
XI  Reunión  de  Antropología  del  Mercosur,  30  de  noviembre  –  4  de
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.

GT 38.  MITOLOGIA,  DIVERSIDADE RELIGIOSA E POLÍTICAS PÚBLICAS
ENTRE OS AUTÓCTONES NA AMÉRICA OU OUTRAS PARTES DO MUNDO

Coordinadores:

Robert R. Crépeau (Université de Montréal),  robert.crepeau@umontreal.ca 

Rogério  Reus  Gonçalves  da  Rosa  (Universidade  Federal  de  Pelotas)
rosa.rogeriogoncalves@uol.com.br 

Comentarista: Aldo Litaiff, Universidade do Sul de Santa Catarina, aldo.litaiff@ufsc.br 

“A terra é viva”: o começo e o fim do mundo na mitologia kaingang

Diego Fernandes Dias Severo1

IF Farroupilha – Câmpus Alegrete
diegofdias@gmail.com 

Resumo:  A  criação  mitológica  é  característica  em  todo  o  mundo,  as  construções

narrativas visam saciar anseios do intelecto humano. Entre coletivos ameríndios não é

diferente, com a transformação de seu território, do grande impacto que a colonização

proporcionou em suas vidas, e da pressão constante sobre sua particularidade étnica é

comum que surjam explicações para fenômenos contemporâneos. A população kaingang,

presente no planalto meridional brasileiro, têm por perspectiva o dualismo constante e

assimétrico, que abre espaço para o Outro, mas o recebe nos moldes de sua organização

social. Atualmente, certo  pessimismo sentimental tem atingido pesquisadores e mesmo

ameríndios quanto a sua “tradicionalidade”,  pois muitos membros tem-se convertido a

igrejas  pentecostais.  Nesse  sentido,  este  trabalho  objetiva  analisar  narrativas  míticas

sobre o inicio e o fim do mundo, elaboradas por intelectuais, kujã e lideranças kaingang,

textos e relatos orais atuais e compará-los com narrativas de outros momentos históricos.

O emaranhado disperso e constante que mantêm o discurso no fio do tempo apresenta

um  laço  comum,  ou  seja,  o  enlace  estabelecido  pela  “assimilação”  ameríndia  não

representa  uma  dissolução  “das  coisas  dos  antigos”  e  sim  sua  redefinição,  ou

reconstrução  atualizada  de  momentos  que  são  pensados,  postos  em  contraste  e

analisados precisamente. Assim, elementos ocidentais são  indigenizados no sentido de

Sahlins, o elemento interior é identificado no exterior, dessa maneira signos nativos são
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identificáveis em “Deus”, na força como tõn, na espiritualidade da matéria, nas plantas,

nos animais.

Palavras-chave: kaingang, mitologia ameríndia, terra, igrejas pentecostais.

Introdução

Este trabalho tem por objetivo analisar algumas narrativas mitológicas kaingang e

comparar sua estrutura. Destaca-se mitos que tratam de um tema em comum a “terra”,

que entre os Kaingang é a criadora dos heróis mitológicos kamé e kajru, que após sua

estada em seu interior adquirem superpoderes e recriam o mundo dividido.

Mitos aparentemente distantes dessa abordagem mostram-se complementares na

mensagem,  na  dualidade  entre  interioridade  e  exterioridade,  do  fundamento  da

mensagem que prima pela diferença.

A narrativa da qual originou meu interesse pela temática foi contada por Nimpré,

que se intitula “ex” kujã, na aldeia Por Fi Ga, nome que em sua tradução já revela um

significado  especial  “pássaro  da  terra”.  Nimpré  ao  me contar  sobre  sua  trajetória  na

cidade  de  Porto  Alegre,  suas  inúmeras  mudanças  entre  as  aldeias  da  região

metropolitana, narrou o porquê da diferença de conhecimentos entre os diferentes povos.

Iniciou sua história com o episódio da grande inundação e da arca de Noé, que assegurou

a vida de seres da mesma espécie de sexos diferentes, contou também como Deus criou

as diferentes raças: brancos, negros, índios2, os guarani etc...

Inicialmente, ao ouvir o inicio do relato pensei ter de escutar a origem do mundo

bíblica, atenciosamente percebi uma mudança pequena, mas interessante no relato, após

a  “criação”  dos  homens,  Deus  disse:  “então  se  façam  diferentes  [...]  daí  surgiu  os

diferentes povos”.  Relatou que os distintos conhecimentos dos povos existentes era o

resultado dessa atribuição divina.

A narradora  é  uma  kujã  (ou  “ex”)  bastante  conhecida  na  etnologia  Kaingang,

presente em muitos textos antropológicos, há alguns anos suas tarefas alternam-se, em

determinados períodos exerce o xamanismo e em outros volta a se converter a religião

evangélica. 

Essa constante inconstância na conversão à religião ocidental chama atenção para

os  signos  revelados  na  prática  de  sua  religiosidade,  ao  que  parece  existe  entre  os

kaingang  uma  indigenização do  pentecostalismo  (SAHLINS,  2011;  VIVEIROS  DE

CASTRO, 2011). Os símbolos revelados em seu relato e em sua relação com outros mitos

2  Os kaingang se auto denominam “índios” nomeando o povo Guarani como diferente deles, assim como
outros povos



kaingang apresentam o eterno elo entre os pares diferentes, na sinuosa assimetria entre

situações  similares,  par  de  singularidades  que  não  revelam  uma  “entrega”  aos

pressupostos ocidentais, mas sim uma virtualidade presente no pensamento ameríndio

quanto ao espaço destinado a Deus, ao Diabo, aos anjos.

