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RESUMO 
 
As primeiras décadas do século XX foram de extrema importância para a formação do atual 
tecido social brasileiro, este período é marcado pela procura da autoafirmação brasileira 
enquanto estado-nação, buscava-se o perfil ideal de sociedade que iria constituir-se como 
brasileira, e nesse perfil os indígenas não estavam inclusos. Foi nesse contexto que ocorreu 
a chacina contra os índios Kaingang em 1923 na então Vila da Serra da Pitanga, hoje 
munícipio de Pitanga – PR, sendo essa chacina marcada pela exurpação do território 
indígena com objetivos capitalistas. 
 

Palavras-chave: Chacina de 1923;  Pitanga – PR;  Kaingang.  
 
 
ABSTRACTS 
 
The first decades of the twentieth century were extremely important for the formation of the 
current Brazilian social fabric, this period is marked by the search for self-affirmation as 
Brazilian nation-state, sought is the ideal profile of society that would be constituted as a 
Brazilian, and that profile the Indians were not included. It was in this context that occur 
slaughter against the Kaingang Indians in 1923 in the then village of Serra da Pitanga, 
current municipality of Pitanga - PR, and this massacre marked by exurpação the indigenous 
territory to capitalist purposes. Slaughter 1923 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O mês de abril do ano de 1923 foi decisório pra região central do estado do Paraná, 

mais especificamente para o município de Pitanga- PR, pois foi nesse mês que ocorreu o 

maior conflito entre a população da etnia Kaingang e os recém chegados colonos na então 

Vila Serra da Pitanga, conflito que culminou com a morte de três colonos e de oitenta e 

cinco indígenas. Porém, mais importante do que o ocorrido em si, são as intencionalidades 

que motivaram o conflito, ou seja, o que se pretendia ter de resultado com a ocorrência 

desse conflito.     

Esse período foi marcado pelo racismo científico que foi desenvolvido para legitimar 

a ideologia do branquamento, dessa forma julgando indígenas e negros como seres sem 
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inteligência, por vezes considerados como seres ignorantes, sem cultura, sem a capacidade 

de raciocínio, e assim atrelando-os com o subdesenvolvimento brasileiro.  

O Estado tratava as terras indígenas como terras de ninguém, um local onde havia 

um vazio demográfico, um local que não proporcionava lucros, dessa forma criou-se 

políticas que incentivaram o processo de povoamento da região com objetivo de dar um uso 

capitalista para a região, e também almejando branquear a população e assim facilitando o 

processo de desenvolvimento nacional. 

Será esse conflito resultado de um conjunto de políticas públicas que regiam o país 

no período do ocorrido? Seriam jogos de forças, na tentativa de enfraquecer uma elite que 

crescia na localidade? Seriam decisões políticas com o objetivo de ―branquear‖ a 

população? Seriam decisões para desmantelar a comunidade indígena e justificar a 

ocupação de suas terras?  

São diversas as questões que permeiam esse artigo, e através da abordagem delas 

que se buscará entender como se deram os processos que resultaram no conflito e de como 

ela influenciou na atual condição da região central do Paraná. 

.  

2. FRENTES DE OCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PITANGA 

 

A região onde está situada Pitanga, apresenta características geomorfológicas e 

recursos naturais que possibilitou com que diversos grupos pré-coloniais se instalassem 

nesse local e extraíssem os recursos necessários para sua subsistência. De acordo com 

pesquisas arqueológicas, identificaram-se três grupos indígenas que ocuparam a região: os 

Caçadores-Coletores, os ceramistas Jê e os ceramistas Guarani. (SCHWENGBER; 

NOVASCO, 2011) 

Algumas das características de cada grupo são mostradas a seguir: 

Caçadores-coletores: grupos nômades que se alimentavam de caça e de vegetais 

naturalmente disponíveis, explorando os ambientes abertos e as incipientes matas. 

Ceramistas Jê: migraram da região central do Brasil para as terras sul-americanas. 

