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Resumo: O povo indígena Kaingang ocupa, desde o período pré-colonial, um vasto território que 
atualmente compreende o sudeste e o sul do Brasil, ocupando hoje a terceira posição em número de 
habitantes, dentre todas as etnias indígenas do Brasil. O artigo apresenta uma análise de um dos mais 
importantes rituais realizados por esse povo, o ritual do Kiki sob a ótica de uma arqueologia etnográfica, 
centrada na cultura material. Como estudo de caso, apresentamos os objetos utilizados no ritual de 
2011, ocorrido na Aldeia Condá (município de Chapecó, Estado de Santa Catarina). Realizado desde 
tempos imemoriais, o ritual visa cultuar os ancestrais que já se foram deste mundo terreno e passaram 
para o numbê, o mundo dos mortos. Apesar do histórico de interrupções, repressões e proibições a qual 
esse e outros aspectos culturais Kaingang foram submetidos, o ritual, como ato cultural, mas também 
como ato político, vem acontecendo até hoje.
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Abstract: The Kaingang indigenous people occupy, since the pre-colonial period, a vast territory that 
currently comprises the southeast and south of Brazil, occupying today the third position in number 
of inhabitants, among all the indigenous ethnicities of Brazil. The article presents an analysis of one 
of the most important rituals performed by this people, the Kiki ritual from the perspective of an 
 archaeological ethnography, centered on material culture. As a case study, we present the objects used 
in the 2011 ritual, which took place in Condá Indigenous Village(municipality of Chapecó, State of 
Santa Catarina, Brazil). Performed since immemorial times, the ritual aims to worship the ancestors who 
have already left this earthly world and passed to the numbê, the world of the dead. Despite the history 
of interruptions, repressions and prohibitions to which this and other Kaingang cultural aspects have 
been subjected, the ritual, as a cultural act, but also as a political act, has been going on until today.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa teve início em 2017, tendo como objetivo central uma 
análise baseada em uma arqueologia etnográfica da cultura material do ritual do 
Kiki de 2011, o último realizado até então. O Kiki é um ritual de culto aos mortos, 
tradicional dos Kaingang — povo indígena de família linguística Jê que habita os 
estados do sul e sudeste do Brasil desde 2000 anos antes do presente (LINO, 2015; 
NOELLI, 1999-2000). Para os Kaingang, a morte não é o fim, mas uma passagem 
ao numbê, o mundo dos mortos. Entretanto, essa passagem não ocorre de forma 
automática, sendo necessário que se realize o ritual do Kiki, para que os mortos 
desconectem-se definitivamente do mundo dos vivos e encaminhem-se para o local 
ideal. No período pré-colonial, o Kiki acontecia anualmente, geralmente no início 
do inverno, que era quando havia abundância de alimentos como o  pinhão, fruto 
da Araucária (Araucaria angustifolia), planta comum em áreas do sul da  América 
do Sul em altitudes maiores que 400 metros acima do nível do mar, além de 
milho e mel. O nome Kiki vem de kikikoi, que significa “comer o kiki”, a bebida 
fermentada à base de mel, que é consumida durante o ritual (VEIGA, 2004).

Com o avanço da colonização luso-brasileira no Sul do Brasil a partir do 
século XVIII, os Kaingang tiveram suas terras reduzidas aos postos indígenas, que 
foram criados pelo Estado no decorrer dos séculos XIX e XX, com o  objetivo 
de aldear e cristianizar os nativos, em uma pretensa medida para apaziguar os 
conflitos étnicos na região. Esse tipo de aldeamento, juntamente com políticas 
que visavam integrar os indígenas à força produtiva do Brasil, colocou em xeque 
vários aspectos culturais dos Kaingang, já que incentivou o abandono da língua, 
impediu os rituais religiosos tradicionais e promoveu casamentos com não-índios 
(CUNHA, 1992; SOUZA, 2016). Foi nesse contexto que o ritual do Kiki tornou-se 
proibido e deixou de ser praticado.