Caminhando pelo fio da diferença passo a analisar  a  estrutura de oposição de

outros  mitos  kaingang,  neles  a  assimetria  parece  ser  a  principal  característica  do

pensamento  ameríndio.  Procurei  revelar  a  diferença  e  a  importância  da

complementaridade e identifiquei que nos poucos exemplos, que muda o narrador,  da

metade  kamé  ou  kajru,  a  importância  dos  fatos  preponderantemente  ocorre  para  as

façanhas do personagem de sua metade.

Apesar  de  poucos  exemplos  sobre  essa  relação,  o  princípio  do  contrário  em

posição hierárquica se destaca: “kajru é mais inteligente”; “kamé é lento”; “o sol deu um

soco  na  lua”.  Em alguns  mitos  o  pertencimento  dos  astros  Sol  e  Lua  altera,  Sol  no

exemplo citado é kamé.

Dessa  forma,  não  interessa  para  analise  do  pensamento  kaingang  saber  qual

metade originou a outra, mas sim o processo de diferenciação, talvez o movimento dos

mitos, que nada deve a realidade (LÉVI-STRAUSS, 1991), faça a cuidadosa inversão que

a organização social não permite.

A partir  disso,  identifico  que  o  movimento  dos mitos  analisados aponta  para  a

diferenciação dos contrários, oposição que se apresenta como assimétrica fundante da

longitude necessária da igualdade, que é vazia, estéril (VEIGA, 1994). Por fim, trago uma

comparação com alguns dados Xikrin-Mebêngôkre sobre o fim que a indiferenciação pode

causar para o pensamento ameríndio. 

O estudo dos mitos

Nos  últimos  anos  um  pessimismo  sentimental  por  parte  da  comunidade

antropológica  tem reduzido  à  importância  que  a  analise  da  produção  mitológica  das

populações ameríndias tem para a ciência.  A dificuldade aumenta quando abordamos

populações que estão em contato constante com a sociedade brasileira,  afirmando-se

também: brasileiros (CRÉPEAU, 2002).

Os  kaingang  mantém  contato  com  a  sociedade  brasileira  a  mais  de  cento  e

cinquenta  anos,  sua  paisagem  territorial  certamente  mudou  bastante,  seus  territórios

foram devastados, suas aldeias reduzidas, sua identidade questionada. Nem por isso o

exercício do pensamento kaingang se transformou radicalmente, em seus mitos estão



presentes atores da cosmologia ocidental: Deus, Diabo, o anjo Gabriel...

Segundo Claude Lévi-Strauss um mito diz “sempre, a acontecimentos passados:

‘antes da criação do mundo’, ou ‘durante os primeiros tempos’, em todo caso, ‘faz muito

tempo’” (1970, p.229). O valor do mito situa-se na ordem dos acontecimentos, eles se

movimentam de forma circular: “simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro”.

Nesse sentido, os mitos são da ordem do discurso, o “contato” com a população

ocidental não interrompe sua produção, “a menos que a população se extinga fisicamente

ou moralmente, esse conjunto nunca é fechado.” (LÉVI-STRAUSS, 1991, p.17).

Buscando, acompanhar o movimento do mito narrado por Nimpré, escolha ocorrida

ao acaso, como propõe Lévi-Strauss, por encarar que “os princípios de organização da

matéria  mítica  estão contidos nela  e  só se  revelarão progressivamente”  (1991,  p.13).

Evoluindo de forma não linear, e sim circular, voltando sempre a pontos incompletos, as

narrativas representam um conjunto de relatos que formam um mito:

Os mitos não têm autor;  a partir  do momento em que são vistos
como mitos, e qualquer que tenha sido a sua origem real, só existem
encarnados numa tradição.  Quando um mito  é  contado,  ouvintes
individuais recebem uma mensagem que não provém, na verdade,
de  lugar  nenhum;  por  essa  razão  se  lhe  atribui  uma  origem
sobrenatural.  É,  pois,  compreensível  que a  unidade  do  mito  seja
projetada num berço virtual: para além da percepção consciente do
ouvinte, que ele apenas atravessa, até um ponto onde a energia que
irradia será consumida pelo trabalho de reorganização inconsciente,
previamente desencadeado por ele. (1991, p.26)

A história que um mito conta não se situa em uma cultura, mas entre culturas, no

presente trabalho minha intenção é apenas apresentar o movimento que mitos kaingang

que  tratam  sobre  a  temática  da  “mãe  terra”  fazem  no  tempo.  Dessa  forma,  outros

elementos também se mostram evidentes, como o dualismo, a oposição assimétrica e a

complementaridade.

Oposição assimétrica: mitos kaingang

“A tradição dos Kaingang conta que os primeiros desta nação saíram
do chão, por isso eles tem a cor da terra. Numa serra no sertão de
Guarapuava, não sei bem aonde, dizem eles que até hoje se vê o
buraco pelo qual eles subiram. Uma parte deles ficou em baixo da

terra onde eles permanecem até agora, e os que cá em cima
morrem vão se juntar outra vez com aqueles” (NIMUENDAJÚ, 1993,

p.58)



Presente em muitos mitos kaingang, a terra é o elemento que fornece a vida aos

heróis  kamé e  kajru,  nela  são depositados o cordão umbilical  dos recém-nascidos,  o

corpo do velho kaingang é enterrado e dele surge o milho, ela abre o caminho para a

aldeia dos mortos, onde os ancestrais aguardam o recém-falecido.

