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INTRODU<;AO 

É difícil sucumbir ao encanto duma lenda sem estar, 
com todos os sentidos, no ambiente ao qual ela pertence. 
Para aquel e a quem a vida do sertáo obriga a contar, , habi
tualmente, com o sol, a lua e as estrelas, tudo que dizem a 
respeito deles soará bem diferente do que para o homem da 
cidade que quase nunca olha para o céu. O que signif ica-m 
contos da on9a, da anta e do jabuti para aquele que náo tem, 
como ó ca(;ador índio, estes animais por componentes im
portantes de seu mundo, conhecendo-lhes perf eitam1ente o 
aspecto e comportamento e desejando, em rela<;áo a cada 
um deles, o bem ou o mal! 

Nao obstante isso, as est6rias dos nossos indígenas háo 
de interessar também aquele que nunca andou pelas selvas e 
que nunca se sentou com os narradores nus ao pé-do-f ogo. 
Comovem pela simplicidade da expressií.o. Também elas 
ensinam a grande verdade de que em todos os povos e em 
tódas as épocas, a mesma multiplicida.de de sentimentos es
tá reunida no coracáo humano. 

~ 

Encarando-as sob as medidas da nossa cultura, niio pa
recem conter nem mais nem meno.~ crueldade do que os 
contos de Chapelinho V ermelho, do Lóbo e dos ca·brttinhos, 
do Barba Azul e da Branca de Neve. Mas podemos julgá
las assim, separando-as do contexto da cultura dos índios 
entre os quais foram colhidas? A resposta náo será a mesma 
em todos os casos. É sabido serem cerios motivos míticos 
difundidos por diversos continentes, por exemplo os do di
lúvio e da fuga mágica. As pesquisas de Dii.hnhardt tor
naram provável que os contos da corrida entre duas es pé
cies animais completamente diferentes nas quais o fraco 
vence o forte pela astúcia, vieram da India, talvez sua terra 
de origem, primeiro a África Oriental, pela vía antiga de 
comércio. De lá dif undiram-se pela África Central onde 
sáo conhecidos ainda em nossos dias, até a costa ocidental 
deste continente, chegando, depois, por meio dos escravos 
negros, a Am.érica, isto é, primeiro ao Brasil onde passaram 
pata os índios ( cf. Koch-Griinberg: lndianermarchen aus 
SÜdame{ika, lena, 1920, p. 325) 
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Por outro lado, há mitos intimamente ligados a orga
niza<;áo social, vida religiosa e outras esferas da cultura tri
bal onde foram achados. Uns contam de um ente supre
mo que criou ou transformou ou organizou o mundo tal 
qual éle é ho je, dando a tribo todo o necessário para o beni
estar do corpo e da alma. Dif erem muito entre si os he
róis-míticos dos Tupinambá, Taulipáng, T embé, Apinaqjé, 
Karajá, Bakairi, Umutina, Bororo, Tereno, Kadiuéu e ou
tras tribos. O Monan dos Tupi quinhentistas, que na repro
du<;iio de freí André Thevet tal vez tenha sof rido alguma in
fluencia européia, aparece como criador do mundo, m.as, 
sentindo-se of en di do pelos homens, m 1anda-lhes o incendio 
universal. O 'JJ.f akunaima dos Taulipáng, criador e trans-
1 ormador, caracteriza-se pela sua 1nalícia, sen do o seu no
me, segundo J(och-Grünberg, composto, aparentemente, de 
máku: mau e do sufixo aumentativo ima. O Mafra dos 
Tembé transforma árvores cortadas em mandioca e, como 
herói-civilizador, ensina a plantar. Kanaxivue transformou 
Karajá em anima is, fez os morros, o mato, o rio e as cacho
eiras, foi ruim para com os indios, inundando a terra tóda 
e bom, buscando-lhes o sol, a lua e as estrélas, bem coma 
os conhecimentos necessários a vida, isto é, saber fiar e te
cer cobertas, fabricar enf eites de algodáo, apanhar tarta
rugas, torcer corda de arco, pescar, ca¡;ar, plantar a ro<;a e 
cavar a canoa. O Haipuku dos Umutina cria os homen.~, 
juntando frutas. O Go-noeno'-hádi dos Kadiuéu, criador 
com qualidades estrambóticas, tem pente para ressuscitar 
os morfos e resina para tornar a enverdecer as árvores s·e
cas. E há, ainda, os heróis-duais co1no os Orekajuvakái do.~ 
Tereno, originados cada qual de urna das m etades dum mo
<;o cortado pela cintura, e que tiram por um buraco os ho
mens que até entií.o estavani embaixo da terra, dando-lhes 
o f ogo, a fa la e out ros bens cultura is e matando os monstros 
antropófagos. Contra aves monstruosas lutam os irmiío.'; 
Kenkutií. e Akréti na lenda apinayé. Outros dois irmiíos 
sáo Keri e Kame que trazem aos Bakairí o necessário pa.ra 
vi ver, is to é, o sol e a lua, a rede de dormir e o son o, o fo
go, os ríos, a casa, a grelha e as dan<;as, criando cada um 
deles, por fim, cerio número de determinadas tribos. 

Dois irm.áos que, embora niío exer<;am influencia nü 
bem-estar da comunidade como os pares mi ticos em outras 
tribos, a nós parecem heróis, ainda que a contragosto: sáo 
os dois Karajá submctidos pelo sogro astral a trés prouas 
desagradáveis, o que representa urna versáo do motivo ml
tico muito difundido na América, cu jo protótipo é, segundo 
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Paul Ehrenreich, o antigo mito japones de Okuninushi e 
Susanowo. 