Na década de 1970, por motivos políticos, o ritual do Kiki foi retomado pelos 
Kaingang da T. I. (Terra Indígena) Xapecó, aldeia localizada nos municípios de 
Ipuaçu e Entre Rios (SC). Naquela época, os indígenas da área estavam sofrendo 
com a abusiva exploração dos madeireiros, que utilizavam o argumento de que “não 
existiam mais índios de verdade” para deslegitimar a presença indígena no local 
(NACKE & BLOEMER, 2007). Nesse contexto, a Diocese de Chapecó decidiu 
criar uma forma de apoio aos Kaingang, incentivando a retomada do ritual do Kiki 
para que eles se afirmassem etnicamente perante os não-indígenas (VEIGA, 2000a). 
Por mais que a maior influência tenha sido externa, os Kaingang da T. I. Xapecó 
demonstraram bastante empolgação para a retomada da cerimônia e logo começaram 
a organizar-se, demonstrando que por mais que o ritual tenha ficado décadas sem 
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ser executado, sua prática continuou presente na memória, bem como a crença no 
ritual continuou existindo e sendo transmitida hereditariamente, independente da 
conversão dos indígenas ao cristianismo e a proibição do evento (VEIGA, 2000b).

Assim, a partir da década de 1970, a cerimônia passou a ocorrer frequente-
mente, até que, no fim da década de 1990, ela deixou novamente de ser praticada, 
por conta de um problema ocorrido na execução da cerimônia, ocasionando  mortes 
entre os participantes do ritual. A fim de se evitar mais mortes na aldeia, os  Kaingang 
da T. I. Xapecó decidiram não realizar mais o ritual (VEIGA, 2000a). A partir de 
então, o evento só ocorreu novamente em 2011 na Aldeia Condá, localizada no 
município de Chapecó (SC). O ritual do Kiki de 2011 foi retomado a partir do 
interesse interno da comunidade Kaingang, que obteve o dinheiro necessário para 
a sua realização através de um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura do 
Brasil (PINHEIRO, 2013).

Como já expresso anteriormente, buscamos centrar a análise sob o escopo 
de uma arqueologia etnográfica, que se derivou em parte da etnoarqueologia 
 (POLITIS, 2015) e vem, sobretudo a partir do início do século XXI, ofertando 
uma nova maneira de fazer e pensar a arqueologia, sobretudo em contextos de 
produção de sentidos na cultura material contemporânea. Trata-se, portanto, de 
uma “arqueologia alternativa”, onde os corolários clássicos da arqueologia não 
são condições sine qua non para o desenvolvimento de investigações com base 
nas materialidades do passado, mas, pelo contrário, apresenta uma visão aberta e 
democrática do fazer arqueológico, onde o estudo das coisas ganha sentido a partir 
de etnografias do presente. Hamilakis and Anagnostopoulos (2009: 73) conceituam 
a arqueologia etnográfica da seguinte forma:

Based on the discussion above, we contend that archaeological ethnog-
raphy is more than the reintroduction of ethnography into archaeological 
projects, and more than a mere practice. It is rather a trans-disciplinary 
or even a post-disciplinary and transcultural space for engagement, 
 dialogue and critique, centred upon the material traces of various times 
and involving researchers as well as various other participants. It is a 
space that brings into sharp focus the poetics and politics of the present, 
being at the same time multi-temporal, rather than presentist. It does not 
so much aim at combining and mixing archaeological and ethno graphic-
anthropological practices, as at producing instead the ontological and 
epistemological possibilities for new practices — ethnographic, archaeolo-
gical, ethnohistorical, educational, artistic or other — to emerge. In this 
attempt, it builds on the experience of not only social archaeology and 
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social anthropology, but also social history, contemporary art, media and 
cultural studies, human geography or other disciplinary areas. Based 
on the broad definition of archaeology as discourses and practices on 
things from another time, it defines materiality and temporality as its 
two main concerns. It accepts that there are multiple archaeologies, 
some official modernist ones, and many other popular, unofficial, ver-
nacular, alternative, indigenous ones. While all of them constitute social 
practices in the present, they often perceive time and temporality in 
distinctive and often radically different ways, from the linear, sequential, 
chronometric and Cartesian time, to the time defined by the coexistence 
(rather than succession) of past and present, and often a combination 
of diverse modes. Central to these conceptions of time, however, are the 
material objects, things, artefacts, landscapes and seascapes, and their 
sensuous and sensory, embodied, mnemonic properties. Archaeological 
ethno graphy thus produces the space where these diverse archaeologies 
coexist, become visible (as well as audible and tangible), come into 
dialogue, engage with and often critique each other.