A proteção que a descida fornece aos kaingang também está relacionada com as

antigas casas subterrâneas, nelas os ameríndios se abrigavam do frio, da tempestade.

Tempestade que ao mesmo tempo em que protagoniza o fim, fornece a força da água ao

homem, desde que não utilizada pelos animais.

Cotidianamente,  em  entrevistas,  conversas  informais,  falas  reivindicativas  os

kaingang  acionam  a  terra  como  mãe,  dela  precisam  para  sobreviver  física  e

espiritualmente, nela afirmam obter suas forças, seja no preparo de alimentos, como o

ëmï, seja em sua condução à aldeia dos mortos.

Atualmente, com a crescente presença de igrejas pentecostais,  os anseios que

alimentam as fabulações ameríndias  têm incorporado  alguns personagens.  Narrativas

bíblicas, já algum tempo presente na vida dos kaingang, tem se mesclado com mitos

“tradicionais”, sonhos com anjos, conversas com Deus, ao mesmo tempo, que o aviso dos

animais, a renovação dada pelo mergulho nas águas apresentam um núcleo comum, ou

seja, nelas percebe-se que os kaingang têm se convertido, porém permanecem fazendo

referência aos signos nativos. 

Há  muito  se  sabe  que  os  kaingang  afirmam que  sua  religião  “tradicional”  é  a

católica,  contudo um “catolicismo kaingang”,  caboclo,  indigenizado,  no mesmo sentido

parece que kujã, ao se converterem, passam a praticar um “pentecostalismo ameríndio”.

Essa prática, no entanto, parece permanecer inconsciente, pois a afirmação comum entre

os convertidos é a do abandono total da “religião do kujã”.

Passo agora a analisar alguns mitos kaingang que destacam o papel atribuído a

terra, dois sobre a origem, o clássico registrado por Borba (1908) e o de Getúlio Tój Fã da

terra indígena de Xapecó, o mito sobre a origem do milho, registrado por Borba, e um mito

que registrei da (“ex”) kujã Nimpré, da aldeia Por Fi Ga.

Os mitos de origem, de Arakxô e Getúlio,  apresentam um mesmo fio condutor,

apesar de iniciarem de forma diferente, Getúlio inicia com a fundação da terra por Deus,

enquanto Arakxô começa com a grande inundação: 

Em tempos idos, houve uma grande inundação que foi submergindo
toda a terra habitada por nossos antepassados. Só o cume da serra
Crinjijimbé emergia das águas. 
Os  Caingangues, Cayurucrés  e Camés  nadavam em direção a ela



levando  na  boca  tochas  de  lenha  incendiadas.  Os  Cayurucrés  e
Camés cansados, afogaram-se; suas almas foram morar no centro
da serra. (BORBA, p.20)

A força das águas destruiu a vida na terra, restando somente o cume da serra

como salvação. O trecho mostra que a água venceu os heróis, que se afogaram, contudo

suas  almas  seguiram  para  o  centro  da  terra,  local  que  segundo  outros  mitos  são

percorridos pelas almas até a aldeia dos mortos.

Aqui, cabe uma reflexão sobre a corporalidade ameríndia, formada pelo corpo e

alma, a constituição da pessoa indígena se confunde, ou melhor, só realmente existe com

a composição desses dois elementos. Por isso, o mito recolhido por Getúlio Tój Fã, entre

professores e velhos na Terra Indígena do Xapecó mantém com a primeira a mesma, ou

uma, inversão de elementos que se abrigam na terra. Enquanto o primeiro tematiza a

descida da alma, nesse o elemento que se abriga é o corpo:

Muito tempo se passou até que um dia a chuva começou e não
parou mais, as matas e os animais começaram a morrer e sumir no
meio da grande enchente e os Kaingang começaram a sofrer e se
preocupar com aquilo, pois não podiam fazer nada para parar com o
acontecimento da natureza, caminharam muitos dias para fugir da
fúria da natureza até chegarem na mais alta montanha e entraram
para dentro da terra, levando com eles uma muda de fogo para se
aquecerem lá dentro até que parasse a chuva (FÃ, 2011)

A única  diferença dos  trechos  apresentados acima é  entre  o  elemento  que  se

abriga  na  terra,  ora  a  alma,  outra  o  corpo,  ambos  elementos  que  formam a pessoa

kaingang, logicamente precedidos de prerrogativas rituais.

Em setembro de 2013, quando realizava minha pesquisa de campo, ao entrevistar

Nimpré, que se intitula “ex” kujã, sobre sua relação com os artesanatos, seu aprendizado,

sua história de vida, ela me conta uma discussão que teve com o anjo Gabriel a beira da

morte, sobre sua decisão de enterrar-se em uma catacumba:

Daí ele disse catacumba não ganha tua carne, o Pai já negociou
E quem vai dentro da catacumba tá contra Deus,
Aquele lá quem botou foi o Rei Erodes, pelos guia dele.
Você não pode negar tua carne para a terra, porque já foi negociado,
antigamente com o nosso Pai.
Daí vai num caixão, mas vai direto pra terra, na catacumba não.
Daí eu terminei com a minha catacumba, eu não quis mais (risos)
Eu  disse:  eu  não  quero  mais;  aham,  porque  lá  na  Lomba  do
Pinheiro,  quando  eles  morrem  eles  vão  na  catacumba,  né,  têm
catacumba, pois eu queria também. Mas ele não aceitou.