Enquanto as referencias ao dilúvio e ao incéndio uni
versal que encontramos na mito logia de diversas tribos, fa
zem parte da história geral do mundo, no passado remoto 
dos próprios homens em si, figuram acontecimentos nií.o 
menos impressionantes, como a transforma<;áo de gente e·m 
animais e vice-versa (por exernplo, os narrados pelos Ofa
yé). Encarando-se depois a vida do homem como homem, 
convém saber como deve ser esta vida, assunto que é dis
cutido pela pedra e pela taquara numa parábola dos Boró
ro. Pro{ un.da significa<;áo psicológica tém, sem dúvida, as 
len.das que se ocupam - para náo dizer: preocupam - corn 
a mulher dos tempos primitivos: assim, quando os Mundu
rukú evocam um antigo matriarcado e szza aboli<;áo; quando 
os Karajá conta1n duma espécie de amazonas, e os Bororo du
ma pesca em que as mulheres vencem os homens, transf or-
· mando-os, depois, em porcos. Desta última tribo aparece tam
bém, nas páginas seguintes, a lenda de Baitogogo, explican
do importantes as pecios da organiza<;áo social e do sistema 
ritual. Dos Apinayé ouvimos como o sol e a lua introduzi.
ram na tribo a divisáo dual e a institui<;áo de chef e. 01 
Tembé nos relatam a origem da festa do mel, os Kayapó, da 
do milho. Respondendo tais lendas as perguntas acerca da 
vida do homem e de seus antepassados, outras sá.o expla
na<;óes da procedéncia .de peculiaridades do meio-ambiente. 
Como a noite apareceu e com ela cerios animais é contado 
na lenda dos indios do Amazonas que já encantou gera<;óe~ 
de leitores. Também os T~mbé sabem dizer como obtive
ram a noite (que estaV'a e1n dois potes) e porque o urutau 
uirou ave noturna. A mesma tribo tem urna estória da 
festa dos animais que ensina porque éstes náo vivem mais 
como homens. As estrélas sao os olhos de meninos de má 
índole f ugidos para o céu, como aprendemos dos Bororo. 
Os mesmos indios tém urna lenda da origem das doen<;as que 
dif ere totalmente da dos U mu tina, o que é digno de nota, 
considerando serem éstes últimos classif icados como subdiui
sáo dos Bororo no Handbook of South American lnclians, uo
lume l, pág. 419. Diferem, entre as diversas tribos, também o~ 
mitos do f ogo, sendo o dono des te elemento ou o urubu-rez 
(Tembé) ou a on<;a (Kayapó) ou o macaco (Bororo). O pa
rentesco de trés tribos da f amflia Ge, isto é, dos Apinayé, 
Krahó e Kayapó revela-se também nas respectivas V'ersóes em 
que contam a origem da lavoura, sen.do esta em todas elas 
ensinada por urna mulher-estréla. A Zenda do ninho de 
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arara se ref ere a importáncia que a procura des tas aves 
representa para os Boróro; a do curare alude a indispensa
bilidade déste veneno para o ca<;ador kaxuiana. Digno de 
nota para o etnólogo é o antropocentrismo da lenda da pri
meira jabota explicando que o desenho na casca déste ani
mal deriva do usado pelas mulheres kayapó em honra do 
nascimento de sobrinho, e nao vice-versa, como alguém po
derla supor. Os Taulipáng relatam a origem das córes das 
penas dlals av,es, os Kayap'Ó contam porqu~ o tamanduá tem 
as pernas curtas e também as razóes da inimizade entre ho
mem e cobra. Também os vegetais náo siio postos de lado: 
assim referem os Taulipáng a origem do timbó, os Kaingáng 
do Rio Grande do Sula de outro cipó, e os Tereno a do fum.o. 
Resumindo, podemos dizer que, neste volume, abundaJm as 
respostas do indio as perguntas pelo porque e pelo donde, pe
la causa e procedencia. Robert Lehmann-Nitsclz.e coordenou, 
nas suas Studien ~r südamerikcmischen Mythologie cérea 
de mil e cem désses chamados "motivos etiológicos" ou, no 
dizer de outros autores, "explanatórios". H o je se poderia 
aumentar consideravelmente ésse número. 

Ao pass o que tódas essas lendas satis{ azem o anseio 
tao humano de saber a causa, encontramos, nas páginas se· 
guintes, ainda narra<;óes cuja finalidade é educativa ou pa
ra como ver ou f azer rir. A fábula do papagaio que faz 
krá-krá-krá ensina as crian<;as boróro a niío comer com 
pressa exagerada. Confrontando a juriti com a pregui<;a, 
refere-se o Kaxináua náo só a peculiaridades daquela ave e 
déste mamifero, mll'iS também aos conceitos que possui da be
leza e da av,ersao ao trabalho. O Kone'WÓ dos Taulipáng é 
um homem astuto e val ente que enfrenta vitoriosarnente 
grandes aventuras pa.ra, enf im, morrer a toa, vitima dum es
caravelho. Cheio de suavidade é o conto boróro das duas 
pombas que preparam secretamente a comida para a mu
lher solitária. Para indio rir sáo as aventuras do jabuti 
com anta, on<;a, veado e rapósa, narradas pelos indios do 
Amazonas, o conto kayapó do sapo e da on<;a, e o da on{XL 
e do tamanduá colhido entre os Bakairi, bem como a es
tória vapidiana em que os genros do mucura zombam do 
sogro. 