Assim, o estudo que ora apresentamos centra esforços epistemológicos em 
apresentar aspectos da cultura material do ritual do Kiki em um sentido aberto, 
multissensorial, com ênfase em fontes diversas como literatura antropológica, 
observações in situ, entrevistas, videodocumentários e fotografias. Desse palimp-
sesto de fontes, emerge uma descrição não linear, onde passado e presente e, não 
menos importante, implicações sociopolíticas entrelaçam-se em uma etnografia 
“total” (HAMILAKIS & ANAGNOSTOPOULOS, op. cit.: 75). Tempo e espaço 
misturam-se em torno de um objetivo: mostrar a importância das coisas no ritual 
religioso Kaingang do Sul do Brasil.

Apesar de nos inspirarmos na etnoarqueologia (e seguindo as definições de 
POLITIS, 2015), não se trata aqui de um estudo propriamente etnoarqueológico, 
pelas seguintes razões: a) não se trata de uma pesquisa com finalidade de obter 
insights para o registro arqueológico; b) não se trata propriamente de uma reflexão 
sobre o passado, mas tão somente uma amostra da relação da cultura material em 
uma perspectiva sincrônica; c) não centra atenção em cadeias operatórias propria-
mente arqueológicas, envolvendo produção, uso, descarte, reutilização, etc. Porém, é 
arqueológico, porque estuda coisas, e é atualístico, porque trata do contemporâneo.
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Fig. 1. Localização geográfica da Aldeia Condá, Chapecó, Santa Catarina, Brasil.
Fonte: Desenho de Mauro Fusinatto.

O RITUAL DO KIKI

Baldus (1979) considera o ritual do Kiki como uma das mais fortes  expressões 
da cultura Kaingang:

Deve-se apontar o culto aos mortos como a base e a expressão mais 
forte da cultura espiritual Kaingang porque o poder sobrenatural dos 
mortos tornou-se, para estes índios, mais do que qualquer outra coisa, 
um acontecimento místico e, por isso, objeto de crença (BALDUS, 1979, 
p. 22).

A organização social Kaingang, fundamentada no seu mito de criação,  reflete-se 
de forma muito clara no ritual do Kiki. As sociedades Kaingang estruturam-se e 
dividem-se de acordo com as metades exogâmicas Kamé e Kairu, que são, segundo 
a mitologia, os gêmeos criadores do mundo Kaingang. Todos os indivíduos da 
sociedade em questão pertencem a uma das metades, que são patrilineares e rela-
cionam-se a partir da complementaridade, reciprocidade e subordinação. Os objetos 
e elementos da natureza também são divididos entre esses clãs (VEIGA, 2004).
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Diversos documentos históricos apresentam o ritual de culto aos mortos e suas 
etapas, sendo que apesar de haver variações entre os registros, elas são pequenas. 
Aqui optou-se por descrever as etapas registradas pela antropóloga Juracilda Veiga 
e publicadas no ano de 2004 (VEIGA, 2004).

O Ritual do Kiki tem duração de aproximadamente dez dias e divide-se em 
três etapas centrais: o primeiro, o segundo e o terceiro fogo. O primeiro fogo 
inicia-se no momento que a primeira fogueira é acesa na praça central da aldeia. 
Depois disso, há o corte do pinheiro (araucaria angustifolia), que é a árvore 
escolhida para servir de cocho para fabricação e fermentação do kiki. No mesmo 
dia, logo após a preparação da bebida, ocorre o segundo fogo, que é o momento 
de danças e rezas.