Ele disse: tu quer ir um dia ir morar no céu comigo, tu não pode
aceitar isso aí...
No barro foi feita a pessoa e pro pó pra terra voltará
Foi uma troca
Daí, desde aquela hora em diante, em que o Pai acertou negócio
com a terra,
Negociou, o povo começou a plantar, a terra não gemeu mais,
Porque ele vai receber, vai se alimentar da nossa carne. É assim
que foi feito.
E daí esse mistério eu achei bonito, achei assim engraçado...
[...] A terra tem a guia dele, muito forte também
Porque a terra é telefone, é um telefone na terra
Tu  quer  escutar  alguma  coisa,  é  só  tu  colocar  o  ouvido  aqui
(apontando para o chão)
Tu vai escutar todo o mar, bater aí, vai escutar o povo falando
É um telefone da terra
E a terra é viva, só que o nosso pai negociou com ele
E aí é por isso que nós plantemo em cima dele
Hoje ele nos dá o de comer e nós demos o corpo para ele.

O mito narrado por Nimpré incorpora novos personagens, tal como o de Getúlio,

Deus está presente, agora intermediado diretamente pelo anjo Gabriel. Nele a terra ganha

uma atribuição que não tinha nos mitos anteriores, e antecede ou completa, o mito de

origem do milho.

Na versão de Getúlio: Deus cria a terra, com os animais, ao perceber a falta de um

elemento cria kamé e kajru, que trazem a ordem ao mundo e após o dilúvio seus corpos

se abrigam na terra. Arakxô inicia pela destruição, as almas dos heróis após se afogarem

se abrigam no centro da terra. 

Em ambos os cenários a terra parece o útero materno, ela acolhe e protege os

heróis da tempestade, que após algum tempo a deixam e irão reconstruir o mundo. A

narrativa de Nimpré atribui mais um elemento para a terra, aqui ela aparece como viva, no

sentido  de  negociar  com  o  criador,  Deus,  a  possibilidade  de  sua  exploração  pelos

homens.

Contudo,  essa  prerrogativa  de  alimentação  da  terra  presente  na  narrativa  de

Nimpré está ligada com outros aspectos da vida kaingang. O enterro do cordão umbilical

do recém-nascido apresenta uma similaridade significativa:

No tempo dos tronco velho, quando uma criança kaingang nascia, a
mãe, após dar à luz e tomar os primeiros cuidados de atar e cortar
com uma tala de taquara o cordão umbilical, enterrava a placenta e
o umbigo da criança no local onde realizou o parto. Quando esse
Kaingang  um  dia  morria,  os  demais  sabiam  que,  no  lugar  onde
estava enterrado o seu umbigo e a placenta, era onde ele esperava



ser sepultado. (ROSA, 1998, p.53)

O enterro do cordão umbilical na terra fornece um laço similar com o enterro fora

da catacumba, assim como o acordo realizado para a reprodução da humanidade. Ao

fornecer o umbigo, o corpo, a terra permite a extração da vida, os alimentos. O mito de

origem do milho realiza essa troca de forma direta:

Meus antepassados alimentavam-se de frutos e mel; quando estes
faltavam,  sofriam fome.  Um velho  de  cabelos  brancos,  de  nome
Nhara, ficou com dó deles; um dia disse a seus filhos e genros que,
com cacetes, fizessem uma roçada nos taquarais e a queimassem.
Feito isto, disse aos filhos que o conduzissem ao meio da roçada; ali
conduzido, sentou-se e disse aos filhos e genros: - Tragam cipós
grossos.  – e tendo estes lhes trazido, disse o velho: - Agora vocês
amarrem os cipós a meu pescoço, arrastem-me pela roça em todas
as direções; quando eu estiver morto, enterrem-me no centro dela e
vão para os matos por espaço de três luas. Quando vocês voltarem,
passado  esse  tempo,  acharão  a  roça  coberta  de  frutos  que,
plantados todos os anos, livrarão vocês da fome. – Eles começaram
a chorar, dizendo que tal não fariam; mas, o velho lhes disse: - O
que ordeno é para o bem de vocês; se não fizerem o que mando,
viverão sofrendo e muitos morrerão de fome. <<E, de mais, eu já
estou velho e cansado de viver.>>. Então, com muito choro e grita,
fizeram o que o velho mandou e foram para o mato comer frutas.
Passadas três luas, voltaram e encontraram a roça coberta de uma
planta  com  espigas,  que  é  o  milho,  feijão  grande  e  morangos.
Quando  a  roça  esteve  madura,  chamaram  todos  os  parentes  e
repartiram com eles as sementes. E por esta razão que temos o
costume de plantar nossas roças e irmos comer frutas e caçar por
três ou quatro luas. O milho é nosso, aqui da nossa terra; não foram
os brancos que o trouxeram da terra deles. Demos ao milho o nome
de Nhara em lembrança do velho que tinha esse nome, e que, com o
seu sacrifício, o produziu. (BORBA, 1908, p. 23)

O mito de Nhara (milho) se situa no mesmo nível de análise das narrativas acima, o

corpo do velho fornece a terra o elemento de troca,  em contrapartida ela  fornece os

alimentos  necessários  à  vida.  Outro  elemento  que  aparece  em destaque  é  o  tempo

contado pela Lua, passadas três ou quatro luas, o tempo da vida se refaz, se ordena

novamente.