Para dar idéia do indio do Brasil moderno, a nossa se
le<;iío de Zendas faz sentir, também, a presen<;a do homem 
branco. O mito kayuá do "gov,erno do mundo" explica a 
atual situa<;iío déstes Guaraní aculturados no seu convívio 
com brasileiros e paraguaios. Engra<;ada é a estória api
nayé de Vanmegaprána, f ilho de uma "mó~a de maus cos-
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turnes", o qual, depois de· ser quein1ado, ressuscita das cin
zas em forma de homem branca, transforrnando os peixes 
brancos em gente branca e os peixes pretos em negros, e 
f azendo "tódas a,s coisas qu.e ho je os cristií.os possuem ". 
Po is éste herói mítico era, como lemos no f im, "o velho im
perador Dom Pedro JI". . . Parentesco com isso tem o que 
os vizinhos Krahó contam de Auke, que "se tornara cristii.o" 
declarando, depois aos companheiros da tribo que a alma 
dél es, quando morressem, f icaria vagando para sempre pe
lo serta'o, ao passo que a sua própria alma, isto é, a do cris
tiío Auké, subiría em tal caso para o céu. Mesmo nos con
tos de animais transparece a nossa civiliza<;iío: assim o ma
caco, segundo os Vapidiana, puxa o revólver na briga com 
a on<;a, e, segundo os Kayuá, é tocador de violiío. 

Quanto ao grau de integra<;uo de cada len.da na respec
tiva cultura tribal, podemos afirmar ser ele, as vezes, me
nor do que o de um objeto de uso manual. lías so mente 
pesquisas minuciosas traruo maiores esclarecimentos a re.~
peito. 

Convém perguntar, agora, se os texto$ contidos no pre
sente volume constituem expressiío de determinado grupo 
de culturas que dife-re essencialmente de outros grupos cul
turais. Podemos, af inal de contas, f alar em homogeneidade 
cultural ao encarar os indios do Brasil em sua totalidade? Na 
maior parte dos mapas etnográficos déste pais, as numero
sas córes classif icatórias formam um mosaico desordena·do 
em que sií:o raras as áreas maiores da ·mesma cór: é que 
elas representam, nesses mapas, famílias lingüisticas. Mui
tas diferentes línguas sii.o {aladas pelos nossos silvícolas, 
linguas tií:o diferentes que é freqüente urna tribo náo enten
der as tribos vizinhas. Assim considerava-se e considera-se 
ainda ho je a lingua como o critério maiis conveniente pq.ra 
a classifica<;iío dos indios do Brasil. Mas ela constituí ape
nas um dos muitos aspectos da cultura. 

Me nos heterogeneo se apresenta o mapa etnográfico do 
Brasil se f ór f eito sob pontos de vista económicos. Entii.o 
suas áreas está.o cobertas, na maior parte, por lavradores, 
e, em parte menor, pelos captores. 

Nos volumes do Handbook of South American Indians, 
aquéles sob a designa<;iio de tribos das florestas tropicais 
(" The Tropical Forest Tri bes") sii.o confrontados com os 
outros, os habitante·s das regióes marginais (" The Marginal 
Tri bes"),. de vendo-se fazer vista grossa a respeito da exa
tidii.·o geográfica dessas denomina<;óes. Julian H. Steward.~ 
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o organizador do referido manual em qzze colaboram nu
merosos especialistas, afirma resumindo, no quinto tomo 
( pzzblicado em 1949), o seguinte: no Brasil oriental as "tri
bos marginais" adquiriram das outras tantos elementos cul
turais, que parte delas, isto é, os Gé centrais e do nordeste 
representam, de certo modo, formas de transi<;áo entre am
bos os grupos. Déstes elementos há entre certas tribos ( ci
tadas a página 678) a lavoura, malocas cobertas de palha, 
canoas, sepultura secundária em urnas, redes de dormir, 
bolas de borracha, v·ários instrumentos musicais, estojos p·e
nianos, ornatos plumários, enfeites labiais e auriculares, bem 
.como pintura do corpo com jenipapo e urucu. É preciso de
clarar, porém, que com o desenvolvimento das pesquisas, a 
referida divisáo do Handbook torna-se cada vez mais pro ... 
blemática. 

No que diz respeito a mitologia, é que já em 1904, Paul 
Ehrenreich, em trabalho apresentado no XIV Congresso In
ternacional de Americanistas, sob o titulo "Uber die Ver
breitung und W anderung der Mythen bei den Naturvolkem 
Südamerikas" ("Sobre a Difusa o e Migra~áo dos Mitos entre 
os Povos Naturais da América do Sul") apontou tra<;os co
muns entre várias tribos brasileiras, f al ando em "centros 
da acultura<;áo" (" Akkulturationszentren ") onde tribos que 
viviam em contacto estreito urnas com as outras "permuta
vam náo sómente bens de cultura material mas também pro
dutos espirituais, tradi<;óes e elementos míticos" (pág. 671). 
Quanto m·ais progridem os estudos no Brasil, tanto mais se 
evidencia a vasta difusáo de cerios motivos, como, por exem-
,plo, o dos heróis-gemeos ou o da visita ao céu. Simulta• 
neamente aumenta a documenta<;áo acérca de analog.Zas . na 
mitología de tribos que, juntamente, representam ambos os 
grupos acim.a mencionados, isto é, as das florestas tropi
cais e as marginais. 

