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A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA VALORIZAÇÃO DE ELEMENTOS 

CULTURAIS INDÍGENAS 

 

Lucas Cavalcante de Souza Titato  

RESUMO 

 

A conquista e a subordinação indígena, por parte dos europeus, fizeram com que os nativos 

passassem a ter dificuldades em manter o seu estilo de vida e cultura originais, vivendo em 

espaços geográficos delimitados. Além de serem considerados selvagens, por não 

comungarem da cultura europeia, eram tidos como empecilhos para o desenvolvimento 

econômico da sociedade, que se apropriava e se instalava em suas terras. Assim, tiveram que 

se adequar as novas condições impostas e incorporar elementos da cultura dominante. Deste 

modo, o artigo objetiva destacar as características destes povos caçadores-coletores, tendo 

como base de estudo a etnia Kaingang, além de apresentar medidas que ofereçam uma melhor 

qualidade de vida a essas populações e que preservem sua cultura. Metodologicamente, o 

estudo realiza revisão de literatura, que embasou o contexto histórico, a análise cultural, a 

descrição das habitações dos povos indígenas Kaingang e os métodos e iniciativas para 

promoção da inclusão social indígena, para que haja uma maior compreensão do modo de 

vida e das necessidades desta população. 

Palavras-chave: Caçadores-coletores. Preservação. Sociedade. 

 

THE SOCIAL INCLUSION THROUGH APPRECIATION OF INDIGENOUS 

CULTURAL ELEMENTS 

 

 ABSTRACT 

 

The conquest and indigenous subordination, by the Europeans, made the natives find it 

difficult to maintain their original lifestyle and culture, living in limited geographical spaces. 

In addition to being considered savages, as they did not share the European culture, they 

were seen as obstacles to the economic development of society, which appropriated and 

settled in their lands. So, they had to adapt to the new conditions imposed and incorporate 

elements of the dominant culture. Thus, the article aims to highlight the characteristics of 

these hunter-gatherer people, based on the Kaingang ethnicity, also presenting the measures 

that offer a better quality of life to these populations and the preservation of their culture. 

Methodologically, the study reviews the literature, which supported the historical context, 

cultural analysis, the description of the dwellings of the Kaingang indigenous peoples, and 

the methods and initiatives to promote indigenous social inclusion, to better understand the 

lifestyle and needs of this population. 

  

Keywords: Hunter-gatherers. Preservation. Society. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os conflitos sempre foram uma constante nas relações que se deram entre os povos 

nativos do atual território brasileiro e as populações europeias que buscavam ampliar o seu 

mercado econômico, tirando proveito de todas as riquezas naturais que as terras além-mar 

pudessem oferecer. O contato entre essas duas civilizações evidenciou a enorme disparidade 

socioeconômica, causada por percepções de mundo completamente contrastantes em 

decorrência da diferença cultural. Por isso, é importante compreender o conceito de cultura e 

como ela se apresenta em nossa sociedade, para que assim possamos perceber o que motivou 

o comportamento hostil e a dissidência entre os dois povos desde o princípio.  

A visão de que os nativos são povos não-civilizados e que devem se integrar 

completamente, reproduzindo as características culturais de influência europeia, se perpetua 

até a atualidade. Por não compartilharem das mesmas ideias e comportamentos, os indígenas 

foram rejeitados pela maioria da sociedade. Atualmente, muitas comunidades foram 

forçosamente inseridas na economia de mercado e passaram a ser totalmente dependentes 

dela. Viram seus meios de subsistência serem tomados e destruídos, além de serem 

confinados em espaços restritos, perdendo a liberdade que era vital para eles.  

A perda de territórios e a exclusão social fizeram com que muitos índios se 

adaptassem e cedessem à cultura alheia, para sair da precariedade e sobreviver junto à 

sociedade que os envolve. Mesmo assim, ainda existe por parte deles uma luta para manter 

sua cultura viva. Com isso, é importante que haja o reconhecimento dos elementos que 

compõem o conjunto de hábitos e manifestações dos povos indígenas, para evidenciar o valor 

que eles possuem e preservar sua cultura tradicional, por meio de um espaço que os assegure 

um contato com suas raízes.   

Assim, o presente artigo tem como objetivo destacar aspectos inerentes à relação de 

contato entre a cultura europeia e a indígena, bem como apontar algumas consequências 

negativas sofridas pelos nativos, na condição de conquistados, respaldando-se nas 

características dos povos caçadores-coletores, em especial, da etnia Kaingang. Ademais, 

busca-se apresentar algumas medidas tomadas para que os índios não fossem reféns de uma 

imposição cultural que agride sua memória e submete-os a uma situação de desamparo, de 

estagnação social e de indigência. A partir disso, pode-se evidenciar a situação de 

vulnerabilidade na qual os indígenas se encontram perante uma cultura dominante e sugerir 

meios para estabelecer um convívio harmonioso e amistoso, respeitando as diferenças 

culturais.  
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Deste modo, é importante ressaltar as características deste povo, como a forma que 

construíam suas habitações e a configuração econômica e social, para mostrar um panorama 

que se diferencia da visão eurocêntrica vigente em todos os âmbitos da nossa sociedade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para construção deste artigo, foi realizado um estudo pautado em revisão de literatura, 

em busca de informações que propiciem a compreensão das particularidades culturais 

relativas ao povo indígena, com ênfase na cultura Kaingang, e a sua relação com a cultura da 

sociedade de origem europeia.  

 

3 HISTÓRICO 

 

Desde o momento em que ocorreu o contato com populações estrangeiras, os 

Kaingang tiveram que se habituar com constantes situações de desapropriação de terras, as 

quais lhes garantiam sobrevivência por meio da caça, da pesca e da coleta, tendo como 

consequência a perda da autonomia política e econômica. As famílias indígenas foram 

coagidas a ficar confinadas em pequenas parcelas de seus territórios, que passaram a ser 

demarcados, devido aos interesses do Estado, dos madeireiros, de empresas colonizadoras e 

colonos, resultando em conflitos entre brancos e índios. Assim, após a conquista do território 

pelos europeus, eles se viram inseridos na economia de mercado e completamente 

dependentes dela (TOMMASINO; ALMEIDA, 2014).  

Os indígenas eram considerados empecilhos para o desenvolvimento da nova 

sociedade de origem europeia no continente americano e eram exterminados por impedir o 

avanço da população invasora. As florestas e grande parte da biodiversidade, que garantiam 

os recursos naturais para esses povos, foram destruídas. Os objetivos para aldear os índios, no 

período imperial, ou reservá-los, no período republicano, eram de transformar as terras 

indígenas originais em fazendas e cidades, e mantê-los sob controle com a ajuda de uma 

guarnição militar, garantindo a segurança das famílias estrangeiras que viviam nas novas 

regiões conquistadas (TOMMASINO, 2011). A justificativa era de que os confinando em 

aldeamentos, os conflitos agrários cessariam e o trabalhador rural poderia se fixar com 

tranquilidade no campo (LAPPE, 2012).  

De acordo com Tommasino (2011, p. 9), “documentos dos períodos colonial e 

imperial revelam que, ao mesmo tempo que se aldeava os índios para serem utilizados como 
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mão-de-obra, também se tentava fazer com que abandonassem a vida de caçadores-coletores”. 

Deste modo, os territórios indígenas passaram a ficar livres para que o seu solo, subsolo e rios 

pudessem ser aproveitados para agricultura, criação de gado, mineração, exploração da 

madeira e de energia elétrica (TOMMASINO, 2011). 

Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores 

Nacionais (SPILTN), que tinha como finalidade ordenar os indígenas hostis e arredios e fazer 

com que eles se tornassem agricultores e não necessitassem de tanta terra para sobreviver 

(LAPPE, 2012). Já em 1918, este órgão passou a ser chamado de Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI), cujo foco seria apenas as questões indígenas (MACIEL; MARCON, 1994 apud 

LAPPE, 2012). Entre suas ações, destacam-se a pacificação de algumas aldeias, a demarcação 

de terras ocupadas pelos índios, com a concordância dos mesmos, a garantia de seus 

costumes, alimentação e modo de vida e a proteção ao indígena em seu território. Nos anos 

cinquenta, o SPI sofreu mudanças e passou a envolver-se com interessados em explorar as 

terras indígenas, como fazendeiros, madeireiros, colonos, entre outros, deixando de garantir 

proteção aos índios (LAPPE, 2012). Em 1967, no governo Costa e Silva, ele foi extinto e 

criou-se a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (MACIEL; MARCON, 1994 apud LAPPE, 

2012). Por meio de uma nova Constituição, em 1969, as terras indígenas passariam a 

pertencer à União e os índios apenas desfrutariam delas (RODRIGUES, 2005 apud LAPPE, 

2012).  