O terceiro fogo inicia-se após alguns dias decorridos, quando o kiki está 
fermen tado. Nessa etapa, as pessoas de outras comunidades podem participar, onde 
dançam e bebem o kiki. Os espíritos dos mortos também participam dessa etapa, 
entretanto, não lhes é permitido tomar a bebida, já que isso faria com que seus 
espíritos se prendessem e vagassem no plano dos vivos. No dia seguinte, há a 
coleta das cruzes dos mortos para quem se está realizando o Kiki. Algum familiar 
da metade oposta do morto deve fabricar com antecedência uma cruz possuindo 
pinturas da metade clânica do falecido. Primeiro, os Kamé passam pelas casas dos 
falecidos da metade Kairu para recolhê-las. Depois, os Kairu passam pelas casas 
dos falecidos da metade Kamé. Quando todas as cruzes estão reunidas, as pessoas 
seguem para o cemitério da aldeia, em forma de procissão.

Chegando ao cemitério, os Kamé entram primeiro e rezam sobre as sepul-
turas dos mortos Kairu. Depois os Kairu entram e rezam sobre as sepulturas dos 
Kamé. As sepulturas dos mortos para quem se está realizando o Kiki deverão estar 
previamente marcadas: as dos Kamé com ramos de pinheiro (araucaria angus-
tifolha Pinus sp.) e as dos Kairu com galhos da planta sete-sangrias (Cuphea 
carthagenensis). Depois de colocar as novas cruzes sobre os túmulos, os ramos 
são jogados para fora do cemitério e os Kaingang voltam para a praça central, 
onde bebem e festejam até o kiki acabar.



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61 | 283

Uma Arqueologia Etnográfica do Ritual do Kiki: Aldeia Condá, Brasil, 2011

Fig. 2. Kuiãs praticando o ritual em torno do cocho com a bebida Kiki, Aldeia Condá, 2011.
Fonte: Foto de Jaisson Teixeira Lino.

A CULTURA MATERIAL DO RITUAL DO KIKI

A investigação da cultura material do Ritual de Kiki de 2011 foi feita a partir 
da metodologia da arqueologia etnográfica, que se fundamenta no uso de diferentes 
fontes complementares, que incluem a pesquisa bibliográfica, museográfica e etno-
gráfica. A pesquisa bibliográfica consiste em procurar o que já se tem escrito sobre 
a cultura material de determinado grupo. A museográfica consiste em analisar os 
próprios objetos. A parte etnográfica consiste em adquirir, no local de uso desses 
objetos, informações sobre eles e sua dinâmica com o grupo ao qual pertencem. 
De acordo com Fabíola Silva, essa última etapa versa basicamente na observação 
participante arqueologicamente orientada, que busca vivenciar e contextualizar os 
objetos no sistema cultural do grupo (SILVA, 2009).

Para esta pesquisa especificamente, foram utilizadas fontes escritas e biblio-
gráficas, que tratam sobre os Kiki que aconteceram em outros locais e outros 
tempos; fontes orais e etnográficas, registradas durante as visitas que fizemos à 
Aldeia Condá entre os anos de 2017 e 2018; fontes fotográficas obtidas através 
dos registros de um dos autores que presenciou e fotografou o ritual de 2011 na 
Aldeia Condá e o videodocumentário Kiki, o ritual da resistência Kaingang (2011), 
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produzido por Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt. A seguir, descrevemos os 
principais elementos da cultura material comumente presentes no ritual do Kiki.