As narrativas presentes permitem a associação com a água, pois enquanto a terra,

compreendida como “mãe dos homens”, produziria as formas vivas, os acontecimentos

cósmicos,  a  grande  inundação,  o  fim  e  o  começo  do  mundo  são  delimitados  pela

ocorrência de tempestades (ROSA, 1998, p.49).

Rosa (2005, p.104) ao analisar o nível  embaixo da terra,  do território xamânico



kaingang, mostra que segundo relatos ocorre uma inversão de acontecimentos, apesar da

paisagem similar, os fatos se destoam:

A paisagem do “nügme” é similar aquela dos domínios pertencentes
ao  nível  terra.  Como  é  característico  do  pensamento  mitológico,
quando se compara com algumas características dos domínios que
pertencem aos Kaingang vivos, são perceptíveis certas inversões.
Por  exemplo,  conversando  com  os  Kaingang  do  Rio  Ivaí,
Nimuendajú  descobriu  que  no “nügme”  a  vespa,  o  caranguejo,  o
cágado são animais imensos. Os Kaingang da T.I.  Inhacorá (sub-
bacia  Rio  Inhacorá,  bacia  hidrográfica  Rio  Uruguai)  também
explicaram à Juracilda Veiga que quando chove no “nügme” faz sol
no  nível  dos  Kaingang  vivos  —  terra.  Da  mesma  forma,  ainda
segundo  esses  Kaingang,  no  nível  embaixo  da  terra  acontece  o
predomínio de chuvas (Nimuendajú, 1986; Veiga, 2000).

Seguindo  oposições,  os  mitos  kaingang,  aqui  apresentados,  permitem  elencar

algumas características. O surgimento da agricultura, presente em dois mitos, o da origem

de Nhara, e de forma fragmentada no relato de Nimpré, mostram uma troca entre vivos e

mortos. Enquanto os primeiros fornecem o corpo, para posterior encaminhamento para a

aldeia dos mortos, os mortos, aldeados embaixo da terra, fornecem alimentos.

Intermediados pela terra, que é mãe para os kaingang, os domínios apresentam

uma comunicação profícua. Pois ao ocorrer algum desagravo de qualquer uma das partes

a vida, ou a morte é comprometida. Ou seja, quando a alma de um kaingang não aceita a

dádiva, ou erra o caminho para o toldo dos defuntos seu destino é o retorno para as

intermediações da aldeia dos vivos, onde se torna um perigo para eles, necessitando da

intermediação do kujã para a sua solução.

Os mesmos fatos de acordo com os mitos ocorrem, de forma similar,  tanto no

mundo dos vivos como no mundo dos mortos. O que varia é a matéria, milho entre os

vivos, corpo para a terra, contudo o corpo não é consumido no toldo dos defuntos e sim

pela própria terra. Dessa forma, tanto o enterro do velho kaingang, como a descida a terra

das almas e dos corpos dos heróis kamé e kajru,  e o enterro idealizado em caixões



diretamente no chão, sem a catacumba aponta para a vivacidade da terra como mãe com

superpoderes, além de fornecer os alimentos, de possibilitar os poderes aos heróis para

reconstruírem a vida após a grande inundação.

Água:Terra::Morte:Vida

Nesse  sentido,  o  sistema  de  trocas,  seja  de  substâncias  alimentícias,  de

características  fundadoras,  de  pares  opostos,  como  as  metades  kamé  e  kajru,  está

presente em todo o momento, e aparece como “pano de fundo” dos acontecimentos. Esse

diálogo entre os mitos aponta para o seguido “desequilíbrio” das relações em sociedades

de organização social dualista, como a Kaingang.

Claude  Lévi-Strauss  (1993,  p.215)  aponta  para  a  presença  do  dualismo  nas

populações  ameríndias,  podendo  estar  implícita  em  sua  mitologia,  caso  Tupi,  na

organização social, típico dos Jê, ou em ambos, recorrentemente Jê:

num  vasto  conjunto  de  povos  sul-americanos,  uma  organização
social  “em  estreita  correspondência  com  as  ideias  metafísicas”
parece ser ela também concebida nos moldes de um desequilíbrio
dinâmico  entre  termos  –  seres,  elementos,  grupos  sociais  –  que
seria  tentador  repartir  em  pares,  pois  que,  à  primeira  vista,  e
considerados dois a dois, parecem equivalentes, iguais, ás vezes até
mesmo idênticos. (p.214)

O sistema de metades kaingang é explícito em sua mitologia, no mito de origem,

em diversas versões os heróis, que representam as patrimetades, criam todas as coisas

no universo, e nesse momento ditam aos indivíduos de seu grupo a ordem complementar,

a união entre opostos. Eles também, recorrentemente, apontam para a assimetria entre

as metades, percebe-se ali uma disputa pela prevalência, pela fundação.

Dependendo  do  narrador  do  mito  são  enfatizadas  as  características  belas  e

primordiais de sua metade, ao mesmo tempo em que menosprezadas, ou jocosamente

atrapalhadas as façanhas da metade oposta. 

