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A ORIGEM DOS HOMENS,
,
O DILUVIO
E OUTRAS. H1STÓ RIAS
,

:KA 1NGA.NG
índias Kaingàng junto à
cruz de cedro do «?rlon~
João ?daria», antigo chefe
fanático da regilo.
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Kos n1itos 1·E'l<1tivos it oi-ig-en1 das pJ<1ntas úteis, de
q lH' se conhece1n 11un1e1·osas ve1·sões sul-r11nei-icanas, o
1notivo rnais con1u1n é o ele qt1e êsses vegetais nasce1·a111
elo corpo de un1a pessoa ( rnulher, ho1ne1n ou criançH).
8eg-un(lo unia histó1·ia que ouvi ele Xê, foi dêsse inodo
qne os Kaing<1ng r·eceberan1 o n1ilho, a n1oranga e a
11 bóhora. Pode-se dize r· que o 1nilh o ronstitui a base
<.le sua alirnenta~iio , ao pa sso que outras tribos, con10,
por· exen1plo, os antigos Tupinan1 h<Í , lig-an1 Oll ligaYa1n
hn portância n1uito n1 aio1.' à 111andioca.
}Jis o 1nito na r·1·<tdo por· Xê. 1·,oi con1 a «rainha
<1<1 h<titaca» que os prin1eiros índios descobrira1n o
111ilho cateto. n rnoranga e a ahóbo1·a. Nno descobri1·1nn o feijiio. A «r·ainha» e1·a nn1 velho. lVIandou aos
filhos que o n1rrtassent e jogassen1 no canto ela roça, do
lc1c10 en1 qur o sol nasce. Recon1enclou-lhes que abHn<lo nassen1 o cor po na quein1acla e prorneteu voltar. 0s
l'i lhos fica 1·a1n n1uito sentidos e niio quisera1n n1atar o
pai ; 1nas êlc lhes g;:u·nntiu que haYe1·ia ele voltat·.
P<'diu qur fossern Y<'I' depois de n1nit o ten1 po. Deco1·l'idos uns cinco ou st-is nieses, fo1·rr 111 à 1·0<,:n. :Estava o
11tilho verde, n1ns ~les não snhinn1 o qur e1·n , e ta1nbén1
nflo conhecian1 a 11101·angn, que estavn no 111eio do Tni lh o.
Ao pôr do sol onvirnn1 nn1 grito. \ Tinhn elo lado ent
que havian1 j ogado o Yelho. 'rinhan1-no jogado HÍ ele
qualquer jeito, sen1 enter1·á-lo. Aí os tl'ês - eram dois
filhos e un1a filha - foran1 Ye1· de onde é Qlle viera
aquele g1·ito. Encontraran1 o velho. conheceran1 que
<'t'a o pai e ab1·aça1·an1-se con1 êle. l>epois levaratn-no
no acan1pan1ento (lelt-s. E a certa altura perguntaran1lh(" o que Yinha n sei· as plantas que havian1 nascido llêl
queim ada. EI(' entiio disse ao filho mais velho que
aquilo se chan1a vrr «nhára» ( n1i lho) e que as p lantas
qne havia1n nascido no meio se chan1a\·an1 «pé-hô» (1no1·nnga ) e «pé-hô kuxõ» (a hóhora ) . Ex1>1icon-lhes que
o n1ilho era 1nilho cateto. E, 111ais, que o 1nilho, a inor·Rngn e a a hóhol'a s(' devirin1 con1e1· nssados ao fogo .
l)cµo is de explicai· tu<l o. <>nsinou-lh <'s tan1hé1n de que
jeito <levian1 assai· <' (·ozinhar. () vel ho viveu ain<la
tl'ês n1eses eon1 os fi lhos. depois 11101·1·en e nfto voltou
•
1nn1s.
E' ch.11·0 qu<' êsses n1itos, aµ<'sa1· de sua for1na singela , encerrant tôdn unHl eoncepção do inundo. Pa 1·a
eo1npreendê-la devidan1ente. curnp1·i1·ia, porém, analJsa1·
os textos em conf1·outo co111 ont1·as ve1·sões dos mitos
desta e de outras t1·ibos <> interp1·etá-los ein suas relflções co1n as diferentes esferas da vida social. 1.'arefa
sen1 dúvida intel'essante. que todaYia ultrapassa os
p1·opósitos dêste pequeno artigo.
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EGON SCHADEN