O pinheiro

O pinheiro é um dos elementos centrais do ritual, já que nele se fabrica o 
kiki. Além disso, as rezas e rituais que se fazem antes do corte da árvore revelam 
aspectos muito importantes da relação dos Kaingang com a natureza: os kuiã 
entram em diálogo com o espírito dessa árvore, explicando-lhe que a necessitam 
para realizarem o Kiki e, por isso, sua morte não será em vão. O discurso que 
fazem ao pinheiro é o mesmo que fazem às pessoas mortas, ou seja, não há uma 
separação radical do universo da cultura, próprio dos humanos, com o universo 
da natureza (VEIGA, 2000b). Durante nossas visitas à Aldeia Condá, coletamos a 
informação de que a árvore escolhida deve ser o pinheiro, porque ele é da metade 
Kamé, porque essa metade estar mais relacionada com a espiritualidade.

Fig. 3. O cocho coberto, antes do início da ingestão da bebida Kiki, Aldeia Condá, 2011.
Fonte: Foto de Jaisson Teixeira Lino.
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A bebida “kiki”

Depois do corte do pinheiro, ele é levado para a praça central da aldeia e 
transformado em cocho para a fabricação e fermentação do kiki. Os rezadores reali-
zam súplicas para o espírito do mel, do açúcar e da água e, então, misturam-nos 
com a seiva da árvore que é deixada por alguns dias para fermentação (PINHEIRO, 
2013). Segundo um morador da aldeia, a bebida tem a função de gerar fortaleci-
mento no grupo, sendo que, durante o ritual, não é permitido se servir sozinho da 
bebida: os Kamé devem servir os Kairu e os Kairu aos Kamé, dispondo-se nesse 
caso da reciprocidade presente no mito originário das metades clânicas.

As cruzes

Segundo Juracilda Veiga, era costume entre os Kaingang colocarem sobre a 
sepultura de cada morto um obelisco com as pinturas da metade clânica, a qual 
ele pertencia. Entretanto, esse objeto foi sendo substituído pela cruz cristã com 
o passar dos tempos, revelando o sincretismo religioso. Para o Kiki, cada família 
deve fabricar uma cruz com as marcas do ente falecido para então colocá-la, no 
último dia do ritual, no cemitério (VEIGA, 2000b). O cedro (Cedrela fissilis) foi 
a madeira escolhida para a confecção das cruzes, segundo as fontes etnográficas, 
por ser uma madeira que se regenera.

Fig. 4. A cruz, recém-instalada no cemitério da Aldeia Condá, 2011.
Fonte: Foto de Jaisson Teixeira Lino.
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Os ramos

Os ramos encontram-se presentes em diversas etapas do ritual. No cemitério, 
no momento em que deveria substituírem-se os ramos pelas cruzes, os ramos das 
sepulturas dos Kairu devem ser jogados para fora do cemitério na direção oeste, 
enquanto que os que marcam as sepulturas Kamé devem ser jogados para o leste. 
No caminho de volta à praça, os Kaingang passavam pela mata onde apanhavam 
folhas, cipós e galhos de árvores utilizados como adornos para o momento final 
do ritual (PINHEIRO, 2013).

Os ornamentos corporais

No Kiki de 2011, foram utilizados três tipos de ornamentos corporais: os 
colares, as plumárias e as pinturas. Para Darcy Ribeiro (1986: 46), “o corpo 
 humano é a base física mais frequente das atividades artísticas dos índios. Eles 
estão sempre preocupados em ressaltar sua beleza, se distinguir dos animais e de 
outras etnias e se assemelhar com a imagem de seus heróis míticos”. No ritual 
de 2011, a maioria das pessoas utilizou os colares e os cocares principalmente 
com o sentido de afirmação étnica e diferenciação com a sociedade envolvente.