Nesse jogo de espelhos invertido, a assimetria é o ponto de fusão. Na etnologia

sobre os kaingang existe uma série de análises que tentam apresentar, seja por meio dos

mitos, dos rituais, da organização social o encontro, ou a origem de uma metade a partir

da outra. Assim como, também se atribui a inexistência dela, sendo então simétricas uma

a outra. Contudo, ao que parece, a descrição de mitos, e o desempenho de quem o conta,

sintetiza  do  inicio  ao  fim  a  assimetria  como  fio  condutor.  Ou  seja,  a  disputa  pela

“superioridade”  de  sua  metade  será  sempre  ressaltada,  assim  não  necessariamente



encontraríamos a ascensão dos kajru a partir de kamé, e vice-versa, e sim um jogo de

contrários que se complementa pela disputa entre os opostos, pela diferença.

As  diferenças  entre  jambré  descrevem  a  construção  da  assimetria  entre  as

metades em um mito de origem registrado por Baptista da Silva (2001, p.104-105):

Karein – É sim. O bugio era gente daqui, antes do dilúvio vir pela
terra. Quando o dilúvio veio, ele trepou numa árvore bem alta. Ficou
lá, né? Decerto a água cobria e não baixou logo. Então, ele ficou lá,
naquela ponta da árvore, mesmo, né? Ficou por ali, parado. Levou
40  dias  pra  baixar,  parece.  Ficou  lá,  comendo  aquelas  folhas.
Comendo só folha. Não sei quanto tempo levou. Ficou lá, comendo
aquelas folhas... A natureza da árvore, de repente deu aquela fruta.
Ficou comendo aquela fruta, lá. Virou bugio, criou pelo.
Arokÿ – Só que o kainru-kré ficou mais inteligente que o kamé: virou
kanhér (macaco).
Karein – É,  kanhér. É mais inteligente. O que a gente faz, ele faz.
Aquele brinquedo que a gente faz. Muito arteiro. Ele imita, ele faz
também (...)  O bugio ficou mais  lerdo.  Quando faz as coisas faz
devagarinho.

Percebe-se que as relações são constituídas enquanto assimétricas pelo mito: “o

kainru-kré ficou mais inteligente que o kamé”. Do mesmo modo, mas de forma inversa se

constrói a metade kamé com mais força física:

Sol era mais forte e deu um soco no olho de Lua e este ficou mais
fraco. Isto aconteceu porque estes astros eram da mesma marca e
por isso brigavam, depois que Lua ficou mais fraco, ele perguntou o
que ele faria agora que não podia mais trabalhar pois não estava em
suas plenas capacidades.  Resolveram então que lua iluminaria  a
noite, enquanto Sol, o dia. Daí em diante Lua passou a ser de outra
marca  e  nunca  mais  brigaram.  Sol  é  contrário  a  Lua  mas  são
complementares, Sol vem para destruir e Lua para trazer a vida. O
sol  queima  as  plantas  e  Lua  traz  o  orvalho  para  as  plantas...
(AQUINO, 2014, p.122-123)

O narrador, Reféj, professor e intelectual kaingang da metade kamé ao narrar o

mito  de  origem  da  Lua,  aborda  os  dois  astros  como  Sol,  da  metade  kamé,  e  na

necessidade de criar a diferença um deles agride seu parceiro de metade, tornando a

vítima da investida a Lua, da metade kajru. Outra versão do mesmo mito registrada por

Baptista da Silva (2001, p.113-114), o narrador Karein, da metade kajru, institui o sol como

kajru e a lua kamé.

Toda  a  construção  mitológica  kaingang  parece  apontar  para  a  importância  do

dualismo  e  das  relações  assimétricas  como  preponderantes  para  o  pensamento



ameríndio.  No diálogo recorrente entre as diferentes versões se constata que o valor

simétrico é nulo, uma igualdade não é procurada, mas a complementaridade.

Dessa  maneira,  pautados  pela  complementariedade,  assimetria  e  diferenciação

compreende-se a incorporação do outro,  de personagens da cosmologia ocidental  em

mitos kaingang. Procurando encaixar esse novo ator na estrutura da história relatada se

abre um novo episódio, ou um complemento anterior, que não altera os fatos, não relata

uma história diferente, mas complementa.

A importante mola diferenciadora

Nos  mitos  apresentados  acima  se  percebe  a  diferença  como  característica

fundante do dualismo Kaingang. Seu movimento visa complementar uma versão com a

outra, incorporar elementos ocidentais, contudo não alterando sua base, a diferença.

Movendo-se com “sentidos que são próprios das culturas em que são contados”

(PERRONE-MOISÉS, 2008, p.29) é possível encontrar um “principio filosófico próprio dos

povos indígenas das Américas, diferente dos outros” (idem):

[...]  esses mitos pensam como seria  impraticável  um mundo sem
essa  alternância,  sem  essa  oposição,  sem  essa  diferença.
Considerando a mesma questão e empregando o mesmo código,
esses  mitos  apresentam  vários  modos  possíveis  de  afirmar  a
necessidade da alternância entre oposições, expressando o “modelo
do dualismo em perpétuo desequilíbrio”. Dizem, todos, que é preciso
haver dia e noite, e que é preciso que se alternem, pois é a relação
entre os opostos, aqui sob a forma de alternância, o fundamental.
(PERRONE-MOISÉS, 2008, p.32)

Compondo  o  mundo  dividido  entre  as  metades  kamé  e  kajru,  os  Kaingang

incorporam atores ocidentais dentro desse prisma, classificando Deus, o anjo Gabriel e o

Diabo dentro  de  seu eixo  diferenciador.  Dessa  maneira,  o  “lugar”  do  outro  já  estava

virtualmente presente na cosmologia ameríndia para o aparecimento do “novo”.