Conhecidos por produzirem casas subterrâneas e confeccionar cerâmica. Esse grupo 

também representa os antepassados dos indios Kaingang. 

Ceramistas Guarani: ocuparam quase todo o território do estado do Paraná, 

principalmente nos vales dos rios Paraná, Ivaí, Tibagi e Iguaçú. Caracterizam-se pela sua 

produção diversificada de vasilhas cerâmicas, dentre elas vasos para conservação de 

bebidas, panelas, tigelas e potes. 

Segundo os estudos de MOTA e NOVAK (2008), na bacia do Rio Ivaí há presença 

de material lítico com a idade entorno de 8.000 anos, o que significaria que há existência de 

acampamentos indígenas na região por mais de oito milênios. 
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No município de Manoel Ribas, na margem esquerda do rio Ivaí, 

no 3º planalto paranaense, encontram-se quatro abrigos, distante 

6 km da linha Munhoz, que é banhada pelo rio Munhoz. O maior 

dos quatro abrigos, medindo 19,50m de comprimento, 9m de 

profundidade e 4,50 de altura, foi escavado porque continha 

evidências arqueológica. Ele é dividido ao meio por um córrego 

que sai do interior e desemboca no arroio Munhozinho. Nos 

arredores do abrigo, na propriedade agrícola, coletou-se na 

superfície, material lítico lascado e revelado, segundo a autora 

apoiada em Igor Chmyz, que as coleções encontradas no local 

próximo ao abrigo pertenceriam à tradição Itararé e difeririam das 

coleções encontradas no interior do mesmo, que revelariam 

semelhanças com a tradição Casa da Pedra (SCHMITZ, 1988, 

p.104). 

 

Até o início do século XIX, a região dos campos gerais – de Guarapuava e de 

Palmas - era unicamente habitada pelos índios Kaingang, ramificação étnica proveniente do 

tronco linguístico Jê. Eles ocupavam toda a região do planalto paranaense, limitando seu 

território pelas vertentes orientais da Serra do Mar ao leste e pelas barrancas do Rio Paraná 

a oeste. Praticavam a agricultura de subsistência e tinham como principal recurso alimentar 

o pinhão, obtido da Araucária angustifólia. (SCHWENGBER; NOVASCO, 2011) 

O início do povoamento não-indígena na Serra de Pitanga se remota a partir de 

meados do século XIX. Relatos indicam que no ano de 1844 já se haviam passado famílias 

de várias nacionalidades pelas terras que hoje são chamadas de Pitanga. No ano de 1897, 

após a Revolução Federalista ocorrida entre 1892 e 1894, migrantes de São Paulo de Minas 

Gerais vieram para a região e se estabeleceram nas margens do Rio Batista. Há relatos 

também que em torno do ano de 1900 já havia sinais de habitantes na região. Na época, 

essa região representava o que atualmente se localiza os municípios de Campo Mourão e 

de Guarapuava. A primeira capela na região foi construída em meados de 1910 em 

homenagem a Santa Ana. No ano de 1906, pelo o que se consta, foi aberta uma estrada 

entre Pitanga e Campo Mourão, o qual era um caminho muito precário, ou seja, um caminho 

tropeiro (EURICH, 2012) 

Por volta do ano de 1847, vindos da Colônia Teresa Cristina, se instalaram na região 

os irmãos Caillor, de origem francesa, que fundaram no planalto a povoação de Boa 

Ventura. Pouco tempo depois, instalaram-se na localidade denominada Tigre os migrantes 

Elias do Nascimento e Manuel Martiniano de Freitas. Já em julho de 1897, as famílias de 

Antônio Leonel Ferreira, João Luiz Pereira e José Martins Oliveira e outras famílias pioneiras 

chegaram na Serra de Pitanga e construíram suas moradias às margens do Rio Batista. A 

partir do ano de 1916 houve uma contínua chegada a Serra da Pitanga de colonos e 
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migrantes provenientes de diversas regiões do estado, principalmente região de 