A FUNAI tinha como objetivo integrar o nativo à sociedade, entretanto, julgava que os 

índios permaneciam em uma etapa atrasada e inferior, havendo a necessidade de se tornarem 

civilizados, e não permitia que os mesmos se autogovernassem e emitissem opiniões e 

sugestões (RODRIGUES, 2008 apud LAPPE, 2012). Com a elaboração da Constituição de 

1988, as questões referentes aos indígenas, como por exemplo, saúde, educação, tradições, 

processos jurídicos e direito à terra foram consideradas, respeitando e valorizando sua cultura, 

bem como garantindo sua livre circulação em território nacional. Assim, caberia à União 

demarcar e proteger as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (RODRIGUES, 2005 

apud LAPPE, 2012). 

Conforme Tommasino e De Almeida (2014), “Terra Indígena (TI) é uma categoria 

jurídica e designa uma área de terra delimitada e homologada pelo poder público” (Figura 1). 

Já o território que não é reconhecido pelo Estado como TI é denominado Terra tradicional 

Kaingang/Ngá e mantêm fronteiras abertas e fluídas, englobando a área da Terra Indígena, as 

áreas do entorno, que faziam parte dos seus territórios tradicionais e também novas áreas, que 

garantiam a sobrevivência física e cultural dos índios no período pós-conquista.  
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Entretanto, preservar suas territorialidades segundo seus próprios padrões gera um 

permanente conflito com os códigos oficiais. Dentro das reservas, os índios passaram a viver, 

em geral, da agricultura de subsistência e da produção de artesanato comercial. Várias 

consequências negativas foram acarretadas em decorrência do novo estilo de vida no qual 

estes povos foram submetidos. Como exemplo têm-se o sedentarismo, a mudança na 

alimentação, com a introdução de novos produtos como o açúcar, trazendo problemas bucais e 

alterando as condições gerais de saúde, assim como o alcoolismo, a fome, a desnutrição e a 

mortalidade infantil, visto que as terras que lhes sobraram se tornaram insuficientes para 

atender todas as suas necessidades. Além do mais, houve uma piora nas condições sanitárias, 

devido à mudança na disposição das habitações, que deixaram de ser dispersas, tornando-se 

aglomerados, e o surgimento de problemas de ordem social, com a desorganização da divisão 

do trabalho segundo seus próprios padrões, em virtude da dependência econômica.  

Hoje, grandes projetos de exploração mineral, construção de rodovias e de barragens 

para fazer usinas hidrelétricas, continuam a prejudicar muitos povos indígenas, ao atingir suas 

reservas que ainda sofrem com invasões. Eles também convivem com os assassinatos de 

líderes indígenas, que defendem as terras de seu povo, e constantes conflitos com fazendeiros, 

posseiros e garimpeiros (TOMMASINO, 2011). 

A precariedade vivida pelas famílias dentro das Terras Indígenas fez com que os 

Kaingang passassem a buscar algum trabalho assalariado para comprar alimentos, roupas e 

demais produtos de que necessitassem para garantir a sobrevivência imediata. Desta forma, 

muitos índios optaram por abandonar suas reservas para viver em acampamentos ou aldeias 

nas rodovias, em áreas de preservação ambiental (parques) e nas periferias dos centros 

urbanos. Com isso, houve um aumento da importância das cidades para este povo, onde 

podiam vender seus artesanatos, procurar serviços variados e ter uma vida social juntamente 

com os não-índios (frequentando bailes, jogando futebol, mantendo laços de amizade e 

participando de festas religiosas e profanas) (TOMMASINO; ALMEIDA, 2014). As famílias 

indígenas da cidade, segundo Tommasino e Almeida (2014), “acabam retornando para as 

aldeias de origem por diversos motivos, tais como buscar plantas medicinais, visitar parentes, 

obter algum documento junto a administração da FUNAI, fazer tratamento no posto de saúde 

local ou tratarem-se com o kuiã (“xamã”), etc”.  
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Figura 1: Localização das Terras Indígenas no Estado do Paraná 

 

Fonte: Silveira (2015). 

 

4 CULTURA 

 

Para Passos (2010), apenas os seres humanos podem possuir cultura, sendo que, para 

adquiri-la, cada indivíduo deve construí-la e reconstruí-la em si mesmo, envolvendo-se 

completamente, pois ela não é exterior a nós, mas é algo que negociamos com as pessoas com 

as quais convivemos e que nos deram origem. Só assim conseguimos, de fato, vivê-la.   

  

A cultura também mantém guerras; concorrência individual; exclusões de 

direitos; absolutidade da propriedade privada; direitos dos mais fortes; 

infanticídio; trabalho escravo; morte por apedrejamento; patriarcalismo, 

conservadorismo religioso, fundamentalismos políticos, pena de morte; 

apartheids por racismo; tortura, escola reprodutora; massacre dos pobres...E, 

nada disso são “naturalidades”! São artefatos construídos por homens e 

mulheres que exorbitam o campo individual, e tecem uma rede coletiva de 

referências que se institucionaliza, e de certa forma, nos obriga a todos, ou 

pelo menos “pretende” (PASSOS, 2010, p. 24).  

 

A sociedade de consumo tem como característica o gosto pela acumulação de bens 

materiais. Entretanto, esta particularidade não é algo orgânico e nem universal, mas um valor 
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cultural adquirido (RAMOS, 1986 apud TOMMASINO; DE ALMEIDA, 2014). Partindo 

desta premissa, é possível compreender os conflitos provenientes do contato entre os povos 

indígenas e não-indígenas, que perduram até a atualidade. Conforme Weimer (2012): 

 

[...] muito embora a cultura indígena apresentasse qualidades que causam 

inveja ao homem contemporâneo, como sua admirável adaptação ecológica e 

a estrutura social isenta de disparidades causadoras de explorações das 

forças de trabalho, as elites econômicas brasileiras jamais deram valor a essa 

cultura (WEIMER, 2012). 

 

 A submissão e escravidão indígena ocorreram pelo fato de os nativos possuírem um 

limitado desenvolvimento tecnológico da produção material (WEIMER, 2012). Por meio de 

catequese e imposição da cultura estrangeira, os brancos “civilizavam” os índios, pois eram 

influenciados pela ideologia evolucionista, a qual classificava a cultura e organização social 

europeias como superiores (TOMMASINO, 2011).  

Nas sociedades indígenas, as relações sociais, políticas, religiosas, de produção e de 

parentesco se correlacionam, formando uma totalidade social multifuncional. A economia, 

para os indígenas, é indissociável das demais esferas (TOMMASINO; ALMEIDA, 2014). De 

acordo com Tommasino (2011), praticamente todos os índios no Brasil viviam em sociedades 

cuja economia dependia basicamente da caça e coleta, embora também plantassem. Os grupos 

de caçadores e coletores não aceitam a ideia de superioridade do ser humano sobre os outros 

seres e o resto da natureza, pois se consideram parte integrante do meio ambiente.  

 Na cosmologia dos caçadores-coletores, “o ser humano não persegue o objetivo de 

transformar por iniciativa própria o meio ambiente, posto que ele mesmo é somente uma parte 

que possui o mesmo valor que todas aquelas outras partes com as que ele convive” 

(BREMEN, 1987 apud TOMMASINO; DE ALMEIDA, 2014). As principais características 

dos caçadores-coletores, segundo Tommasino e De Almeida (2014), são: ”grande mobilidade 

e exploração de amplos espaços geográficos; unidades domésticas relativamente pequenas; 

produção voltada apenas para subsistência; ausência de excedentes; fronteiras territoriais que 

não são rígidas nem fixas”.  