Embora apare<;am, portanto, cada vez mais conexóes, é 
preciso convir ser ainda hoje verdadeira a frase com que 
Theodor Koch-Grünberg come9a o prefácio de sua citada 
antología: "A mitología dos índios sul-americanos é ainda 
muito pouco conhecida". Isto náo é contradito pelo fato 
de grande número de autores ter-se ocupado com essa mi-
tología e, especialmente, com sua parte brasileira. . 

Já na primeira monografía sobre urna tribo do Brasil, 
no livro do arcabuzeiro alemáo Hans Staden sobre os ín
·dios Tupinambá, aparecido em 1557, há um capítulo com 
o título "No que 'créem", onde lemos o seguinte: "Dize1n 
que uma vez houve uma grande água que afogara todos os 
seus avoengos, tendo escapado apenas alguns numa can.oa 

e uns outros trepando em altas árvores. Acho que deve ter 
sido o dilúvio". 

Em 1575, frei André Thevet publicou pormenores desta 
Zenda, tratando especialmente da causa da inunda<;iío. De
vemos a ésse franciscano francés a maior parte dos dados 
sóbre a mitologia daqueles índios do litoral brasileiro. 

Nos séculos XVII e X VIII o nosso conhecimento da.<; 
Zendas indígenas do Brasil náo f oi muito aumentado. "Só
m ente na segunda m etade do século passado surge um vivo 
interésse a respeito, especialmente pelos -trabalhos dos via
jantes alemiies Paul Ehrenreich e Karl von den Steinen. 
No século XX, a literatura sobre o assunto cresce cada vez 
mais, como mostra minha Bibliografia Crítica da Etnología 
Brasileira saída em Sao Paulo, no ano de 1954 (indice de 
matéria:s, pág. 781: "Mitologia"). As cole<;óes de 1lendas, 
organizadas por Curt Unkel Nimucndajú, Theodor Ko.ch
-Grii.nberg, J. Capistrano de Abreu, Antonio Colbacchini, 
Mauro Wirth, Harald Schultz, Darcy Ribeiro, Horace Ban
ner e muitos outros pesquisadores, juntam-se os estudos de 
mitología comparada de Robert L ehmann-Nitsche, Alfred 
Métraux, Egon Schaden e Otto Zerries. 

Em 1946 publiquei, na "Editora Brasiliense", de S. PQJlllo, 
um opúsculo intitulado Lendas dos Indios do Brasil (sele
cionadas e comentadas), compila<;ii.o cujos textos, reprodu
zido!l com a maior f idelidade possív·el, foram dividido$ em 
dais grupos, in.titulando-se o primeiro "H omens, Astros e a 
Origem das Coisas do Mundo" e o segundo "~4venturas de 
Animais". O material apresentado agora é coordenado $Ob 
outro ponto de vista, isto é, .<;egundo tribos. Come<;a com 
aquela que c'Olocou o marco inicial da mitología brasileira: 
com os Tupinambá. Seguem, entiio, as outras tribos em 
dispo!li<;iio geográfica. Como mostra o mapa anexo, sáo elas 
das mais diferentes regioes do Brasil: do norte, sul, este, 
oeste e centro. 

Das Zendas saídas na antología de 194.6, inclui-se na pre
sente apenas a que canta " Como a noite apareceu", já pu
blicada no século passado pelo benem érito general Coulo 
de Magalháes. 

Aliás, os textos escolhidos entre centenas, que entrego 
ao distinto homem de letras Af onso Schmidt para adap
tá-los, com a reconhecida habilidade de· sua pena, ao pa .. 
dráo da série fo/clórica editada pela "Livraria Literart", re
velará.o a todos os leitores uns dos aspectos mais fascinan
tes do mundo espiritual de narradores indígenas. 

HE·RBERT, BALDUS 
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NOTA EXPLICATIVA 

A literatura oral dos índios desta parte _da América, constituíd.a 
geralmente de mitos e Zendas, está em parte encerrada nos livros de 
ciencia e nas revistas especiaUzadas, de modo que nem todos os nos
$OS patrícios chegam a ter da mesma uma idéia precisa. A organi
za<;áo desta antologia, com o comparecimento d,e etnólogos que se fize
ram admirar por seus trabalhos, vem facilitar a leitura aos que por 
ela se interessarem. 

Aqui, as pe<;as literárias se apresentam corno as encontramos em 
suas fontes mais idóneas. No entanto, levando em conta que ·serñ.o 
compulsadas de preferencia por leigos - estudantes ou pessoas amigas 
das coisas pátrias - foi-lhes mudada em parte a apresenta~ao primi

tiva, nem sempre suficientemente clara aos ouvidos'' desacostumados. 
É verdade que foram observadas as conven~óes dos etnógrafos, no 
que se referem aos nomes das tribos e de certas palavras desta ou 
daquela língua. Gratamos, por exemplo, os Kayapó, os Apinayé, ou 
os Tereno, semprre no singular, empregando l.etras e aeentos supri
midos do nosso alfabeto pelo acórdo vigente. 

As estórias colhidas entre os brasiZeiros, que sao os índios, pois 
nós outros, para os etnólogos, somos os ne.obrasileiros, despidas do
quilo a que já se chamou de perfume da sabedo·tia, torna1n-se mais 
acessíveis, mais compreensíveis para o leitor comum. Mergulhando 
nesse mar de verdadeiros poemas em prosa, trabalhosamente coli
gidos pelos pesquisadores, doutos ou leigos, através da palavra por 
vézes indecisa dos intérpretes, nos encontramos diante de wm mu:ndo 
submerso, de belezas, criado pela fantasia exaltada dos antepassados 
indígenas. 