Tanto na mitologia como na realidade etnográfica o processo de diferenciação é

constantemente procurado. Categorias nativas como a vergonha, o respeito, a obediência

proporcionam o bem viver ameríndio, que entende que a manutenção de prerrogativas

rituais, de modos de comportamento são elementos significativos para a manutenção da

vida.

O  jambré  (homem  da  metade  oposta  a  de  ego,  da  mesma  idade  –  cunhado

potencial), o kankré (homem da metade oposta a de ego e de idade mais avançada –

sogro real ou potencial), o kanko (kaingang da mesma metade de ego – parente, mesma



metade) têm no cotidiano prerrogativas sociológicas a serem respeitadas.

A complementariedade do oposto, presente em mitos como a “Pãnfér – A cobra

voadora”  (BAPTISTA  DA  SILVA,  2001,  p.106),  apresenta  o  papel  de  companheiro

desempenhado pelos irmãos da esposa de ego,  os jambré,  aquele que “se tiver  que

apanhar, apanha junto, se for pra bater também está junto”. Outro mito que evidencia a

importância  dessa  instituição  é  o  “Vé  hi e  Fág  féin:  os  iambré curados  para  fazer

vingança” (BAPTISTA DA SILVA, 2001, p.107-112) que conta o treinamento de dois jovens

durante o tempo de uma taquara secar para proceder a vingança aos Xokleng.

No  dia-a-dia,  o  respeito  aos  jambré,  a  submissão  ao  kakré,  são  elementos

primordiais  para  a  harmonia,  nessas  relações  a  definição  do  viver  bem  a  partir  da

diferença entre as metades é posta em prática. As características pessoais elencadas nos

mitos para cada um dos heróis seja: kamé forte, persistente e lento; e kajru fraco, não

persistente e rápido; ou ao contrário, como aparece em alguns mitos, o importante parece

ser a oposição, na relação ninguém está em nível de igualdade de personalidade, assim

todos têm uma importância no desenvolvimento da vida em comunidade.

Como  vimos  no  item  anterior,  o  perpétuo  desequilíbrio,  segundo  Lévi-Strauss

(1993)  parece  ser  uma  categoria  presente  no  pensamento  dos  povos  nativos  sul-

americanos.  As  populações  Jê  representam  esta  oposição  na  organização  social,

cosmológica e nos mitos. Sendo essa eterna diferenciação uma espécie de mola que faz

essas sociedades se manterem diferentes no nível das relações pessoais e, ao mesmo

tempo,  “parecidas”  com  a  imagem  etnocêntrica  ocidental  que  os  nomeia  como  “não

índios”.

Ao mesmo passo que aos Kaingang, outra população Jê, os Xikrin-Mebêngôkre

(Kayapó) percebem na distância estrutural a máxima importância, pois sem ela corre-se o

risco de um processo de indiferenciação:

Sem a distância, os termos passam a se chocar uns com os outros
na  disputa  pela  mesma  posição,  substituindo  assim  a
complementariedade pela rivalidade,  à  semelhança das narrativas
dos gêmeos Sol (myt) e Lua (myturwa). No mito, a separação de sol
e  lua  garante  o  equilíbrio  cósmico,  ao  passo  que  seu  encontro
acarreta  rivalidades  miméticas  cujo  resultado  é  violência,  luta  ou
assassinato.  [...]  A  distância  é  fundamental,  tanto  no  plano  das
relações pessoa a  pessoa,  quanto  nas relações  entre  grupos ou
unidades  coletivas,  como  associações  masculinas.  Note-se  em
passant que quando os Xikrin tecem avaliações morais negativas a
respeito  dos  brancos,  ou  de  estrangeiros  em  geral,  costumam
destacar que seu caráter monstruoso deriva, em boa parte, da falta
de vergonha. (GORDON, 2014, p.103)



A batalha  pela  indiferenciação  Jê  ocorre  a  partir  de  processos  rituais,  seja  de

nomeação, de casamento, de caça, corridas com toras, grau de belicosidade do guerreiro.

Com o contato intermitente com a população não índia, mesmo antes do processo de

pacificação,  o  processo  de  manter-se  diferente  incorporou  os  bens  materiais,  assim

panelas,  carros,  televisores  passaram  a  ser  adquiridos  logo  que  se  estabeleceu  o

“contato”.

Dessa maneira, a presença de objetos ocidentais não representou a perca de uma

unidade cultural ameríndia, mas foi assimilada ao processo de diferenciação. Do mesmo

modo,  entendo  que  a  presença  de  religiosidades  ocidentais,  seja  pentecostais  ou

católicas, entre os Jê respondem a processos que ainda não delimitamos por completo,

do ponto de vista etnológico.

O suposto afastamento de rituais “tradicionais” não deve ser entendido como uma

“aculturação ocidental” e sim uma ressignificação ameríndia. Ao incorporar Deus, o anjo

Gabriel, as narrativas kaingang apresentam o mesmo eixo diferenciador, o elo se mantém:

céu, terra e embaixo da terra. 

E da mesma forma, o processo de divisão entre “católicos e evangélicos”, como

afirmam Veiga (2004) e Lourenço (2011), aproxima-se da oposição entre kajru e kamé.