A grande mobilidade territorial, que configura a economia Kaingang, fazia com que 

esses povos passassem um longo período em espaços de caça, coleta e pesca distintos. 

Quando retornavam para as suas aldeias no inverno, realizavam um importante ritual 

religioso, político e social, o kikikoi (ritual dos mortos). A mobilidade Kaingang também tinha 

relação com as razões políticas, em decorrência de guerras realizadas entre grupos rivais da 

mesma etnia (TOMMASINO; ALMEIDA, 2014).  
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Para Tommasino e De Almeida (2014), “a redução territorial veio acompanhada da 

interferência na organização social e nas práticas rituais”. As décadas de 1930/1940 são 

consideradas, para os Kaingang, como o limite entre o tempo passado, em que possuíam 

extensos territórios repletos de alimentos, onde podiam viver da caça, pesca e coleta 

(denominado por eles de vãsy) e o tempo atual (chamado de uri). Nesta época, houve a 

aceleração do desmatamento das florestas, que deram lugar a fazendas de café e gado e a 

dezenas de cidades, no interior dos estados do sul do Brasil (TOMMASINO; ALMEIDA, 

2014). As populações Kaingang utilizavam caminhos feitos em extensos territórios cobertos 

por bosques de araucárias, para realizar coleta de pinhão, um de seus principais alimentos, 

bem como a caça de animais (MOTA, 2000 apud TOMMASINO; ALMEIDA, 2014). Eles 

também construíam armadilhas de pesca (pari) ao longo dos rios, segundo Tommasino e 

Almeida (2014). Percebe-se, assim, que a terra sempre foi muito importante para o 

desenvolvimento de práticas socioculturais e linguísticas na sociedade Kaingang (LAPPE, 

2012). 

Os Kaingang ainda seguem a organização social em grupos de parentesco e 

reciprocidade nas atividades de pesca, nas roças de coivara e na venda de artesanato na 

cidade. Quando existe déficit de residências, tem sido retomada a regra da uxorilocalidade, 

costume no qual um jovem casal deve morar na casa do pai da esposa (TOMMASINO, 2011). 

Para Tommasino e De Almeida (2014), “embora haja uma unidade coletiva, cada aldeia 

possui sua autonomia em termos de chefia”. Segundo Tommasino (2011), “pode-se afirmar 

que os Kaingang, apesar de todas as políticas oficiais integracionistas e da modernização 

introduzida pelo indigenismo nas reservas indígenas, continuaram pautando suas ações a 

partir dos princípios estruturais e simbólicos da cultura tradicional”. 

 

5 HABITAÇÕES 

 

As habitações são elementos fundamentais na vida do ser humano. Para a cultura 

indígena, elas estão, intrinsecamente, ligadas às relações sociais deste povo. Com uma 

população, aproximadamente, de vinte e cinco mil pessoas, a etnia Kaingang está distribuída 

em cerca de trinta áreas distintas, espalhadas pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo (D’ANGELIS; VEIGA, 2003). Desse modo, serão apresentadas 

três tipos de habitações concebidas por essa etnia antigamente, além da descrição de como 
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estão sendo construídas suas moradias nos tempos atuais e um exemplo de uma casa 

sustentável, que valoriza a cultura local e os recursos naturais em sua concepção. 

 

5.1 PRIMEIRAS HABITAÇÕES KAINGANG 

 

5.1.1 Casas subterrâneas 

 

Em áreas de florestas de araucárias, no planalto meridional do Brasil, foram 

construídos os “buracos de bugre”, como são conhecidos popularmente (Figura 2). Tratam-se 

de casas feitas a partir da abertura de um buraco vertical na terra, com estrutura de madeira e 

cobertura de folhas, podendo ser isoladas ou agrupadas em pequenos conjuntos. Essas 

construções possuíam condições de temperatura excelentes, devido a inércia térmica da terra 

(WEIMER, 2012). 

 

Seu diâmetro era muito variável, de 1,5 metro a mais de 22 metros. A 

profundidade da escavação variava entre 80 centímetros e 6 metros. 

As paredes podiam ser verticais (nas maiores) ou inclinadas (nas 

menores). O piso era plano, apresentando, por vezes, pequenas 

banquetas junto à parede. Foram encontrados indícios de que as casa 

maiores apresentavam um ou mais esteios (central ou equidistantes do 

centro geométrico) que, supostamente, sustentavam caibros que se 

apoiavam no solo na outra extremidade. Nas casas de menor porte, 

possivelmente havia uma estrutura de varas flexíveis fincadas no chão 

e amarradas em suas extremidades sobre o centro geométrico da 

escavação. Posteriormente, recebiam uma cobertura vegetal. 

(WEIMER, 2012, p. 252). 
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Figura 2: Ilustração de como seria uma casa subterrânea internamente 

 

Fonte:  D’Angelis e Veiga (2003). 

 

 

Segundo D’Angelis e Veiga (2003), “em algumas casas os arqueólogos mencionam ter 

encontrado um revestimento de piso e, em outras, revestimento em pedra nas paredes ou parte 

delas”. Indícios apontam que essas estruturas circulares (Figura 3) serviam como residências, 

entretanto, deixaram de ser construídas há centenas de anos (D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 
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Figura 3: Representação da estrutura circular que configura a casa subterrânea 

 

Fonte: MULTIPLICA (2016). 

 

5.1.2 Habitações de superfície: grandes casas 

 

Um relatório de 1867, do engenheiro alemão Franz Keller, que estava a serviço do 

governo imperial, é uma das primeiras descrições de uma casa Kaingang. Segundo ele, os 

ranchos indígenas, cobertos de folhas de palmeira, apresentavam na secção uma forma ogival 

mais pontuda e o chão batido tinha um declive suave dos dois lados para o centro, em 

conformidade com a inclinação necessária para as camas, sendo que, no meio das duas fileiras 

de camas, ficava uma passagem livre, onde cada família fazia o fogo para o preparo das 

comidas (KELLER 1974, p. 17 apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 

Nessa mesma época, o viajante inglês Thomas Bigg-Wither fez uma outra descrição, 

constatando a existência de palhoças retangulares no plano, de tamanhos diferentes, mas de 

largura e altura uniformes (D’ANGELIS; VEIGA, 2003). A maneira de construir, segundo 

Bigg-Wither, era peculiar e de difícil descrição: 
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A armação consistia de vergônteas verdes, com um comprimento de 4,80 a 

5,50 metros, enfiadas no chão num espaço de 60 centímetros entre uma e 

outra, em duas linhas paralelas, com uma distância de 4,50 metros. Estas 

vergônteas, nas palhoças prontas, eram curvadas em direção uma da outra, 

até que as pontas se encontrassem. Nesta posição eram amarradas a um pau 

que servia de cumeeira, colocado em cima, ao comprido (BIGG-WITHER 

[1878] 1974:142 apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003, p. 12). 

 

Não existem imagens que revelem estas habitações anteriormente descritas. 

Entretanto, na aldeia Enauenê-Nauê, no estado do Mato Grosso, foi registrada uma foto 

(Figura 4) de três casas que possuem o mesmo formato das grandes casas Kaingang 

(D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 

 

Figura 4: Foto registrada por Egon Heck, poucos anos atrás 

 

Fonte:  D’Angelis e Veiga (2003). 

 

O capuchinho italiano Frei Luis de Cimitile descreve as habitações Kaingang como 

cabanas cobertas com folhas de palmeiras, com diferentes tamanhos, conforme o número dos 

indivíduos. De acordo com o Frei, os índios nunca deixavam nenhum repartimento, mas 

reservavam um espaço para o fogo. Cimitile observa que os Kaingang mantinham as cabanas 

até ficarem inabitáveis por causa das imundícies, internas e/ou externas. (CIMITILE, 

1882:275 apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003).  