Prudentópolis. Alguns anos depois, ela se torna uma região criadora de porcos, ambos 

tocados a cavalo para serem vendidos no município de Ponta Grossa. Em 1918, já se 

verifica a presença de casas comerciais, de ferreiros, carpinteiros, marceneiros e até de um 

posto policial na região de Pitanga, fatos que comprovam um desenvolvimento à curto prazo 

da cidade. Em 1925, cria-se o Distrito Judiciário, época também da instalação das primeiras 

repartições públicas do lugar, principalmente Cartório, Coletoria Estadual e Agência dos 

Correios. No ano de 1940, Pitanga já possuía cerca de 13.000 habitantes, refletindo também 

o rápido crescimento demográfico e desenvolvimentopelo qual o município estava 

passando. Os granjeiros da cidade e os lucros obtidos pela exportação de porcos para a 

cidade de Ponta Grossa foram os principais fatores que contribuíram para esse 

desenvolvimento. (EURICH, 2012) 

Pitanga foi uma cidade colonizada por europeus de vários países diferentes. Aos 

poucos foram chegando ucranianos, poloneses, italianos, alemães e entre outros, 

explicando a diversidade cultural encontrada na cidade, com danças, músicas, arquiteturas 

e alimentação típicas de cada grupo (PITANGA, 2014).  

 

2.1. CONFLITO ENTRE ÍNDIOS KAINGANG E COLONOS 

 

O principal motivo que desencadeou a revolta dos índios e o conflito entre eles e 

colonos foi o decreto nº 294 de 17 de Abril de 1913, em que privava os índios de algumas 

terras no Paraná e os obrigava a desapropriarem das mesmas. O governo do Paraná 

destinou as terras para fins de colonização, pois afirmavam que havia um vazio demográfico 

nessa região e que necessitava de colonização, desconsiderando a existência da população 

indígena que habitavam o local. Com a expulsão, os índios foram prejudicados ao perderem 

suas terras, pois estavam acostumados com o seu modo de vida, tinham uma relação de 

subsistência com a terra, seu principal meio de produção. A partir dessa situação e com os 

colonos reduzindo suas reservas, os Kaingang iniciaram uma onda de saques aos sítios, 

furtando porcos para a alimentação (EURICH; SEBRIAN, 2010). 

Quando pegos com o produto do furto, os índios eram chamados à presença de 

autoridades, sendo maltratados ou mortos. Os caciques responsáveis pelos aldeamentos e 

todos decidiram iniciar uma revolta como única opção para recuperar suas terras e colocar 

fim às crueldades cometidas pelos colonos. 

Segundo Camargo (1999), no dia 1º de abril de 1923, os índios invadiram a sede da 

Vila da Pitanga. Não encontrando resistência, chegaram e saquearam as casas comerciais 

e domicílios. Manoel Lourenço e sua esposa Geraldina Alvez de Lima permaneceram no 
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povoado, pois o Sr. Manoel acreditava que, por sua estima com os índios – muitas vezes 

fazendo papel de médico, receitando e dando remédios –, nada de mal fariam à sua família. 

Na tentativa de fuga, porém, são impedidos pelos Kaingang na saída do povoado e mortos a 

tiros e golpes de facão. 

Ainda segundo Camargo, os colonos Fernando Malko, Ataíde Ferreira, Gil Vaz de 

Camargo e Emílio Lantzmann continuaram no povoado como sinal de resistência. Armados, 

esperaram à noite. Os índios e os ―padres‖ reuniram-se na capela de Santana para beber e 

dançar com acordes de gaita. ―Os índios acompanhados dos ‗padres‘ dançam no interior da 

capela. [...] Fernando Malko observa: – Essa gente não é padre, não. Porque padre não 

dança, quanto mais dentro da igreja. É o demônio que está com está gente‖. Os defensores 

da sede entraram na capela e, antes que os índios pudessem revidar, atiraram contra eles. 

