
A reciprocidade é uma das características mais importante dos Kaingang. Não 

se trata de uma simples atitude moral, mas sim de um principio regulador da vida 

comunitária. A economia de reciprocidade engloba elementos culturais, sociais e 

políticos, está presente na grande maioria dos gestos cotidianos, perpassando desde as 

formas de produção ao consumo e socialização dos bens. Entre os Kaingang, a vivencia 

da reciprocidade está diretamente ligada as metades clânica. A cooperação e as práticas 

econômicas e rituais conjuntas marcam a relação entre os clãs. 

Aquilo que, na cultura ocidental é considerado ajuda mutua ou solidariedade, 

na sociedade Kaingang é uma regra social imperativa, não uma escolha do individuo. 

Isso implica na impossibilidade – não desestruturação – de acumulação de bens e 

recursos por uns em prejuízo dos outros. Não há como gerar-se uma desigualdade a 

ponto de distinguir ricos e pobres.  

 (...) 

TERRA 

Todos os povos organizam, à sua maneira, o espaço onde irão habitar ou 

habitam. Nesse sentido, o espaço, além de natural, é também espaço cultural, pois 

obedece a uma hierarquização segundo os valores de cada povo. Os Kaingang percebem 

o espaço no qual vivem a partir de sua concepção de terra e moradia. Para os Kaingang, 

a terra tem muita importância, pois é nesse espaço que se dá o desenvolvimento 

sociocultural e lingüístico. Dessa forma, a terra não é um simples espaço de produção de 

riqueza. É, além disso, espaço de reprodução cultural. A terra é um bem coletivo, ao 

qual cada família indígena tem direito ao acesso segundo suas necessidades. 

Em tempos distantes não havia pressões sobre as terras Kaingang. Eles tinham 

o direito de aproveitar os recursos disponíveis no meio ambiente, podiam decidir, a 

partir de suas necessidades culturais, quais as atividades econômicas e sociais que 

realizariam o importante era o acesso livre, coletivo aos bens existentes. 

(...) 

 



TRABALHO 

A economia de reciprocidade dá inteligibilidade à forma como os Kaingang 

percebem o trabalho. O trabalho está relacionado à tarefa de produção de alimento para 

sua sobrevivência. Numa sociedade não indígena, o trabalho é encarado como 

instrumento de obtenção de riqueza, sendo que, para isso, o trabalhador necessita seguir 

regras pré-estipuladas pela sociedade capitalista. 

Outro elemento importante é que, não há separação entre o trabalho e lazer. 

Nesse sentido, é falsa a noção de que estão eternamente ocupados à procura de 

alimentos, sem atividades mais criativas, como também é falsa a ideia de que são 

preguiçosos, pois o cotidiano e considerado trabalho. Em termos gerais, a produção, 

seja desde tempos idos da coleta aos tempos atuais da agricultura, está ligada aos 

direitos e obrigações culturais. 
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