Sobre as pinturas, além de serem utilizadas para afirmar a descendência do 
povo Kaingang, elas servem para separar os vivos dos mortos, já que, no terceiro 
fogo, os espíritos mortos da aldeia também se fazem presentes no ritual. Os kuiã 
enxergam tanto os vivos como os mortos, então as pinturas servem para que eles 
possam diferenciar vivos e mortos e notar caso algum morto esteja querendo levar 
algum vivo para seu plano, o que pode acontecer porque, segundo os Kaingang, os 
mortos sentem saudades dos vivos (VEIGA, 2000b). De acordo com um professor 
da aldeia, em 2011, as pinturas foram importantes porque ajudaram na divisão de 
tarefas do grupo, como servir e oferecer a bebida para as pessoas da metade oposta. 
Além disso, as pinturas são encaradas como um sinal de respeito, sobretudo para 
os mais velhos e para os gêmeos míticos ancestrais.
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Fig. 5. Ornamentos coporais utilizados pelos Kuiás, Aldeia Condá, 2011.
Fonte: Foto de Jaisson Teixeira Lino.

Os instrumentos musicais

Segundo Darcy Ribeiro (1986), a música instrumental ou os cantos possuem 
mais sentido religioso do que de mero divertimento entre os nativos. Para os indí-
genas, as festas e as cerimônias são inconcebíveis sem manifestações musicais. 
Os índios produzem cantos solos ou em coros geralmente acompanhados por 
instrumentos musicais, que podem ser marcadores de ritmo, como os maracás, 
chocalhos, bastões e tambores ou instrumentos de sopro, como trombetas e flautas. 
No ritual do Kiki de 2011, foram utilizados três tipos de instrumentos musicais: 
chocalhos, flautas e varapaus.

O chocalho é um instrumento musical amplamente difundido na América do 
Sul, relacionando-se fortemente ao xamanismo dos indígenas (VEIGA, 2000b). 
No Kiki de 2011, praticamente todas as orações foram acompanhadas com o som 
dos cantos e dos chocalhos. Segundo nossas fontes etnográficas, o chocalho deve 
sempre possuir as marcas clânicas de quem o fabricou. As flautas utilizadas no 
Kiki de 2011 foram feitas de taquara e emitem dois tipos básicos de sons: um 
grave e um agudo.
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Segundo Mabilde (1983), no passado, o varapau era a arma predileta dos 
Kaingang, pois, em algumas circunstâncias, as flechas não produziam um tiro 
tão preciso. Embora no passado, o varapau fosse utilizado pelos Kaingang como 
uma arma, no Kiki de 2011, o objeto foi utilizado como instrumento musical: 
os indígenas batiam-no no chão para produzir o som de marcação do ritmo nos 
momentos de cantos e danças.

Fig. 6. Kuiã utilizando o chocalho, Aldeia Condá, 2011.
Fonte: Foto de Jaisson Teixeira Lino.

Arco e flechas

Além de alguns artefatos nativos não existirem mais, muitos perderam sua 
finalidade, como é o caso das armas utilizadas pelos Kaingang para pescar, caçar 
e guerrear no passado. Segundo Borba (1908), os arcos, as flechas e as lanças dos 
Kaingang eram cuidadosamente produzidas, sendo a matéria-prima ideal madeiras 
de árvores com alto grau de dureza. As pontas das flechas eram feitas de osso de 
macaco (Primates), bugio (alouatta sp.) (primata com ocorrência em quase todas 
as regiões brasileiras) ou de ferro. No caso das pontas de ferro, foram confec-
cionadas após o contato com os colonizadores europeus.

Além disso, o autor afirmou serem os Kaingang exímios atiradores, que rara-
mente erravam o alvo que visavam (BORBA, 1908). Sabemos que, na atualidade, 
o arco e as flechas não são mais utilizados como armas pelos Kaingang, já que 
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foram gradativamente substituídos pelo uso de armas de fogo industrializadas. Esses 
objetos agora são utilizados com o sentido de afirmação étnica e diferenciação dos 
Kaingang com a sociedade envolvente. No Kiki de 2011, no momento do corte 
do pinheiro, um rezador atirou flechas na direção do sol nascente (leste) enquanto 
outro atirou flechas para o poente (oeste), sob orientação de um espírito auxiliar. 
Faz parte da morte do pinheiro (PINHEIRO, 2013).

A cestaria

Os cestos Kaingang são fabricados em sua maioria a partir da taquara (bambu-
sodeaie sp.) Trata-se de gramínea muito comum no sul do Brasil.