Um dos ―padres‖ foi morto. ―Seus cabelos são loiros. Aparenta uns 20 anos‖. Não tendo 

condição de detê-los e com as Winchesters descarregadas, os colonos recuaram para as 

margens do Rio Ernesto. Emílio foi, então, morto pelos índios. ―Não tivesse Emílio 

Lantzmann e seus companheiros na tarde do dia cinco de Abril de 1923 procedido com rigor 

contra os índios, matando inclusive os ‗padres‘ que os lideravam, a sua revolta teria se 

constituído numa verdadeira guerra e com inúmeras vítimas‖. 

Os índios Kaingang, depois desse confronto, resolveram recolher seus mortos e 

voltaram para a localidade de Santidade, à margem esquerda do rio Barra Preta. Luiza 

Petrechen relata no livro de Vaz: ―A igreja foi queimada porque não prestou mais de tanto 

sangue de índio derramado.‖ (EURICH, 2010) 

O conflito terminou com um saldo de muitas vidas perdidas, tanto de índios quanto 

de colonizadores. 

Atualmente, os Kaingangs encontram-se assentados sobre a terra indígena 

Marrecas, situada à margem direita do rio Marrecas, entre os municípios de Turvo e 

Guarapuava (a aproximadamente 70 km de Pitanga). 

Com esses fragmentos históricos é possível dizer que o processo de ocupação de 

Pitanga se deu de forma violenta, assim, o território é fruto de uma construção marcada pelo 

sangue derramado, em síntese, é um território político-jurídico, hoje, marcado pelo sangue 

do passado, ou seja, Pitanga é uma terra manchada de sangue, e esse massacre é fruto de 

uma ideologia maior, que será explanado a seguir. 

 

 

3. IDEOLOGIA DO BRAQUEAMENTO  
 
 O processo de construção de um território nacional tem que estar fundamentado com 

bases ideológicas, e essa base ideológica deve estar fundamentada por teorias científicas 
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para ser aceita pela geopolítica mundial, essa ideologia define o que se pretenderá com a 

instituição desse território e qual e como será a população inserida em seus limites. A 

chacina dos Kaingang ocorre em um período em que o Estado brasileiro estava em na 

busca pela sua autoafirmação como estado-nação, e nesse mesmo período a ideologia do 

branqueamento estava no seu auge. Porém para entender o que é a ideologia do 

branqueamento, antes devemos compreender o que é o termo ideologia, para Chauí (1980): 

 
A ideologia consiste precisamente na transformação das idéias da 
classe dominante em idéias dominantes para a sociedade como um 
todo, de modo que a classe que domina no plano material (econômico, 
social e político) também domina no plano espiritual (das 
idéias). (CHAUI, 1980. p.36). 

 

 Dessa forma compreendido o que é o termo ideologia, parte-se para o entendimento 

do significado do termo branqueamento, onde segundo Bernardino, (2002), é a: 

 

Diminuição da população brasileira negra em relação à população 
branca devido, entre outros fatores, a uma taxa de natalidade e 
expectativa de vida mais baixas e, por outro lado, devido ao fato de a 
miscigenação produzir uma população gradualmente mais branca. 
(BERNARDINO, 2002). 

  
A ideologia do branqueamento teve por fudamentação o racismo científico, sendo 

esse baseado nas idéias do darwinismo social, onde se explicava que uma determinada 

sociedade era mais desenvolvida que a outra devido a sua etnia, ou seja, sua condição 

física, como a cor da pele, textura do cabelo. Nesse período, segundo Bolsanello (1996, p 

154), houve pesquisas da genética, psicologia, antropologia e sociologia para confirmar e 

autenticar essa ideologia. Dessa forma empregnou-se a ideologia do branqueamento no 

Brasil, afirmando que o subdesenvolvimento do Estado Brasileiro estava atrelado a grande 

quantidade de negros e indígenas presentes no território brasileiro, Oliveira (2008) afirma 

que: 