Existe também uma descrição de uma casa Kaingang feita por Reinhold Hensel, em 

1865: 
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Como base da construção servem dois troncos fracos, cuja extremidade 

superior está bifurcada. Conforme o comprimento da choça, eles são 

enterrados pela extremidade inferior. Sobre as forcas é colocada uma barra a 

qual assim forma a cumeeira da choça. Ao longo dessa linha central estão, 

do lado, duas estacas, uma na frente, outra atrás, fincadas no chão, estando 

também bifurcadas em cima, porém só atingem a altura de 2 - 3 pés. Sobre 

elas também estão barras que suportam a borda inferior do telhado. Sobre 

este andaime então é colocado o vigamento ou taipa, muito semelhante ao de 

nossas casas. O telhado é formado de capim seco, comprido e é bem idêntico 

aos telhados de capim comprido, assim como se encontra em nosso país 

[nota: na Alemanha] no campo. As paredes laterais baixas da casa e a 

cumeeira bastante alta se compõe de sarrafos semelhantes aos do telhado; em 

cima também são cobertos daquele capim pelo exterior. A porta se encontra 

numa das fachadas (HENSEL, 1928:70-71 apud D’ANGELIS; VEIGA, 

2003, p. 14). 

 

Nos meados do século XIX, o Cônego João Gay descreve as casas dos Kaingang como 

sendo formadas de estacas, forradas e cobertas com as folhas da palmeira anã e compridas, 

com a porta muito baixa situada em um dos extremos (BECKER, 1976:216 apud 

D’ANGELIS; VEIGA, 2003, p. 14).  

Gustav von Koenigswald publicou uma das primeiras descrições nos documentos do 

século XX, no qual expõe a utilização de troncos e estacas de madeira, amarrados entre si 

com cipós, para a construção das habitações. O telhado era formado por vigamento e folhas de 

palmeira e sua parte maior não excedia os 5 metros de altura. Não existiam paredes nem 

repartições em seu interior. Na direção do comprimento da casa, estendendo-se pelo meio, 

havia um corredor, cuja altura era mais baixa, com uma porta estreita em cada extremidade, 

que levava à saída (KOENIGSWALD apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 

Segundo o capuchinho italiano Frei Santin da Prade, as casas Kaingang tinham de 20 a 

30 metros de comprimento, por 6 a 8 metros de largura, não possuindo janelas, apenas duas 

aberturas baixas e estreitas, sendo uma em cada extremidade (PRADE, 1906:46 apud 

D’ANGELIS; VEIGA, 2003, p. 15). 

Deste modo, a casa grande, ocupada por família extensa, era a típica casa Kaingang, 

antes das relações com a sociedade brasileira e também nos primeiros anos de contato. Em 

algumas situações, elas apareciam ao lado de construções menores, cuja utilidade 

possivelmente seja abrigar famílias nucleares, ter funções específicas, como servir para 

reclusão de viúvos, ou usos provisórios, em situação de reunião ou aliança de grupos distintos 

(D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 
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5.1.3 Casas de acampamento 

 

Dentre as descrições existentes das casas de acampamento Kaingang, encontra-se a de 

Henry Maniser, que os conheceu em 1914, em um importante trabalho sobre os indígenas 

desta etnia, que habitavam o Estado de São Paulo (D’ANGELIS; VEIGA, 2003). Maniser 

reproduzia as construções em gravuras (Figura 5).  

 

Eles fincam no chão, oblíqua e paralelamente entre si, duas ou três varas. 

Depois eles cortam uma palmeira nos arredores e trazem as folhas dessa 

palmeira. Eles empregam essas folhas à guisa de cobertura e as preparam da 

seguinte maneira: seguram as folhas das palmeiras pelo pedúnculo no alto e, 

dirigindo-se para sua extremidade, vão rasgando as tiras das folhas à direita e 

à esquerda, com o polegar. As tiras pendem, assim, livremente retidas pelas 

fibras do pedúnculo. Segurando-se a folha horizontalmente, as tiras caem e 

formam uma dupla cortina espessa. As folhas assim preparadas são dispostas 

horizontalmente, do lado exterior, sobre as duas peças fixadas na terra 

obliquamente, começando por baixo. As folhas são atadas às varas com a 

ajuda das tiras rasgadas, sem fazer nó, introduzindo as extremidades 

rasgadas numa fenda qualquer. A folha superior recobre ligeiramente a 

precedente, como as telhas. Às vezes a cabana é sustentada por uma estaca 

fincada do lado oposto, ou então se constrói, do outro lado, um outro 

telhado, de menor dimensão que o primeiro, obtendo assim uma cobertura de 

dois lados. Uma série de habitações semelhantes formam uma espécie de 

corredor, mas cada proprietário tem a sua própria (MANISER, 1930, 766-

767 apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003, p. 15). 
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Figura 5: Gravura feita por Henry Maniser, representando uma casa de acampamento 

 

Fonte:  D’Angelis e Veiga (2003). 

 

De acordo com D’Angelis e Veiga (2003), “a descrição de Maniser também encontra 

semelhança na descrição feita por Piza, anos depois, para o mesmo grupo Kaingang”, em um 

momento no qual eram perseguidos constantemente pelos brancos. As casas eram 

rudimentares, feitas para durar pouco e serviam para uma família. Geralmente de uma água, 

possuíam o madeiramento principal composto por três varas finas e a armação era tecida com 

palmas de coqueiro (PIZA apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003). O Inspetor do Serviço de 

Proteção Indígena (SPI), Luiz Bueno Horta Barbosa observou que os Kaingang construíam 

dois tipos de casa de acampamento, o primeiro tipo com uma água e o segundo com duas 

(BARBOSA apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 

Geraldo de Paula Souza (1918 p. 740 apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003), em uma 

visita ao posto do SPI, em 1916, faz uma breve descrição das casas Kaingang: “Vivem os 

índios em palhoças toscas, construídas pelos mesmos, à moda antiga. Umas, simples 

paraventos inclinados, feitos de alguns paus fincados ao solo, recobertos por folhagens; 

outras, de dois lances, em forma de telhado”. A construção feita como um simples 

“paravento” era a típica casa de acampamento e que por ser de paragem provisória, era de 

construção fácil e rápida, como observado por Horta Barbosa (D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 
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Uma outra descrição foi feita por Edmundo Krug, que encontrou um grupo Kaingang 

do Paraná acampado no estado de São Paulo, trabalhando para um fazendeiro: “A barraquinha 

aí feita nada mais é do que uma parede de folhas de caiacanga ou palmito toscamente presas a 

umas ripas de pau fino e roliço e apoiada em dois pontos por outras duas varetas” (KRUG 

1924 p. 321 apud D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 

 

5.2 HABITAÇÕES KAINGANG ATUAIS 

 

Atualmente, é possível encontrar habitações Kaingang construídas com diversos 

materiais, como: casas de alvenaria,  casas de madeira, casas de pau-a-pique, cobertas de 

folhas de coqueiro ou sapé, casas de alvenaria com cobertura de telhas de cimento amianto 

(como “brasilit” ou “eternit”), casas de madeira com o mesmo tipo de cobertura, ou cobertas 

de zinco, ou cobertas com telhas de barro ou, ainda, cobertas de “tabuinhas”, casas ou ranchos 

de pau-a-pique, em geral com cobertura de folhas vegetais, ou até mesmo abrigos feitos de 

lona, papelão, compensados e outros materiais de aproveitamento. Além disso, pode-se 

encontrar, mesmo que raramente, casas com parede de trançado de taquaruçu. 

Independentemente do tipo de material de cobertura, os Kaingang sempre adotam um padrão 

de duas águas (D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 

Em uma aldeia Kaingang, as casas costumam encontrar-se espalhadas pelo território, 

no entanto, a disposição delas, hoje em dia, é na forma de arruamentos e pequenas vilas. Isso 

acontece devido a iniciativas dos órgãos indigenistas oficiais (o SPI, até 1967, e a 

recentemente a Funai), que construíram “conjuntos” de casas para famílias indígenas em 

determinadas comunidades. As casas construídas no final dos anos 1960 até meados dos anos 

1970 seguiam um padrão, pintadas na cor branca, com dimensão aproximada de 6 m. x 5m., 

com uma cozinha anexa e estrutura feita de madeira de baixa qualidade, e com cobertura em 

telha de barro. No final da década de 1970, o tamanho e os materiais utilizados começaram a 

variar de acordo com a região (D’ANGELIS; VEIGA, 2003). 