Certamente Veiga (2004) exagera na análise do controle político das chefias kaingang

sobre os evangélicos,  pois  parece em seu texto  que tais  como cordeiros seguem as

ordens da liderança. Cenário, certamente muito difícil  de encontrar entre os Kaingang,

devido a sua espiritualidade belicosa. 

No entanto, reações ao processo do qual  aponta Veiga (2004),  de um domínio

político maior sobre os grupamentos kaingang evangélicos, é evidente na formação de

novas aldeias que ao se deslocarem não somente a ampliação de território é o mote

desejado,  a  insatisfação com as políticas  autoritárias  de  alguns chefes,  como aponta

Aquino (2008), proporcionam a saída, buscam criar um espaço com lugar para o respeito,

distanciando-se do que pode parecer com a forma política dos fóg (não índios).

Nesse sentido, também cabe uma comparação com os Xikrin-Mebêngôkre, que,

segundo Gordon (2014, p.104):

[...] dizem que uma pessoa excessivamente feroz ou tomada de fúria
incontrolável é incapaz de ouvir os parentes (me inhõbikwa mari kêt).
Ela perde a capacidade de entendimento e raciocínio. Nesses casos,
tal pessoa é dita “surda” (“não escuta, é surdo” [...]). Nesse estado, é
como se seu corpo fosse um corpo não humano, como se a pessoa
atingisse  um  estado  de  indiferenciação  corporal  absoluta:  não



sentindo dor, fome, sede, medo, piedade, compaixão, não mais se
desviando dos obstáculos na mata, andando sempre em frente, em
linha reta, atravessando cipoal, galhos, espinhos. Ela se torna então
um  grande  perigo,  um  matador  incapaz  de  discenir  (o  certo  do
errado, o parente de um não parente, o amigo de um inimigo etc.). A
violência  mais  perigosa  é  o  resultado  de  uma  completa
indiferenciação, ao mesmo tempo interna e externa.

Durante  minhas  pesquisas  entre  os  kaingang  percebo  que  o  constante  é  o

inconstante, a religião evangélica resolve os problemas momentâneos. Somente alguns

permanecem  por  um  período  constante,  outros  desertam  pelo  excessivo  número  de

regras, que com o passar do tempo deixam de fazer sentido. Entre os que permanecem, a

crença  aos  espíritos,  o  respeito  ao  matão,  a  dança  da  guerra,  o  falar  a  língua  são

mesclados com a escolha religiosa. Assim como as demandas, toda a estrutura da igreja

é  direcionada  para  resolver  os  problemas  internos,  seja  uma  família  que  passa

necessidades com alimentação ou moradia, seja com a festa comemorativa do Dia do

Índio, demandas que do ponto de vista institucional aproxima o “evangelho” dos kaingang,

e do ponto de vista kaingang “aproveita” dos meios para suprir necessidades nativas, sem

o dever necessário da conversão.

O “ir e vir” de crenças ocidentais não é um tema novo na etnologia, Viveiros de

Castro (2011) aborda a mesma questão entre os Tupinambás e a religião católica inserida

pelos jesuítas. A “fixação” nunca foi o viés encontrado pelos Tupinambás, entendiam os

padres como dignos de respeito, aceitavam seu entendimento do mundo sem vingança,

sem canibalismo e morte ritual, assim como esperavam a reciprocidade, o que se percebe

nesse episódio é o respeito a diferença, o constante é a inconstância no pensamento

ameríndio:

 

[...] a inconstância é um tema que ainda ressoa, em seus múltiplos
harmônicos, na ideologia dos modernos disciplinadores dos índios
brasileiros. Segundo, e mais importante, ela de fato corresponde a
algo  que  se  pode  experimentar  na  convivência  com  muitas
sociedades  ameríndias,  algo  de  indefinível  a  marcar  o  tom
psicológico,  não  só  de  sua  relação  com  o  cardápio  ideológico
ocidental, mas também, e de um modo ainda mais difícil de analisar,
de sua relação consigo mesmas, com suas próprias e “autênticas”
ideias e instituições. Por fim, e sobretudo, ela constitui um desafio
cabal às concepções correntes de cultura, antropológicas ou leigas,
e aos temas conexos da aculturação ou da mudança social,  que
dependem profundamente de um paradigma derivado das noções de
crença e de conversão. (VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p.191)

A ideia  de  inconstância  da  alma selvagem ressoa com a critica  de M.  Sahlins



(2011) à teóricos do “sistema mundial” que profetizavam a formação de uma aldeia global,

onde costumes, hábitos e crenças estariam se homogeneizando devido às “mudanças

radicais,  impostas  externamente  pela  expansão  capitalista  ocidental,  não  é  possível

manter a premissa de que o funcionamento dessas sociedades está baseado em um

lógica cultural autônoma” (2011, p.8).

Percebe-se  que  os  Jê  procurando  a  revelação  de  suas  ideias  no  espaço

enquadram o passar do tempo nas alterações decorridas das mudanças socioambientais.

Contudo, essa aparente aceitação do tempo não é real,  o passar do tempo aciona a

memória, que a transporta para as origens, sendo assim “sociedades-ioiôs, que não se

desprendem de seu momento inicial. Nelas, o sentido da memória se aproxima bem mais

da aletheia grega: a memória é retorno, retrospecção, reprodução” (CUNHA; VIVEIROS

DE CASTRO, 2009, p.96).
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