 
O racismo científico teve sua época áurea entre 1870 a 1930, ele 
procurava explicar biologicamente as características dos homens. Era 
considerado científico porque foi produzido pela antropologia e pela 
sociologia, pelas ciências do século XIX. [...] A adoção pela elite 
brasileira das teorias do chamado racismo científico, teve início em 
1870 e tornaram-se amplamente aceitas entre as décadas de 1880 e 
1920. (OLIVEIRA, 2008) 

 
 Dessa forma o Estado brasileiro necessitava de respostas para o seu 

subdesenvolvimento brasileiro, e assim o atraso brasileiro, frente a outras nações, não fora 

nesse momento diagnosticado considerando o seu passado e suas práticas econômicas ou 

sociais, mas pelas características de seu povo. (SANTOS, 2009), dessa forma incentivou-se 
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a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, sendo esses considerados como agentes 

tranformadores do Brasil, conforme afirma Hauresko (2009): 

 
Para o governo, o imigrante europeu deveria ser um agente 
modernizador da sociedade e da economia brasileira, dado que era 
detentos de novas experiências agrícolas e de criação, com técnicas 
artesanais novas, com outros hábitos de vida, enfim, para ser o agente 
transformador da sociedade brasileira em formação e, sobretudo, 
esperava-se que este contribuísse para tirar o país da situação de 
atraso a que o sistema colonial o tinha relegado. (HAURESKO, 2009, p. 
245). 

 
 Ainda tem-se o decreto de 28 de junho de 1980, que confirma o quanto era desejável 

ao Estado Brasileiro a migração dos europeus para o Brasil, e quanto eram indesejados os 

asiáticos e negros. 

 
Decreto de 28 de junho de 1890 concede que: ―É inteiramente livre a 
entrada, nos portos da República, dos indivíduos válidos e aptos para 
o trabalho [...] Excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que 
somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser 
admitidos.‖ [...] Decreto-Lei n. 7967 assinada por Getúlio Vargas em 
18 de setembro de 1945, regulando a entrada de imigrantes de acordo 
com a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica 
da população, as características mais convenientes da sua 
ascendência européia (NASCIMENTO, 1978, p. 71, apud, SILVA, 
DINIZ, et al, 2010). 

 
   

Porém os povos indígenas mesmo não incluído nesse decreto, eram vistos com o 

mesmo olhar pelo Estado, também sendo culpado pelo subdesenvolvimento do país, 

conforme é evidenciado por Hofbauer (2003): 

 
É importante destacar que esta construção ideológica que tendia a 
igualar o ―ser escravo‖ com a ―cor negra‖ não era usada 
exclusivamente para caracterizar as populações do continente 
africano. Enquanto os indígenas do Novo Mundo foram vítimas de 
escravizações, eles eram qualificados não apenas como ―índios‖ ou 
―gentios‖, mas também eram chamados simplesmente de ―negros‖. A 
denominação de ―negro‖ para indígenas foi inicialmente usada 
também pelos jesuítas que chegaram a apoiar ―guerras justas‖ contra 
populações indígenas. (HOFBAUER, 2003, p.71). 
 

 
 Dessa forma era justificável e tolerável a chacina cometida contra os indígenas, pois 

era um meio de alcançar o desenvolvimento do país. Foi no mesmo ano da chacina, 1923, 

que se constituiu no Brasil a Liga Brasileira de Higiene Mental, com o objetivo inicial de 

melhorar a assistência psiqiatra, mas estas metas foram desviadas para enfatizar 

programas de prevenção eugênica, baseados inclusive na psquiatria nazista. Os médicos 
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assumiram o papel de mandatários da ordem social e endossaram os preconceitos culturais 

da época. (BOSSANELO, 1996. p. 161. apud. COSTA, 1989). 