O enfileiramento das casas padrão ao longo das estradas de acesso às áreas foi 

colocada em prática pela Funai nos anos de 1970. Hoje, muitas dessas estradas são 

movimentadas rodovias com asfalto. Em muitos casos, as casas construídas pela Funai já 

apodreceram. Algumas vezes, os índios as refazem, no mesmo local, com o próprio material 

reaproveitado, ou então as substituem por um rancho ou outra casa construída com material de 

segunda mão. Esta configuração dificulta a criação solta de pequenos animais.  
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A partir dos anos 1980, passou a ser comum que a construção de casas padrão de 

madeira, feita pela Funai para as famílias indígenas, e obedeça a localização já estabelecida 

ou escolhida pela família interessada. A partir de meados dos anos 1990, por convênios com a 

Fundação Nacional de Saúde (FNS), a Funai tem levado a diversas comunidades indígenas a 

captação e rede de distribuição de água encanada, introduzindo também os chamados 

“módulos sanitários” (tanque lava-roupas, chuveiro e vaso com fossa sanitária) (D’ANGELIS; 

VEIGA, 2003). 

 

5.3 HABITAÇÃO DO FUTURO: UM EXEMPLO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

A Ekó House (Figura 6) foi projetada por uma equipe brasileira, coordenada pela 

Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de São Paulo (com apoio da 

Unicamp, UFRJ, UFRN e IFSC), para a competição Solar Decathlon, em Madrid. O projeto 

busca as raízes do país e os recursos naturais para expressar sua linguagem arquitetônica. 

Bambu e madeira são associados com metal e painéis fotovoltaicos, e matérias-primas 

renováveis compõem sua estrutura (DELAQUA, 2012). 

 

Métodos de pré-fabricação reduzem o tempo de construção e custos, 

enquanto oferecem habilidade de trabalho introduzindo novos 

processos de treinamento. A madeira e os painéis OSB pré-fabricados 

com isolamento de lã de vidro podem ser montados em poucos dias no 

local. Encanamentos e fiações entre painéis e revestimentos, são 

facilmente acoplados aos painéis através de uma estrutura de metal. A 

madeira é uma opção viável que também contribui para aumentar a 

consciência e gestão dos recursos naturais brasileiros. Tudo isso 

oferece condições excepcionais de conforto com consumo de energia, 

usando a lã de vidro e aerogel para isolamento, vidros duplos nas 

janelas e portas, bem como esquadrias com baixa transmissão de 

calor. A água da chuva é coletada para usos específicos, e um 

banheiro seco elimina a necessidade de água para descarga. O esgoto é 

tratado através do sistema de wetlands com plantas macrófitas que 

filtram e eliminam a matéria orgânica da água reutilizada, de acordo 

com a legislação local. Este sistema reduz a necessidade de água 

potável, ou tratamento de esgoto centralizado, o que é uma grande 

inovação em infra-estrutura de habitação, particularmente em áreas 

onde o meio ambiente é vulnerável no Brasil (DELAQUA, 2012). 
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Figura 6: Projeto da residência sustentável 

 

Fonte: Delaqua (2012). 

 

6 INCLUSÃO SOCIAL 

 

O Artigo 231 da Constituição Federal promulgada em 1988, pela primeira vez na 

história republicana reconheceu os índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As Constituições Federais 

anteriores definiam os índios como povos transitórios, outorgando ao Estado a promoção da 

sua integração econômica e cultural. Mas, mesmo após este decreto e a conquista do direito à 

autodeterminação, a situação indígena, na prática, não se alterou muito e a luta por maior 

autonomia e respeito por parte da sociedade envolvente e dos poderes instituídos se mantém. 

(TOMMASINO; DE ALMEIDA, 2014). Conforme Tommasino (2011), “as políticas 

educacionais e de saúde não têm levado em consideração as suas especificidades culturais. 

Sendo políticas homogeneizantes e indiferenciadas, constituem-se ações que desrespeitam a 

existência dos sistemas indígenas, baseados em códigos e lógicas que diferem dos sistemas 

ocidentais”. 
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Todavia, algumas ações que buscam valorizar o indígena e a sua cultura, 

proporcionando meios para uma melhor qualidade de vida e autonomia, são idealizadas e 

postas em prática.  Três iniciativas desenvolvidas sob a coordenação de diferentes 

instituições, um Organismo da Cooperação Internacional, uma Universidade e uma 

Organização Não-Governamental, são exemplos de políticas públicas que foram criadas e 

colocadas em prática no estado de Mato Grosso e na Amazônia, objetivando ampliar a 

autonomia e o desenvolvimento de comunidades indígenas. Os resultados identificam o 

surgimento de uma mudança nas relações entre o Estado e os grupos sociais diferenciados 

(SECCHI, 2010). 

Uma dessas ações é o Programa de Formação de Gestores Indígenas, implementado na 

região amazônica, no qual homens e mulheres indígenas interessados em introduzir projetos 

voltados para o fortalecimento cultural, gestão territorial, segurança alimentar e renda dos 

povos nativos, tornam-se aptos, por meio da formação, a diagnosticar necessidades, elaborar 

projetos, acessar financiadores, executar as ações e avaliar seus resultados, representando um 

avanço qualitativo no contexto das políticas compensatórias e na desejada construção do 

protagonismo indígena, rompendo, ainda, com a cadeia de dependências caracterizada 

historicamente pela falta de controle dos índios sobre o ingresso de recursos externos nos seus 

sistemas culturais.  

O programa de formação foi financiado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

por meio dos Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI). Essa decisão política 

trouxe vários aspectos positivos: a formação intensiva, contínua e sistemática de um quadro 

de gestores ensejou a melhoria da qualidade das políticas; a formação especializada ampliou a 

possibilidade de exercer o controle sobre os projetos e possibilitou negociações autônomas 

com agências de fomento e, com a formação intensiva, contínua e sistemática de um quadro 

de gestores, promoveu a melhoria da qualidade das políticas; viabilizou a escolha de políticas 

específicas para a comunidades, como alternativa aos “pacotes de projetos” que suplantavam 

a diversidade e enfraqueciam a autodeterminação.  

Todos os envolvidos no projeto reconhecem, atualmente, a importância de estabelecer 

uma relação dialógica entre os indígenas e todas as esferas do poder público, procurando 

articular os conhecimentos técnicos (gestor indígena) com a participação ativa da população 

envolvida executando ações, além de haver uma responsabilização compartilhada, o que lhes 

conferiu maior sustentabilidade e inserção no meio comunitário. O programa contou com o 

apoio de diversas instituições locais e da cooperação internacional e obteve certificação pela 

UFMT. Além dos ganhos obtidos em cada projeto específico, o Programa de Formação de 
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Gestores Indígenas constituiu-se em mais uma ferramenta estratégica orientada para a 

“afirmação dos direitos indígenas, para o direito à diferença, para a solidariedade, a 

austeridade e para o convívio pacífico entre povos e culturas” (SECCHI, 2010, p. 61). 

Outra iniciativa desenvolvida foi o Projeto de Atendimento à Saúde Indígena, 

realizado pela organização não-governamental denominada Operação Amazônia Nativa 

(OPAN), e em convênio com a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), cujo enfoque é a 

atenção básica à saúde associada a outras iniciativas comunitárias no campo da educação, 

produção de alimentos e gestão territorial. A atenção à saúde deixou de ser tratada como uma 

ação isolada de combate às doenças, e, dessa forma, integra um conjunto de medidas voltadas 

para uma vida saudável com respeito à diversidade e a realidade específica de cada povo.  

Um segundo aspecto que torna essa iniciativa exemplar, é a determinação institucional 

de oferecer aos profissionais da saúde uma formação indigenista antes de incorporá-los às 

equipes e ao trabalho profissional em campo. Tal decisão, aparentemente óbvia e rotineira, 

mostrou-se fundamental para o alcance de indicadores de eficiência, eficácia e 

sustentabilidade das ações de saúde e das demais atividades comunitárias. Para isso, houve a 

decisão metodológica de priorizar a formação de agentes de saúde indígena para proceder aos 

atendimentos de rotina nas aldeias. A escolha dos quadros indígenas adequou-se às formas de 

organização social daquelas sociedades, respeitou os etnoconhecimentos, a história pessoal, a 

dedicação e o relacionamento como os curadores locais.  