Como dentro da cosmovisão Kaingang toda a cultura material está inserida 
na divisão Kamé e Kairu, com os cestos essa lógica repete-se: “Todas as formas 
redondas, baixas, que são fechadas sobre si mesmas são Kairu, e, todas as formas 
compridas, abertas, leves, que não têm fim são Kamé.” (POHL; MILDER, 2008, p. 4).

Apesar da literatura afirmar que, no passado, a produção da cestaria era uma 
atividade feminina, na atualidade, homens e mulheres da Aldeia Condá realizam 
a prática indistintamente. Isso é resultado das mudanças trazidas com o contexto 
da colonização, onde o artesanato passou a constituir uma das principais fontes 
de renda da aldeia e as outrora rígidas divisões sexuais das atividades entre os 
Kaingang foram sendo transformadas.

Para os kuiã João e Maria, o significado das cestarias é espiritual. Antiga-
mente, pessoas Kamé só podiam fabricar e utilizar artefatos Kamé, enquanto que 
os Kairu só podiam fabricar e utilizar artefatos Kairu. Hoje, a maior parte dos 
artefatos possuem os símbolos de ambas as metades clânicas. Os kuiã afirmaram 
que toda vez que vão retirar algo da natureza, é preciso pedir autorização para 
ela, fazendo-o com rezas. Os cestos podem ser utilizados nas danças, rituais e em 
casa. (Informação obtida por um dos autores quando da visita à Aldeia Condá).

Outros objetos (panelas de ferro e cocho para fabricação do bolo)

As panelas utilizadas pelos Kaingang, na atualidade, substituem as cerâmicas 
que eram utilizadas pelos Kaingang antigamente e cuja presença remonta à assen-
tamentos arqueológicos com datações de até 2.500 anos antes do presente (LINO, 



290 | Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61

Isabella Brandão de Queiroz & Jaisson Teixeira Lino

2015; NOELLI 1999/2000). No Kiki de 2011, panelas de ferro foram utilizadas 
para a fabricação das tintas corporais e para macerar as ervas colocadas no kiki. 
Além disso, um pequeno cocho de madeira foi utilizado para fazer uma comida 
típica Kaingang, que se assemelha a um bolo. As mulheres fizeram a massa no 
cocho de madeira e depois colocaram embaixo da brasa da fogueira para assar. 
No Kiki de 2011, houve também o pisé, que é uma farinha feita de milho torrado, 
conjugado com o consumo do chimarrão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A colonização europeia do Brasil consistiu em um processo repressivo para os 
povos nativos, o qual tirou deles seus territórios, muitas vezes a vida e  combateu 
práticas tradicionais. No caso do povo Kaingang, sobre o qual o colonialismo 
avançou com violência, desrespeito e práticas de assimilação ou extermínio, o 
principal de seus rituais — o Kiki — teve que deixar de ser praticado, já que foi 
estigmatizado e reprimido pela sociedade não-indígena.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2016), os 
povos indígenas passaram a ter alguns direitos garantidos, como o reconhecimento 
da cultura, dos costumes, da língua, das crenças e o direito às terras tradicional-
mente ocupadas por eles. Entretanto, ao mesmo tempo que esses direitos foram 
garantidos, a sociedade envolvente, por motivos vários, passou a deslegitimar os 
povos indígenas como tais, utilizando argumentos como a inexistência de indígenas 
“verdadeiros”, principalmente no que concerne ao uso de cultura material moderna 
nas aldeias. A partir desse contexto, os indígenas compreenderam a necessidade 
de adotar comportamentos simbólicos, como o uso de bens estereotipados dentro 
da concepção ocidental e exótica do que é ser índio para se afirmarem enquanto 
tais. Essa tática visava atingir o reconhecimento identitário e os direitos que eram 
garantidos a eles na Constituição Federal. Esse foi o caso dos indígenas da T. I. 
Xapecó, que retomaram o Kiki com o principal intuito de serem reconhecidos 
 enquanto indígenas e terem suas terras tradicionais demarcadas. Portanto, para 
além de uma prática cultural, o Kiki configura-se como um ato político, utilizado 
na luta cotidiana dos indígenas por seus direitos básicos de acesso à terra, cultura 
e condições mínimas de sobrevivência.