A oposi~iíu c·11t 1·c• 1>s l~a r né <' os Kanhei-ú assu1;1C•
f'eiçi'Lo de lutn ahe1·ta no 1nito do l'ouho do fogo. () l\ anherú ·F'iitón - o «dono elo fogo», no dizei' t1e Xê é vencido pela astúcia de u111 herói da 1netade elos
l(nn1é, que assiln se torna o }">1·on1eten da t1·iho. 1\ título de exen1plo, 1·eprocluzo esta nn 1·1·a<,:iin entre nspas.
isto é, ao pé da let 1·a e se111 co1·1·igi1· os <'l'l'Os ele linguH gen1, que não cleixarn ele conferir u1n sa ho1· especin 1 i1
história: «1...,iitón pegou o cipó e fez fogo rorn aqu il o.
() F,iitón er·a l\anhe1·ú. Era u1n out1·0 co111 panheiro que
queria l·ouhat· fogo dele para espri lha 1· por todo o n1n11<lo. E1·a o n1esn10 íntlio (isto é, era da rnes1na tr·ibo ),
111as er<t Kan1 é. E queirnou o C'an1po pa1·a espa lh ar o
fog-o para tudo o que é na~ão entre os índios. Prr 1·a
1·oubrrr o :fogo, o Ka1né anelou r odea 11do a fogueira do
l·,iitón. Quando deu o jeito, êle pegou urn ped<t<:o cl<'
lasca com fogo e sa ín correndo. Aí o l·'iitón foi rrtr<Ís
tlele para ton1a 1· o fogo. Aí êle ent1·ou nun1a toca. no
~hão. Entocon.
() l·,iitón co1·ton un1<1 vn1·a con1p 1·icln
e cutucou pa1·n v<>1· se nlatavrr o l{an1é. () Kan1é f ieon
nurn heco do chiío e a va 1·a passnva ao lflclo dele. J\í
ele fechou a. inão. haten con1 fl mão no nnriz e apa1·ou
o sangue co1n n n1flo e esfregou naquele pau con1 que
o Fiitón estavrr cutncanclo. Depois o l•,iitón puxcu o
pau para fora. Esta ,.a cheio de sangue. Pensou QU<'
ele tinha 1natado ele. Aí ele foi embora. Depois o
l{an1é sa íu con1 o fogo e pegou folhas sêcas ele hnti<Í.
fez urn feixe, acendeu e quein1ou o ca1npo. Aí que os
índios se forneceram con1 fogo. 'l'o<los, todcs.»
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Rabitaçlo tfpie& doa Xainging do P6ato

Indfgena da Manpeirinba.
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Habitação Kaiugãng 110
meio da paisagem típica
das matas próximas à
«Campina do Cretã».