Os agentes indígenas escolhidos por suas comunidades e formados conjuntamente por 

elas e pelas equipes da OPAN, hoje são os principais atores de um projeto inovador que se 

incorpora, gradativamente, ao cotidiano das aldeias. Essa estratégia de atuação vem 

rompendo, progressivamente, com a dificuldade histórica que as sociedades indígenas têm em 

relação ao tratamento de doenças adquiridas no “mundo dos brancos”. Com ela, rompe-se 

também a “cadeia genocida que dizimou centenas de povos e que se tornou o principal 

pesadelo dos xamãs e dos curadores nativos” (SECCHI, 2010, p .62). 

Por fim, o Programa de Formação de Professores Indígenas é uma iniciativa de 

formação de professores indígenas em serviço desenvolvida pela Secretaria de Estado de 

Educação e pela Universidade do Estado de Mato Grosso em parceria com várias instituições 

públicas federais, estaduais, municipais e ONGs. O programa teve início em meados da 

década de 1990 e foi resultado de uma ampla articulação entre representantes indígenas, poder 

público e entidades indigenistas com assento no Conselho de Educação Escolar Indígena de 

Mato Grosso. Priorizou a formação de 200 professores indígenas em nível médio e a 

regularização de mais de uma centena de escolas localizadas nas aldeias. Nos anos seguintes, 
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foi responsável pela implantação dos Cursos de Licenciaturas Específicas para Professores 

Indígenas nas áreas de Ciências Sociais; Ciências Matemáticas e da Natureza, Línguas, Artes 

e Literatura. O propósito de desenvolver um processo de formação voltado para a 

solidariedade e a autonomia está presente nas diferentes fases do projeto, desde a escolha dos 

cursos, a construção dos currículos, a escolha do campus universitário, a definição dos 

quadros docentes, a composição das instâncias de representação colegiadas, a elaboração das 

normas e regimentos e todos os demais atos de interesse coletivo.  

Recentemente, a Universidade do Estado de Mato Grosso tem considerado a 

possibilidade de ampliar o programa e de destinar um campus específico para atender a 

população indígena. Tal medida poderá ensejar em médio prazo a consolidação de uma 

Universidade Autônoma dos Povos Ameríndios, antigo sonho acalentado nas florestas, 

cerrados, charcos e montanhas da Latino-América-Indígena.   

A política de formação de professores e de regularização das escolas indígenas foi 

reforçada por outras iniciativas similares. No campo da saúde, foi desenvolvido o Programa 

de Formação de Agentes Indígenas de Saúde e instalados os Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas. No campo da economia, foram implantadas ações voltadas para a gestão de 

projetos econômicos, utilização sustentada dos recursos naturais, produção e comercialização 

de artesanato, mel e produtos agrícolas. A organização e representação indígena em diferentes 

fóruns, conselhos e outras instâncias de deliberação coletiva têm sido objetos de constantes 

apoios. Esse conjunto de ações articuladas gerou um ambiente favorável a inclusão dos 

“assuntos indígenas” na pauta de outras instituições sociais (mídia, escolas urbanas, agências 

de fomento, entre outros) o que lhe conferiu maior reconhecimento e visibilidade. De outra 

parte, serviu, também, para amenizar as manifestações contrárias ao avanço das frentes de 

exploração agrícola, pastoril, minerária e madeireira que se expandem desordenadamente por 

todo o território mato-grossense (SECCHI, 2010, p. 63).  

Um outro exemplo é o projeto “Moradias Infantis” (Figura 7), realizado pelos 

escritórios brasileiros Aleph Zero e Rossenbaum para a cidade de Formoso do Araguaia, 

estado do Tocantins, em busca da transformação, do resgate cultural, do incentivo a técnicas 

construtivas locais, da beleza indígena e seus saberes, aliado à construção da noção de 

pertencimento, necessária ao desenvolvimento das crianças da escola de Canuanã. Neste 

projeto, criou-se uma associação entre as técnicas vernaculares e um modelo atual de 

habitação sustentável. Os alunos ajudaram na idealização de novos espaços, visando garantir 

uma melhor qualidade de vida e o estreitamento da relação entre eles e a escola. 

(ROSENBAUM® + ALEPH ZERO, 2017). Para Secchi (2010), “cabe ao poder público, às 
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instituições formadoras e aos grupos de pertencimento consolidar os caminhos da sua 

autonomia por meio de medidas que promovam o protagonismo de todos os atores e 

assegurem o diálogo intercultural” ((SECCHI, 2010, p. 67). 

 

Figura 7: Imagem de um dos ângulos das Moradias Infantis 

 

 Fonte: ROSENBAUM® + ALEPH ZERO (2017). 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A grande liberdade para se locomover é uma das principais características dos povos 

caçadores-coletores. Os Kaingang, por exemplo, tiveram essa condição alterada depois que 

passaram a viver nos aldeamentos no governo imperial, e foram submetidos às políticas do 

período republicano, com o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e depois a Fundação Nacional 

do Índio (Funai) (TOMMASINO; DE ALMEIDA, 2014). A partir disso, constata-se que a 

ideia de liberdade é algo substancial e inestimável para esse povo, bem como o forte vínculo 

com a natureza, que faz com que não se considerem superiores a ela, mas se sintam como se 

fossem apenas uma parte que a constitui, com o mesmo valor que as demais partes.  

Nota-se uma relação intrínseca dos indígenas com a sua terra, a qual não era vista 

como um bem material a ser explorado para obtenção de lucro, mas sim como um bem 
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cultural. Por causa disso, a redução de seus territórios interferiu em suas práticas 

socioculturais. As florestas de araucária sempre foram muito importantes para a sociedade 

Kaingang, pois nelas eles conseguiam coletar um de seus principais alimentos, o pinhão. Com 

a perda de espaço, consequentemente, este povo perdeu as condições básicas de subsistência.  

As Terras Indígenas sofrem com a falta de recursos e com a precariedade. Desse 

modo, a ida para as cidades se tornou uma opção para assegurar a sobrevivência do grupo. A 

venda de artesanato nas ruas passou a ser o principal meio empregado para obtenção de renda, 

sendo também uma forma preponderante de ligação entre indígenas e não indígenas.  

Em vista disso, seria importante que houvesse a concepção de espaços que 

promovessem a partilha e a troca de informações e conhecimentos entre as diferentes culturas. 

Locais que proporcionassem aos índios novos aprendizados e aptidões, colocando-os como 

protagonistas de suas ações perante à sociedade, rompendo com a dependência instaurada nos 

últimos tempos e conferindo-lhes autonomia para aplicar e transmitir às demais pessoas os 

saberes e técnicas tradicionais de seu povo. Esses lugares deveriam priorizar a identidade dos 

indígenas, com a inserção de elementos de sua cultura ou símbolos que remetessem a ela e 

que também dessem a liberdade para que eles pudessem se expressar e deixar sua marca.  

Deveriam também despertar o interesse da população em geral em conhecer o local e, 

consequentemente, a história e características deste povo e oferecer uma área que funcionasse 

como abrigo para acolhimento dos nativos, oportunizando meios para uma melhor qualidade 

de vida. Além disso, seria fundamental evidenciar e promover a integração com a natureza, 

aproveitando a iluminação natural, com amplas aberturas e uso de vidro. Dessarte, esses 

espaços teriam a finalidade de retratar a história e costumes indígenas, sobretudo do povo 

Kaingang, ofertando palestras e apresentações educativas e oferecendo uma área de ensino 

para realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, como por exemplo, 

curso de informática, línguas, história e cultura indígena, artesanato, fitoterapia e práticas 

sustentáveis e gastronomia, onde os índios poderiam ensinar a fazer comidas tradicionais e 

também aprender novas culinárias, possibilitando, ainda, a venda de produtos indígenas e a 

promoção do apoio assistencial. 
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Centro  ,   Valorização  de Capacitação IndígenaAcolhimento e Cultural
DIRETRIZES PROJETUAIS

O projeto teve como diretrizes priorizar e ressaltar a cultura dos nativos 
brasileiros, em especial a Kaingang, e despertar o interesse da 
população em geral em conhecer o espaço e, consequentemente, a 
história e características deste povo, oferecendo um ambiente que 
funcione como abrigo para os índios que se deslocam até o município 
de Maringá. Ademais, o projeto visa proporcionar aos indígenas novos 
aprendizados e aptidões, colocando-os como protagonistas de suas 
ações perante à sociedade e conferindo-lhes autonomia  para aplicar 
e transmitir às demais pessoas os saberes e técnicas tradicionais de 
seu povo, por meio da oferta de aulas e cursos capacitantes.