 Outros cientístas como Francisco de Oliveira Viana, um sociólogo, afirmavam que 

tanto os negros como os índios eram totalmente refratários à civilização, e que os mestiços 

conservavam qualidades da raça inferior, sendo desiquilibrados e não tendo o desejo de 

ascender, de sair da sua condição de pária. (BOSSANELO, 1996, p. 159) 

 Da mesma forma demais cientístas defendiam a ideologia do branqueamento, 

conforme vemos a afirmação de Romero:  

 
Pela seleção natural, todavia, depois de prestado o auxílio de que 
necessita, o tipo branco irá tomando a reponderância até mostrar-se 
puro e belo como no velho mundo. Será quando já estiver de todo 
aclimatado no continente. Dois fatos contribuirão largamente para tal 
resultado: — de um lado a extinção do tráfico africano e o 
desaparecimento constante dos índios, e de outro a emigração 
européia. (ROMERO, 1880, apud HOFBAUER, 2003, p. 108).  

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Diwan (2007) afirma que: 

 
O projeto engendrou um quadro social, político, histórico que, entre 
outros elementos, legitimou a idéia da inferioridade da população 
negra e da superioridade da população branca, não apenas pelo 
elemento da escravidão, mas pela tentativa de tornar o Brasil um país 
de brancos e, portanto, um país desenvolvido e limpo. No que se 
refere à política eugenista havia a intenção de ―purificar a raça‖ e 
aperfeiçoar o homem a cada geração. Esse aperfeiçoamento pautava-
se na extinção de todos os ―tipos‖ contrários ao ideal de ―belo‖ e de 
―força‖. (DIWAN, 2007, p.87 - 97). 

 
 Portanto é uma ideologia que utilizou a ciência para legitimar o preconceito, como se 

observa, estavam lançadas as bases científicas do preconceito racial e a legitimação das 

desigualdades sociais em nome da democracia. (BOSSANELO, 1996, p. 159), é essa 

ideologia do branqueamento nos revela suas principais características no tecido social 

brasileiro, sendo essa marcada profundamente pela desigualdade social, essa mesma que 

tornou justa a chacina de 1923 contra os kaingang, e ainda legitíma o massacre que ocorre 

com as etnias indígenas no território brasileiro. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise aplicada sobre esse tema teve como base pesquisas documentais e 

bibliográficas, e essas apontam algumas possibilidades de verificações, entre o in loco e o 

parco marco teórico sobre a Chacina de Pitanga. Esse artigo procurou explanar os motivos 

e as intenções da chacina, dando enfoque no processo de invasão do território kaingang e a 
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ideologia que legitimou esse massacre, além de abordar sobre a história da ocupação do 

município, mencionando a ocupação indígena e não-indígena pelo qual passou a região. 

A chacina é um dos resultados de uma conjuntura política, econômica e cultural que 

predominava na época, cuja matriz de pensamento, acredita-se seguir até os dias atuais, 

pois comumente é noticiada a morte de indígenas para a posse de suas terras. 

O objetivo da chacina e da invasão dos territórios do kaingang não era transformar 

os povos indígenas em mercado consumidor, pois até então a sociedade branca 

considerava a região como vazia, sem sociedade, portanto sem pessoas, mas cobiçavam 

nas terras indígenas a exploração da madeira e da erva-mate. 

A região central do Paraná é atualmente uma das mais pobres do Paraná, possuindo 

uma elevada desigualdade social em todos os municípios, sendo que alguns deles possuem 

os mais baixos índices de desenvolvimento humano do estado. Esses dados se concretizam 

devido a concentração fundiária, a concentração de renda, a violência, a falta de 

infraestrutura, impossibilidade de geração de trabalho, renda e riqueza para um grupo maior 

de cidadãos, onde, por meio de tais dados, a região ficou conhecida por ser um "bolsão da 

pobreza do Paraná". Por arremate, acredita-se ser difícil ter um bom nível de 

desenvolvimento quando se é cercado por uma sociedade conservadora e, quando não, 

preconceituosa e que omite a própria história, fazendo injustiças antes mesmo do município 

de Pitanga possuir sua emancipação político-jurídica.  
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