Xê contou-n1e ta1nbéu1 a história do dilúvio universa l : Muitos índios lnorreran1 na gra nde enchente
que houve por êstes sertões. Escapot1 són1ente u111 casal de iro1ãos, pequenos ainda. E1·an1 do g l"upo do~
l(an1é. O casalzinho foi nadando. foi nadando Hté u1n a
serl'a 1nuito alta, que se cha n1a l\ri1n-'l'ak1·c11. ()s dois
subil'atn ao alto d a se1·ra e aga r1·a r;.1n1-se iu-; folhas das
á rvo1·cs. Quandu haixou a água da cnC'hcnt e. descera 111
ao chão. Casn 1·an1-sE> entã.o os dois. o il'111 iio ro 111 a
i1·n1ã, e os Íl1dios to1·naran1 a a un1 e11 ta 1-. Fiz<•r·a 111 fogo ,
pois j á conhecia 1.n o cipô que dá fogo. 1)e pois de aun1enta r o nún1er·o dos filhos, o casa l, antes d e 1110 1·1·e!-,
restabeleceu a divii:;ão en1 dois gl'upos: os l\a111 é, que
são 1naic:; for·tes. e os Kanherú. qt1e sfio n1e11 os fo rtes.
DividirHm-se para arra nja i· os casa1nentos entre êles.
Depois de aun1entareo1 n1ais. os índios 1·estau1·ara1n
tan1bérn a divisão eu1 \ otôro e Venhiky. ()s Vctô1·0
têrn a for<:a dos l\.au herú e os Ven!liky a dos l\.a 1né.
Os Cor·oados ou f\.aingáng, que há poucos decênios
<lo1ninava n1 ainda nas terras elo oeste paulista , ta rnbén1
foratn outr·or·a senhores ternidos das rnatas e dos can1pos imensos que se esteuden1 na zona ociclenta l dos três
I~stados sulinos. H oje estã.o bastante civilizados. a nda 1n
vestidos, dedicam-se à lavoura e vive1n nurn a série de
postos dir·igidos pelo Sel'viç,o de J>roteção aos 1nclios.
No sertã.o paranaense, para os lados do Baixu-Tguaçu, onde e1n Julho de 1947 passei alguns dias con1
índios dessa t1·ibo, obtive interessantes dados rnitológicos, que em parte eoincide1n con1 info r·m es colhidos
en1 outros grupos kaingáng. O n1eu infol'n1a11te prin-
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cipal era u111 velho siinpático . .João Coelho. qu e en1 sua
língua se cha1na Xê. Seu avô el'a o afa1naclo T\.rin1-Tã,
um dos principais chefes tribais, cuja n1en1ória se perpetúa na clenomit1ação <la «Can1pina do Cretã») entl'e
o Chopin1 e o Iguaçu.
Urna rápida explicação <''t11o lógica ajudar·á a co1npreender inelhor o se11ticlo dns histórias contadas pelo
velho Xê. Os 'J(aing-áng dividen1-se e1n dois grupos,
os Ka1tl1erú e os l\a 111 é. Sã.o duas n1 etades exógan1as,
isto é, un1 horn e1n l(n uh erú pode casar-se sõ1nente co1n.
1nu]her l(ainé e vice-ve1·sa. Os que pertencem a um
gr·upo se considera rn i1·1nãos ( «leng·lê» ) e charnan1 de
cunhados ( «ia rnbrê» ) acs do outro. A desce11dência é
patrilinea1., o que equi,·n le a dizel' que os filhos pertencem se1npl'e à metade exóg-an1ê1 do pai. Aos Kanhe1·ú liga-se a subdivisão dos Votôro e aos Karné a dos
7
\ e11biky.
'rôda a orga ni zação social dos Kaingáng se
baseia n o dualisn10 f(a nherú-Ka1n é, que n1a rca também
profunclan1ente a Yida religiosa e a nlitologia ela tribo.
Quanto à orige111 de sua gente, o velho Xê d eu-1ne
a seguinte explicação: Os p1·in1 ei ros T(aingáng fo ran1
l·,iitón e o «ia1nbrê» delr. \ Tiverarn rnuito, inuito ten1po
antes da grande chu va que provocou a i11tmdação de
todo o mundo. l"iliitón e1·a o chefe dos Kanherú e o
outro era o dos f(:unés. Vierarn elo interior da terra.
O chão tremeu e houve llln estou1·0. Enxer·g·aram a claridade e saira111 de dentl'o da terra. A princípio eran1
dois grupos sô1nent e, lnas logo depois de chegarem à
i:;uperfície da terl'a f ize1·an1 ta rn hérn a subdivisão en1
\ Totôro e Venhiky. pol' C':l usa das festas que ian1 realizar.

Alguns tipos de
Kaiugáng do Pôsto da Mangneirinha» .
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