Há nessa literatura oral, chegada até nós desta ou daquela fCYTma, 

um espelhismo de águas profundas e tranqüilas onde a realidad.e se 
precipita e se reparte em miríficas miragens, que parecem reproduziT 
figuras e aspectos nos qua.is embalde procuramos identificar coisas 
que já existiram, ou que já foram ouvidas mas que, em boa parte, 
f ogem a nossa cornpreensáo. 

Aquí é o bíblico Dilúvio, ali o aparecimento de ·u.m ser excepcio.:. 
nal que ensina e aconselha ds gentes, acolá os primeir~s ensinamentos 
da Agricultura, da Medicina ou da Astronomía. Náo raro, um nome 
fixado por outras literaturas aparec·e de repente, como -qualque.rt.rooisa 



remota que mais sugere do que afirma. Nao é a toa que, baseando
se em vagas coincidencias, alguns poetas tem procurado identificar 
santos e heróis universais nas estórias de nossos índios. Pode-se até 
procurar, através das perturbagóes do tempo e das grafías, uma lem
branga apagada daqueles Vikings que, em priscas eras, visitaram as 
se te partilhas do mundo . . . 

No acervo rapsódico encontram-se páginas de um sabor estranho 
que nos fazem pensar nos novelistas da Renascenga, seja pelo gigan
tismo rabelaisiano, ou pelo pitoresco boccaciano. Pura imaginagá9, 
talvez. Mas a verdade é que há qualquer coisa de perturbador nesses 
mitos e Zendas coletados de norte a sul do Brasil. E, como os nossos 
índios conservam na alma aquela pureza angélica que Paulo de Tarso 
admirava, eles; em suas estórias, em certos passos, apresentdm-se 
de um realismo encantador. N esses casos, a contragosto, ¡xyr tratar
se de livro que náo se destina a cientistas, mas ao maior número de 
leitores, atiramos sobre as frases inculpadas "o manto diáfano da 
fan tasía", de que falou o grande Ega de Queirós. 

Para terminar, lembramos que ao tornar essas páginas mais trans
parentes, mais acessíveis, náo tivemos em mira, de maneira alguma, 
melhorá- las, o que seria estulta pretensáo, mas torná-las mais ade
quadas a leitura de quantos as quiserem manusear, de todas as ida
des, de todos os níveis cuiturais. Náo é uma novidade, pois isso já 
foi feito com muitos grandes tivros, entre os qua.is se pod.€ incluiT As 
Mil e U ma N oi!es. 

Na hipótese, porém, de que alguns de nossos leitores se interes
sem. pelo formoso assunto, a ponto de desejarem maiores informa~óes, 
mais seguros esclarecimentos, essas lendas e mitos estará.o $empre 
acompanhados das indica~oes necessárias, de autor, obra, editóra. ano 
da publictigáo, etc. .É o meio de mandá-los as fontes, de facilitar-lhes 
a consulta. E, para atender . a possíveis dúvidas sobre palavras des
ta ou daquela tribo, pois cada uma delas tem a sua língua, bem dife
rente das demais, foi organizado um pequeno vocabulário nas últimas 
págin~s do volume, trabalho de paciencia que náo aspira a outra gló
ria que náo seja a de facilitar a compreensáo dos textos, esclarecendo 
o m ais possível o conteúdo das estórias. 

AFONSO SCHMIDT 
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DO MAPA 

AS TRIBOS 

BRASIL INDICANDO 

REPRESENTADAS NO 

f·TUPINAMBÁ 
2· TAULIPÁNG 
3- VAPIOIANA 
4• KAXUIANA 
5- ÍNDIOS 00 AMAZONAS 

8- KAXINÁUA , 
1 · MUNOURUKU 
8· ANAlllBE' 
9· TEMBE' 

10- APINAYE' 
11- KRAHÓ 
12· KAYAPO 
13· KARA.IÁ 
14- BAKAlltÍ 
15- UMUTllt A 
¡g. BORORO 

17- TER EN~ 
18- KADIUEU 
19-0FAYÉ 
20·KAYUÁ·8UAltANi 
21- KAINtANi 00 PAltANA 

PRESENTE LIVRO 

22· KAlll6AN6 DO RIO iltAND[ DO SUL 



TUPINAMBA 

A CRIA<;AO DO MUNDO 

Monan criara o céu, a terra, os pássaros e outros ani-
1nais. A terra era u1na planicie se1n montanhas nem ma
res, pois tudo isso surgiria depois. 

Os povos viviam em paz, gozando os beneficios da obra 
do criador; mas com o tempo, os homens entregaram-se a 
tais desatinos que comevaram a desprezar o próprio Monan, 
que residia entre éles. 

Ofendido, Manan af asto u-se dos homens e enviou a 
terra o fogo celeste que destruiu todos os seus viventes e 
revolucionou a crosta terráquea, formando montanhas e 
vales. No caos, salvou-se apenas Irin-1nagé que, transpor
tado para o céu, aplacou as iras de Manan; este compade·· 
ceu-se dos homens e derramou na terra copiosas chuvas que 
extinguira1n o fogo, criando os rios e outras água.s. O mar 
ainda boje conserva a salinidade produzida pela combusta.o 
das rochas. 

