66,0 74,8 

102,l 60,4 59,0 74,8 

95,4 54,8 71,6 78,7 

~ 
u ID IV V 

100,0 57,0 71,4 77,7 

91,2 56,9 51,8 76,6 

83,5 56,2 51,4 78,9 

86,3 58,3 60,3 75,7 

88,6 50,7 74,0 75,7 

90,7 50,7 69,8 76,9 

85,6 51,5 62,9 75,0 

98,4 56,9 65,0 70,0 

90,6 53,9 67,2 76,3 

92,8 57,8 66,l 76,4 

VI VD 

99,8 52,1 

98,4 53,0 

102,4 51,9 

102,0 52,7 

99,4 52,5 

100,0 53,4 

102,8 53,5 
•/ 

106,l 52,1 
,, 

.99,0 52,0 

VI VII 

98,4 52,4 

98,0 53,2 

100,6 51,5 

101,8 52,6 

97,6 53,2 

95,3 48,9 

99,7 51,6 

99,7 52,4 

100,0 51,5 

100,0 54,2 Cartilha preparada por pesquisadores do "Summer lnstitute of Linguistics" 
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Desenhos de crianras Kaingáng 
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Desenhos de crianras Kaingáng 
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/ 

Bebe Kaingáng (Palmas), no colo de Margarida Maria (filha da autora) M iie e bebe Kaingáng 



1ef3 

Indio Kaingáng adulto mostrando abrasáo dentária O Kaingáng mais idoso (Rio das Cobras) 



Mu/her Kaingáng carregando o filho 

Família Kaingáng 

Indio Kaingáng 

Família Kaingáng 

, / , 
I • .._. 



1 ndio Kaingáng jovem Crianfas Kaingáng 

Crianfas Kaingáng Miíe Kaingáng e duas ji/has adolescentes 



Jovem ¡amília Kaingáng 
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54. A Recomtltul~io da Realldade - Bünice Ribeiro Durbam 

55. Protestantismo e Repressio - Rubem A. Alves 

56. A Inqulsl(io Portuguesa e a Socledade Colonlal - santa A. Siqueira 

57. Engenhelro: Trabalbo e ldeologla - Llli K. Kawamura 

58. Sertio e Batno Rural - Lia Freitas Fukui 

59. Manflas do Poder - Betty Milan 

60. Slsnos e Poderes em Nietzsche - Leon Kossovitch 

61. A Propósito da Nocio de Deixis - Michel Lahud 

62, Jurupari - Silvia Maria Schmuziger de Carvalho 

63. Um Brasllelro Soldado de Napoleáo - Cláudio Vei¡a 

64. O Brasil DO Com&cio Colonlal - Jos6 Jobson de A. Anuda 

65. A Natureza Sociológica da Soclologla - Florcstan Fcmandes 

66. A Voz do lntenalo - Luiz B. L. Orlandi 

67. Explora~óes no Mundo Pslrológico das Formlgu - Walter H. de Andrade Cunba 

~tJ 

68. O Poder Rural na Fic~io - Heloisa Toller Gomes 

69. Música Popular - do Gramofone ao Rádio e TV - José Ramos Tinhorio 

70. Edltora~io Cientffica - Ivani Kotait 

71. lnteresse da Razio e Llberdade - Valério Rohden 

71. A Escra'Yidio na Biblia - Calisto Vendramc 

73. A Escrita Neo-Realista - Benjamín Abdala Junior 

74. Mnrilo Rabiio: A Poética do Uroboro - Jorge Schwartz 

75. Leltura, Ortografia e Fonologia - Myrian Barbosa da Silva 

76. Desnotri~o e Aprendlzagem - Jovclina Brazil Dantas 

77. Llteratura/Enslno: Uma Problemática - Maria Thereza F. Rocco 

78. Sindicato e Estado - Azis Si.mio 

79. Temas de Teoria da Literatura - Judith Grossmann 

80. Fundamentos Epistemológicos de Uma Psicologia Positiva - Lúcia Maria S. Coelho 

81. Rotelro da Vida e da Morte - CAndido da Costa e Silva 

81. Literatura Infantil: Autoritarismo e Emanclpapo -
Regina Zilberman / Ligia Cademartori Magalháes 

83. A :tpoca Pomballna - Francisco José Calazan$ Falcon 

84. A Personagem Negra DO Teatro Brasllelro - Miriam García Mcndes 

85. Politlca e Educa~áo Popular - Cclso de Rui Beisiegel 

86. Na Madrugada das Formas Poéticas - Se¡ismundo Spina 

87. A Familia da Prostituta - Jeferson Afonso Bacelar 

88. Tempos Eufóricos - António Dimas 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

A Forma~ do Engenllelro: Um Questtonamento Bumanistlco - Hermes Fcrraz 

Guimaries Rosa: Signo e Sentimento - Suzi Frankl Sperber 

Demografia, lttica e lgreja - Hubert Lepar¡neur 

Escritura e Llnhas Fantasmátlcas - Philippe Willemart 

Conflssio, Poesla e Jnqulslpo - Luiz Roberto Alvcs 

Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do Mar - Antonio Carlos S. Die¡ues 

Do Penumbrlsmo ao Mode.rnismo - Norma Goldstein 

A Ponta do Nonio - Lúcia Helena Carvalho 

Negros de Cedro - Mari de Nasaré Baiocchi 

A ReceKio Critica - Salete de Almeida Cara 

Da Necessldade de uma Gramática-Padráo da Lfngua Portuguesa -
Amini Boainain Hauy 

Eosalos e Pesquisas Kalnpng - Maria Julia Pourchet 

101. A Balalada e a lnsurrel~io de Escravos nó Maranhio 
Maria Januária Vitela Santos 
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