O conceito do projeto é valorizar a cultura indígena, bem como, integrá-

O projeto teve como diretrizes priorizar e 
ressaltar a cultura dos nativos brasileiros, em 
especial a Kaingang, e despertar o interesse da 
população em geral em conhecer o espaço e, 
consequentemente, a história e características 
deste povo, oferecendo um ambiente que 
funcione como abrigo para os índios que se 
deslocam até o município de Maringá. Ademais, 
o projeto visa proporcionar aos indígenas novos 
aprendizados e aptidões, colocando-os como 
protagonistas de suas ações e conferindo-lhes 
autonomia para aplicar e transmitir às demais 
pessoas os saberes e técnicas tradicionais de 
seu povo, por meio da oferta de aulas e cursos 
capacitantes  

VISTA PANORÂMICA DO TERRENO ONDE SERÁ EXECUTADO O PROJETO

P E R S P E C T I V A  S U L ,  A  P A R T I R  D O  V I A D U T O ,  C O M  V I S Ã O  G E R A L  D O  T E R R E N O
EM PRIMEIRO PLANO, ENCONTRA-SE O MUSEU, COM FACHADA ENVIDRAÇADA. É POSSÍVEL
VER TAMBÉM O CERCAMENTO DO TERRENO, O QUAL INTERCALA CERCA DE ARAME COM MUROS DE ALVENARIA,
NESTES, HAVERÁ MURAIS COM PINTURAS QUE RETRATAM O POVO INDÍGENA E A NATUREZA.
A L É M  D O  C E R C A M E N T O ,  H A V E R Á  T A M B É M  U M A   P L A N T A Ç Ã O  D E  A R A U C Á R I A S 
FORMANDO UMA CERCA-VIVA

MAPA COM A LOCALIZAÇÃO DO TERRENO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Centro de  Capacitação Indígena Käpäcläjui - Costa Rica 

Este projeto compreende um centro de capacitação com alojamento, que 
facilita a interação entre os locais, os visitantes e também impulsiona o 
desenvolvimento de projetos locais sustentáveis e em harmonia com o 
entorno, incorporando áreas verdes e hortas em seu espaço.  

(Entre Nos Atelier) 
 

Casa da Criança Indígena - México (Tabb Architecture)

Esta edificação funciona como albergue de crianças indígenas, sendo 
que algumas percorrem dezenas de quilômetros para estudar e serem 
atendidas. A aproximação com os líderes tradicionais, artesãos, anciãos, 
professores, mães de família, crianças e visitantes, permitiu o 
entendimento da cosmovisão local e sua interpretação. A orientação solar 
ajuda a regular a temperatura interior, a configuração espacial do acesso 
permite o fluxo de ar e as árvores existentes foram mantidas. 

(Rosembaum + Aleph Zero)

Moradias Infantis - 
Formoso do Araguaia, TO 

Este projeto tem como base o 
resgate cultural, o incentivo a 
técnicas construtivas locais e a 
c o n s t r u ç ã o  d a  n o ç ã o  d e 
pertencimento, necessária ao 
desenvolvimento das crianças da 
escola de Canuanã. Próximo aos 
dormitórios estão os mais distintos 
espaços de convívio como sala de 
TV, espaço para leitura, varandas, 
pátios, redários entre outros. 

Ekó House - A Casa Brasileira no Solar Decathlon 
(Team Brasil)

A Ekó House combina soluções locais e tradicionais com recursos de alto 
desempenho tecnológico, buscando expressar uma linguagem 
arquitetônica enraizada na cultura brasileira e nos recursos naturais. 

CORRELATOS
PERSPECTIVA SUL, A PARTIR DO VIADUTO, COM VISÃO GERAL DO PROJETO NO TERRENO

O terreno onde será executado o Centro de 
Acolhimento, Capacitação e Valorização Cultural 
Indígena está situado no município de Maringá, Paraná, 
na esquina da Avenida Colombo com a Rua Rodolfo 
Cremm (marginal do Contorno Norte). O lugar escolhido 
viabiliza a integração com a Associação Indigenista da 
cidade (ASSINDI – Maringá), podendo ser feita 
futuramente uma adaptação da estrutura já existente ao 
novo espaço a ser construído. A Avenida Colombo é 
uma importante via urbana e facilita o acesso ao terreno 
a partir de diversos pontos da cidade e região. Também 
é possível se dirigir até o espaço, de maneira fácil e 
rápida, por meio do Contorno Norte (BR 376). O local 
possui um fluxo constante de veículos e possibilita uma 
visibilidade ampla da obra, para quem transita pela 
Avenida Colombo, pela marginal e pelo viaduto do 
Contorno Norte. O reflorestamento que haverá em torno 
do terreno é uma solução fundamental  para aquela 
área, devido ao entroncamento rodoviário ali existente, 
garantindo uma harmonia visual para as pessoas que 
trafegam naquele local.

MAPA REPRESENTANDO A ORIENTAÇÃO SOLAR, VENTO DOMINANTE E NORTE
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No entorno do terreno  encontram-se estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço 
voltados especialmente para o setor automobilístico. Na área ainda verifica-se a presença de 
indústrias, motéis, chácaras e um centro de eventos. A região é pouco adensada, com vários 
terrenos desocupados ou subutilizados.

No entorno do terreno  encontram-se estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviço voltados especialmente para o setor 
automobilístico. Na área ainda verifica-se a presença de indústrias, 
motéis, chácaras e um centro de eventos. A região é pouco 
adensada, com vários terrenos desocupados ou subutilizados.   

CONCEITO

PARTIDO

O revestimento externo da cobertura das guaritas e das residências e dos beirais dos setores educacional, do restaurante e do anfiteatro foi 
projetado para ser feito com palha de palmeira, material cujo uso é bastante difundido entre os indígenas. O projeto ainda contará com a 
reprodução da tradicional casa subterrânea Kaingang, com uma instalação de vermicompostagem, que receber resíduos orgânicos do 
restaurante e da poda de vegetações e com um espaço para cultivo de plantas medicinais. No terreno serão plantadas espécies nativas da 
Mata Atlântica, principalmente araucárias, devido à importância cultural delas para as sociedades indígenas da região sul do Brasil. Haverá 
também pequenos espelhos d’água nas praças internas do projeto, pois a água é um elemento bastante presente na cultura e na vida dos 
nativos. O setor do anfiteatro, bem como o do restaurante e o educacional, terão estrutura de alvenaria com tijolo aparente. A cor do tijolo 
remete à terra, outro elemento importante para os indígenas. Nas residências, a concepção de lanternins na cobertura, vedados com vidro, 
propiciarão a iluminação natural e, consequentemente, um contato direto e constante com o meio externo. 

Uma ampla abertura em vidro foi colocadano setor do museu, na fachada voltada para a rua. Na fachada oposta, a edificação possuirá uma 
ampla abertura, sem nenhum tipo de vedação. Estas soluções, além de favorecer a iluminação e ventilação naturais, criam uma sensação de 
continuidade entre interior e exterior, garantindo a integração com o meio ambiente e o conceito de liberdade. o formato curvo da cobertura, 
remetendo às assas de um pássaro também expressam a mesma ideia.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

O conceito do projeto é valorizar a cultura indígena, bem como, integrá-los com o meio ambiente e inseri-los socialmente, tendo como base 
a ideia de liberdade, condição substancial e inestimável para este povo. 
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LEGISLAÇÃO

A área onde será realizada a obra é composta por três lotes. Abaixo, apresenta-se a atual legislação do município de Maringá para os mesmos: 

113 m

Área do terreno: 11 000 m²
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TOPOGRAFIA, ÁREA E MEDIDAS DO TERRENO

O terreno possui uma pequena declividade:
constata-se um aclive no sentido oeste - leste.