Irin-1nagé convencera a Monan de que nada Ihe ser
vida viver sozinho num mundo desahitado. Diante disso, 
Manan deu urna companheira a Irin-1nagé e do novo casal 
surgiu a a tu al humanidade. En tao nasceu u1n grande pro
feta, ho1nem sobrenatural a que1n, por suas maravilhosas 
obras, foi dado o nome de Maire-monan. :Este, graGas as 
mesmas metamorf oses e os mesmos poderes nlágicos de 
Manan, de que1n era servidor, encheu o mundo de animais 
diferentes para cada regiao. 

No entanto, apesar de tantas dádivas, logo depois os 
homens recaíram na ingratidao; chegaram mesmo a pensar 
em aniquilar o seu benf eilor, pois l\.faire-monan, com o seu 
poder de transf armar gente em bicho, trazia os homens en1 
desassosségo. Para Iíqüidá-lo, reuniram-se todos em certo 
local e of ereceram a Maire-monan urna festa a qual o grande 
.caraíba nao tardou e1n comparecer, e1nbora suspeitando das 
intencoes de tal convite. 

" Lá chegando, os homenageantes induziram-no a trans-
por, sen1 queimar-se, trés grandes fogueiras. O caraíba ven
.ceu a primeira prava. Mas ao saltar a segunda foi consu-
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mido pelo fogo. Sua cabe<_;a, porém, explodiu, chegou até o 
céu, originando os raios e trovoes, que sao os símbolos de 
Tupa. Veio o dilúvio universal. E logo depois Maire-monan 
subiu as nuvens e transformou-se em luminosa estrela. 

Para os Tupinambá, esse Maire-Monan era um anaco
reta ou solitário, embora vivesse rodeado de discípulos an
siosos por suas palavras e ensinamentos. Tinha poderes ili-
1nitados ; dominava as for<;as naturais e conhecia profunda
mente os exorcismos mágicos-religiosos. 

~le introduziu entre os Tupinambá a cultura da man
dioca e diversos costumes como a tonsura, a epila<;ao e os 
ritos do nascimento. Desaconselhou-os de comer os ani
mais pesados e lerdos recomendando, ao contrário, a carne 
dos animais ágeis e valentes. Ao mesmo tempo ensinou-os 
a distinguir entre os vegetais daninhos e os úteis. E disse
minou o uso do fogo que, até entao, era conservado nas 
espáduas da pregui~a. 

Contaram os Tupinambá que, sobrevindo urna longa 
estiagem, Maire-monan tomara, por compaixáo, a forma de 
urna crian<;a. Bastava bater nela para caírem chuvas que 
regavam as plan tas esturricadas. 

Entre os descendentes de Maire-monan um houve que 
se chamou Sommay, o qual teve dois filhos: Tamendonare 
e Ariconte, que eram inimigos. O primeiro era um pací
fico pai de f amília, sempre entregue a sua lavoura; o outro, 
porém, só cuidava da guerra e sonhava reduzir a servidao os 
seus companheiros. 

Certo día, Ariconte, cheio de arrogancia, atirou na cho~a 
de Tamendonare um troféu de guerra e este, repelindo o 
agravo, pos-se a golpear o chao, fazendo jorrar urna impe
tuosa torrente. Quando o dilúvio provocado pelo jorro 
amea<;ava cobrir a face da terra, subiram ambos, com suas 
esposas, ao cimo das árvores. Tamendonare escolheu a pin
doba e Ariconte o jenipapeiro. Desses dois casais sobrevi
ventes do dilúvio, provieram, respectivamente, os Tupinambá 
e os Temininó. 

Outra estória dos Tupinambá: 
Certo pai de familia tinha um servo de fei<;áo grosseira 

e disforme, mas que pertencia a casa de Monan. O aleijáo 
chamava-se Maire-Pochy. Um dia, voltando da pesca, Maire
Pochy trouxe um peixe do qual co1neu a filha do amo e só 
por isso tornou-se grávida, dando a luz um menino bem 
mais cedo do que era de esperar. 

A mo<;a protestou a sua inocencia e o pai, sem demora, 
ordenou que todos os varóes da aldeia desfilassem <liante 
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da crian~a recé1n-nascida, a fim de identificar-se o culpado, 
pois acreditava-se que esta tomaria o arco do pai. 

A crian~a, de fato, tomou um arco mas foi o do odioso 
Maire-Pochy. Humilhados, os índios abandonaram a taba, 
repudiando o sedutor, a móc;a e a crianc;a. Tempos depois, 
sobreveio a seca nas regióes para onde tinham emigrado os 
índios. No entanto, as terras de Maire-Pochv nada sofre-,, 
ram. Entao, ele mandou convidar os emigrados a se abas
tecerein nas suas planta<;óes. 

Famintos, aceitaram o chamado e, a proporc;áo que pro
vavam daqueles alimentos, se transformavan1 em porcos, en1 
maracanás e em grilos. A sogra ficou tartaruga, o sogro 
jacaré. Era a vinganc;a de Maire-Pochy que, depois disso, 
voltou para as nuvens. 

O filho miraculoso ficou na terra vivendo durante algum 
tempo entre os Tupinambá, dos quais se distinguía por usar 
a cahec;a urna acangatara flamejante. Mais tarde, foi para 
a casa do pai, que era o próprio sol, ou Carubsuz deixando, 
por sua vez, um filho em maos dos Tupinambá. 

O penacho de f ogo tinha o poder de inflamar a quem o 
pusesse na cabec;a. Um indio imprudente que o experimen
tou sentiu a cabec;a incendiar-se e se atirou a urna lagoa, 
transformando-se em saracura, ave que ainda boje tem os 
pés e o bico vermelhos. 