Entretanto, ainda que, por muitas vezes, tais práticas foram e continuam sendo 
utilizadas como força simbólica, nem sempre elas perdem seus sentidos cosmo-
lógicos, como foi o caso dos rituais do Kiki que ocorreram na T. I. Xapecó e na 
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Aldeia Condá. A descontinuidade do ritual na T. I. Xapecó por causa de mortes 
atribuídas ao erro ritual juntamente com o medo da realização do evento na Condá 
revelam que, por mais que o ritual tenha deixado de ser praticado por muitos anos, 
a crença nele ainda é forte e seus conhecimentos continuaram sendo transmitidos 
de geração a geração. Ademais, no caso da Aldeia Condá, não  apenas o fator do 
medo revela isso, mas toda a relação que os Kaingang da aldeia possuem com sua 
cultura material, como pudemos observar com a análise dos artefatos presentes 
no ritual do Kiki.

A partir da comparação das fontes, pretendemos, na pesquisa, consumar também 
o fato de que ocorreram mudanças na forma de realizar o ritual no decorrer dos 
anos e dos novos contextos, entretanto sempre pequenas, o que revela o respeito 
e a devoção que os Kaingang possuem com sua ancestralidade e a crença na ideia 
do grupo em que não se deve realizar o ritual de forma “errada”, ou seja, de forma 
diferente que seus antepassados faziam. Também pudemos concluir que, na Aldeia 
Condá, a conversão dos indivíduos às igrejas católicas e evangélicas não significou 
o abandono de suas crenças tradicionais, já que a maior parte da população pertence 
a essas religiões e mesmo assim apoiou a realização do Kiki. E, por mais que os 
Kaingang da aldeia entendam o forte sentido político, relacionado à resistência 
cultural e étnica que o ritual possui na contemporaneidade, eles compreendem 
a realização do evento como a harmonização do povo Kaingang com o mundo.

No que diz respeito a cultura material, tentamos mostrar, neste estudo, como 
os objetos agem como importantes vetores de informação e significado, consti-
tuindo-se como elementos cruciais para a consecução do ritual do Kiki. Mais 
que coisas inanimadas, os objetos entram em circulação no ritual sendo peças de 
conexão com as relações humanas e sobrenaturais, constituindo, em muitos casos, 
meios de comunicação entre o mundo material e os espíritos, entre a natureza e 
a cultura. Outrora natureza (taquara, cedro, pinheiro, macaco, bugio, mel, etc.), 
eles são transformados pelos Kaingang em cultura e inseridos em um contexto 
ritualístico, ganhando significados e entrando nas relações humanas, ou simpli-
ficando, ganham uma vida cultural. Sobre o assunto, Pedro Paulo Funari (2003,  
p. 33) afirma que: “No seu significado humano, o objeto apresenta-se como o ‘meio 
de relação’ entre os indivíduos que vivem em sociedade, como forma peculiar de 
inter-relação, pois todo o relacionamento das pessoas com o mundo em que vivem 
passa pelos artefatos”.

Por fim, em alguma medida, este estudo também contribui para uma  crítica 
pós-colonial, uma vez que procura dar voz e historicidade a alguns aspectos 
mate riais do povo Kaingang, em particular àqueles objetos envolvidos no ritual 
do Kiki. Segundo González-Ruibal (2003), a teoria pós-colonial na arqueologia e 
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na antropologia intenta cambiar os pressupostos da ciência ocidental, impregnada 
de valores etnocêntricos e de inequação de poderes e, ao contrário, fazer surgir 
múltiplas versões da cultura e do passado, dentre elas, as dos povos tradicionais 
não-ocidentais.
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