DETALHE DO TERRENO COM SUA TOPOGRAFIA E MEDIDAS

MAPA DA REGIÃO DO TERRENO COM AS CURVAS DE NÍVEL
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PERSPECTIVA INTERNA DO MUSEU, A PARTIR DA RAMPA DE ACESSO AO SEGUNDO MEZANINO, 
COM VISTA PARA O PARQUE INFANTIL, HORTA E RESIDÊNCIAS AO FUNDO 

VISTA PARA O ACESSO SECUNDÁRIO, A PARTIR DA RUA RODOLFO CREMM, COM A GUARITA EM PRIMEIRO PLANO E RESIDÊNCIAS AO FUNDO. É POSSÍVELVER TAMBÉM O CERCAMENTO DO TERRENO, 
O QUAL INTERCALA CERCA DE ARAME COM MUROS DE ALVENARIA. NESTES, HAVERÁ MURAIS COM PINTURAS QUE RETRATAM O POVO INDÍGENA E A NATUREZA. ALÉM DO CERCAMENTO, HAVERÁ 

TAMBÉM UMA  PLANTAÇÃO DE ARAUCÁRIAS FORMANDO UMA CERCA-VIVA

PERSPECTIVA A PARTIR DA RUA RODOLFO CREMM, EM DIREÇÃO AO LESTE, COM VISTA PARA O 
MUSEUE CASA SUBTERRÂNEA, COM SETOR DO ANFITEATRO E DO RESTAURANTE AO FUNDO
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ESQUEMA FEITO NA ETAPA DE IDEALIZAÇÃO DO PROJETO, PARA DEFINIR 
A LOCALIZAÇÃO DOS SETORES NO TERRENO

P E R S P E C T I V A  S U L ,  A  P A R T I R  D O  V I A D U T O ,  C O M  V I S Ã O  G E R A L  D O  T E R R E N O
EM PRIMEIRO PLANO, ENCONTRA-SE O MUSEU, COM FACHADA ENVIDRAÇADA. É POSSÍVEL
VER TAMBÉM O CERCAMENTO DO TERRENO, O QUAL INTERCALA CERCA DE ARAME COM MUROS DE ALVENARIA,
NESTES, HAVERÁ MURAIS COM PINTURAS QUE RETRATAM O POVO INDÍGENA E A NATUREZA.
A L É M  D O  C E R C A M E N T O ,  H A V E R Á  T A M B É M  U M A   P L A N T A Ç Ã O  D E  A R A U C Á R I A S 
FORMANDO UMA CERCA-VIVA
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PERSPECTIVA INTERNA DO MUSEU, A PARTIR DA RAMPA DE ACESSO AO SEGUNDO MEZANINO,
COM VISTA PARA O PARQUE INFANTIL, HORTA E RESIDÊNCIAS AO FUNDO 

PERSPECTIVA SUL, AO NÍVEL DA RUA, COM O MUSEU, COM A FACHADA ENVIDRAÇADA, EM PRIMEIRO PLANO. 
A COBERTURA, COM LINHAS CURVAS, TEVE COMO REFERÊNCIA AS ASAS DE UM PÁSSARO, SIMBOLIZANDO 

A LIBERDADE. A MADEIRA LAMINADA COLADA FOI O MATERIAL UTILIZADO PARA A CONCEPÇÃO DESTA EDIFICAÇÃO 
PARQUE INFANTIL EM PRIMEIRO PLANO, COM RESIDÊNCIAS AO FUNDO

VISTA PARA A PRAÇA CENTRAL DO TERRENO, COM MUSEU AO FUNDO. AO LADO  ESQUERDO ENCONTRA-SE A HORTA E O PARQUE INFANTIL  
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Planta Setor Anfiteatro

PERSPECTIVA OESTE DO TERRENO, A PARTIR DO VIADUTO, 
COM O SETOR DO ANFITEATRO À ESQUERDA 

VISTA A PARTIR DO ACESSO PRINCIPAL , COM A GUARITA E SETOR DO ANFITEATRO DO LADO 
ESQUERDO E VIADUTO DO CONTORNO NORTE DO LADO DIREITO 

DO LADO ESQUERDO DA IMAGEM, E O SETOR DO RESTAURANTE, DO LADO DIREITO. OBSERVA-SE TAMBÉM UM 
ESPELHO D’ÁGUA NO CANTO INFERIOR DIREITO, LOCALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DO PROJETO

VISTA A PARTIR DE UMA DAS SACADAS DO MUSEU PARA O ESTACIONAMENTO ENTRE O SETOR DO ANFITEATRO, 
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Planta Setor Restaurante

VISTA DA COBERTURA DO SETOR DO RESTAURANTE, COM O MUSEU AO FUNDO E SETOR EDUCACIONAL À ESQUERDA 

VISTA PARA O SETOR DO RESTAURANTE, A PARTIR DO ESTACIONAMENTO, 
COM A HORTA, PARQUE INFANTIL E MUSEU AO FUNDO E UMA RESIDÊNCIA 

PARA ACOLHIMENTO DO LADO ESQUERDO 

PRAÇA CENTRAL DO PROJETO, COM DOIS ESPELHOS D’ÀGUA E UMA ÁRVORE NO MEIO.
DO LADO DIREITO ENCONTRA-SE A HORTA. AO FUNDO É POSSÍVEL VE, DA ESQUERDA PARA A DIREITA,

O MUSEU, A CASA SUBTERRÂNEA, O SETOR DO ANFITEATRO E O SETOR DO RESTAURANTE

COBERTURA VERDE DO SETOR DO RESTAURANTE, COM DESENHO NA VEGETAÇÃO, QUE REMETE A UM GRAFISMO 
INDÍGENA E BEIRAL REVESTIDO COM PALHA. O SETOR EDUCACIONAL, À ESQUERDA, POSSUI A MESMA COBERTURA
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Planta Setor Educacional
PERSPECTIVA NORTE DO TERRENO, COM COBERTURA DO SETOR EDUCACIONAL EM PRIMEIRO PLANO

Planta Setor Educacional
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Planta Residência

RESIDÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE INDÍGENAS, COM TODA ESTRUTURA EM MADEIRA E COBERTURA EM TELHA COM UM LANTERNIM VEDADO COM VIDRO, 
PARA FAVORECER A ILUMINAÇÃO NATURAL. DO LADO ESQUERDO DA IMAGEM ENCONTRA-SE A FOSSA DE BANANEIRAS

PRAÇA CENTRAL DE UM NÚCLEO DE RESIDÊNCIAS, EM FORMATO CIRCULAR, COM  ÁRVORE NO MEIO
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Planta Casa Subterrânea

CASA SUBTERRÂNEA, COM MUSEU AO FUNDO
VISTA FRONTAL DA CASA SUBTERRÂNEA, COM O MUSEU DO LADO ESQUERDO E O SETOR DO ANFITEATRO DO LADO DIREITO VISTA FRONTAL DA CASA SUBTERRÂNEA

CENTRO DE ALUNO: LUCAS CAVALCANTE DE SOUZA TITATO

R.A.: 15015582 09/10Docente: Ma. Marcela Gomes de Albuquerque Zalite TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
APOIO INDÍGENA



CENTRO DE ALUNO: LUCAS CAVALCANTE DE SOUZA TITATO

R.A.: 15015582 10/10Docente: Ma. Marcela Gomes de Albuquerque Zalite TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
APOIO INDÍGENA

Planta Guarita

VISTA A PARTIR DO ACESSO PRINCIPAL , COM A GUARITA E SETOR DO ANFITEATRO DO LADO ESQUERDO E VIADUTO DO LADO DIREITO VISTA PARA O ACESSO SECUNDÁRIO, A PARTIR DA RUA RODOLFO CREMM, COM A GUARITA EM PRIMEIRO PLANO E RESIDÊNCIAS AO FUNDO. AS GUARITAS POSSUIRÃO ESTRUTURA EM MADEIRA E COBERTURA EM PALHA