O neto de Maire-Pochy chamava-se Maire-Até. Já 
casado com urna Tupinambá resolveu correr mundo, em 
companhia da esposa mas esta, por estar grávida, atrasou
se na jornada. E, ca1ninhando em busca do marido, a mu
lher era guiada pela crianc;a ainda por nascer. Um dia, po
rém, como a mae se recusasse a fazer-lhe a vontade, que 
era colher frutinhas do campo, ela se calou e a mulher se 
extra vio u. 

Teve de dormir na casa de um estranho que dela abu
sou, tornando-a novamente grávida. Em conseqüencia do 
seu crime, o homem f oi transformado em sarigüe. Mas nao 
terminou nesse ponto o drama da pobre mae, que caiu em 
poder de um caníbal chamado J aguarete. O caníbal fe-la 
e1n pedac;os e devorou-a. 

Ambas as crianc;as, que se achavam no seu ventre, fo
ram atiradas no lixo e, no dia seguinte, recolhidas por urna 
mulher e criadas. Quando se tornaram adultas, vingaram a 
morte da mae, transformando em animais selvagens os que 
se haviam banqueteado com a sua carne. 

Foi assim: os gemeos atraíram os habitantes da aldeia 
a urna ilha onde, diziam, havia muitos pés de anajás e, 
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quando os matadores de sua mae atravessavam a água, fize
ram desencadear-se u1na tempestade que os mudou em feras. 
Vingados, os jovens partiran1 a procura do pai, indo encon
trá-lo num lugar ermo e distante. 

Mas nao terminaram aí as proezas dos dois últimos des
cendentes da dinas tia dos heróis-civilizadores. Maire-A tá 
comec;ou por sujeitá-los a muitas provas, sendo o filho es
púrio, nos momentos difíceis, auxiliado pelo filho legítimo. 
O velho mandou que ambos atirassem cbn1 o arco, rnas as 
suas flechas ficaram paradas no ar. Depois mandou que 
eles passassem entre duas altas rochas que se entrechoca
vam a aproximac;ao de qualquer estranho. () filho do sari
güe foi esmagado, mas o irmao mais velho conseouiu res
suscitá-lo e levar a ef eito essa segunda prova. A última 
prova consistía e1n furtar os apetrechos de pesca de Agnen, 
co1n que éle apanhava o peixe Alain, alin1ento dos mortos. 
~ b~stardo f?i mal sucedido e recuperou a vida gra~as ao 
irmao. E so quando recome~aram juntos, os dois heróis 
conseguira1n realizar a fac;anha. 

. André Thevet em Esteváo Pinto: "Muxarabis & Balcóes". Compa
nh1a Editora Nacional, Cole~áo Brasiliana Vol. 303 Sao Paulo 1958, 
pp. 159-164. ' ' , 
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TAULIPANG 

FAc;ANHAS DE MAKUNAfMA 

Quando Makunaíma era menino, chorava a noite inteira 
e pedia a mulher do irmao mais velho que o carregasse para 
fora de casa. Lá ele a quis segurar e forc;á-la. A mae dele 
procurou levá-lo a passeio, mas ele nao quis. Entáo a mae 
mandou a cunhada levá-lo. Esta carregou-o p ara fora até 
urna boa distancia, mas o m enino pediu que o levasse ainda 
mais longe. E a mulher o levou para trás de um morro. 
Makunaíma ainda era um menino m as quando lá chegaram 
tornou-se um homem e forc;ou-a. Passou a proceder sem
pre assim com a mulher e a usava cada vez que o ir1náo ia 
ca~ar. O irmáo, porém, nada disso sabia. Em casa, Ma
k unaíma er a urna crianc;a, mas, quando fora, Jogo 1se trans
formava n um hornero. 

O irmáo mais velho foi buscar fibras de curauá, a fim 
d e fazer un1 lac;o para urna anta. Disse que h avia encon
trado o rasto fresco de urna anta e quería armar-lhe um 
la~o. Makunaíma tamhém pediu um lac;o, mas o irmao lho 
negou, dizendo: 

- Para que o queres? Crianc;as nao brincam com la~o. 
Is to é só para quem sabe manejar. 

Mas o menino insistiu, queria por f ór~a ter um la<;o. 
Todos os dias o pedía. Entáo o irmáo mais velho lhe deu 
um pouco de fibras de curauá e perguntou a máe: 

- Para que é que o m enino quer o lac;o? 
O irmáo tinha visto o rasto recente de urna anta e lá 

queria armar o lac;o. Mas o pequeno disse a máe: 
- A anta nao cairá no laco dele! .. 
Entáo armou o seu lac;o, que tinha feíto das fibras de 

curauá, num carreiro antigo, onde nao passavam mais antas. 
O irmáo mais velho já tinha ta1nbén1 armado o seu. 

No dia seguinte, Makunaíma mandou a mae verificar 
se tinha caído alguma anta. Tinha mesmo. E la voltou e 
disse que a anta já estava morta. E o menino r esponden 
que f ósse avisar o irmao mais velho, dél e, para que éste 
retirasse a anta e a repartisse. Teve de repetir o recado duas 
vezes, pois o irmáo nao queria acreditar nela e respondeu: 
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- , Sou ~uito mais velho; no 1neu la<;o nao caiu ant~. 
como e poss1vel que tenha caído urna no la<;o do pequeno? 

Makunaíma falou a mae: 
- Diga-lhe que leve a mulher para que ela carregue a 

carne! 
Quando o irmao e a mulher já tinham partido, Makunaí

~a ac~nselhou a mae que nao fósse lá. Mas quando o irmao 
Jª havia cortado a a~ta,. Makunaíma mandou-lhe dizer que 
~ransportas~e a anta inte1ra para casa, pois ele mesmo dese
Java repartir a carne. l\fas o irmao recusou-se a dar-lhe 0 
q~inhao ~ue lhe cabia, alegando que Makunaíma era muito 
crianc;a ainda. Carregou tóda a carne para sua casa e dei
xou só as tripas para o menino. ~ste enfureceu-se. 

O irmao suspeitou que Makunaíma andava com sua mu
lher. Disse que ia ca<;ar, mas voltou do 1neio do ca1ninho a 
fim de espreita~ o irmao. Espe,rou escondido perto do lugar 
onde a mulher ia com Makuna1ma. Ela veio com o inenino 
no brac;o. Quando chegou atrás do morro sentou-o no chao 
Ai, Makunaíma transformou-se num hom~m. Cresceu cad~ 
vez mais. _Deitou-se com a mulher e a possuiu. O irmao viu 
tudo. Entao, apanhou un1 pau e deu urna terrível surra em 
Makunaíma. 

Mas M~ku~aíma acabou por aborrecer-se daquela vida. 
Perguntou a mae: 

- Diga-me, mae, quem leva a casa para o pico da mon
tanha? 

E acrescentou: 
- Feche os olhos e diga quem leva a casa para o pico 

da montanha? 
Quando a mae fechou os olhos, Makunaíma ajuntou: 
- Deixe-os fechados até eu avisar. 
Entao levou a casa e todas as plantac;oes, bananas e 

tudo o mais para o pico da montanha. Aí ordenou: 
- Máe, abra os olhos ! 
quando el~ os abriu, a casa, a roc;a e tudo já estava lá 

em cima, no pico da montanha. 
A mae jogou urna casca e um pedac;o de banana para 

~.aixo, pois o ir~ao e sua f amília nada ·tinham para con1er, 
Ja que Makuna1ma levara tudo de mudanc;a. Makunaíma 
perguntou: 
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- Pra que está f azendo isso? 
Ela respondeu: 
- Nao sabe que seu irmao pass a forne? 
O menino ordenou: 
- Mae, prepare caxirí para éles. 

A mae fez muitos nós numa corda de fibras de tururi, 
a fim de marcar o dia para o caxirí e atirou a corda para 
o filho, embaixo. 

En tao o menino perguntou a mae: 
- Diga-me, mae, quem leva a casa outra VE!Z para 

baixo? Feche os olhos e pergunte: Quem leva a casa outra 
vez para baixo? 

Assim ela fez. En tao o menino disse: 
- Deixe os olhos fechados um pouco mais. 
Entao éle colocou a casa outra vez embaixo, num lugar 

novo, perto da casa de seu irmao. E levou consigo o irmao 
e f amília em sua casa para o pico da montanha. Mas o 
irmao estava muito rnagro. Dan<;aran1. Dan<;ando, o irma.o 
ficou tonto e caiu. Makunahna se riu délc, pois estava muito 
1nagro e os ossos, também os do traseiro, eram salientes. 
Depois o irmao comeu muito e engordou outra vez. 

Certo dia o irmao mais velho foi cacar com os outros ., 
irmaos, deixando em casa a mulher com o menino e a mae. 
A mae foi para a ro<;a e Makunaíma ficou em casa, a sós, 
com a cunhada. Transformou-se num bicho de pé para 
f aze-la rir. ~fas no principio ela nao riu. En tao ele se 
transformou num homem cujo corpo estava todo coberto 
de f eridas, para obrigá-la a rir. Quería que ela se tornasse 
subm~ssa. Entao a mulher riu. E ele, caindo sobre ela, a 
possu1u. 

O irmáo sabia de tudo, 1nas fingia ignorar, pois se le1n
brava da fome que tinha passado e, tan1bém, porque nao 
conseguía viver sem o irmao mais mó<;o. Nao quería mais 
brigar com ele. 

Depois a mae 1norreu no lugar chamado Pai da Tocan
dira. A casa da máe tinha o nome de Araliamaítepe. É 
urna montanha. 

Theodor Koch-Grünberg: "Mitos e Lendas dos tndios Taulipáng e 
Arep kuná". Revista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. VII, Sao 

aulo, 1953, pp .. 54-56. 
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TAULIPANG 

ORIGEM DAS TINGUIJADAS 

Havia urna mulher chamada Keiuleué, mae de urna 
crian~a pequena que chorava o dia inteiro. Aborrecida con1 
o choro, pego u no filho, largou-o no caminho, fecho u a casa 
e gritou: 1 • ~ 

- Bicho do mato, coma esse menino 1 
Durante a noite, como o pequeno chorasse e a casa ~e 

mantivesse fechada, o bicho do mato veio e levou-o, dizendo: 
- Sua mae mandou que eu levasse voce. 
Mas a mulher correu e suplicou: 
- De-me o meu filho, bicho do mato! 
~ste, porém, já nao atendeu; levou o menino para longe 

e, alimentando-o com coquinhos de buriti, conseguiu criá-lo. 
Aquele bicho, para comer, freqüentava a fruteira da 

3nta, mas um e outro nunca se encontravam. Isso, porém, 
deveria acontecer mais cedo, ou mais tarde. Quando a anta 
viu o menino, foi logo dizendo: 

- ó cunhado, eu quero ele pra mim ! 
O bicho nao quis dar. A anta teimou. Diante disso, o 

bicho fugiu, foi-se embora, mas nao adiantou. A anta cor
reu atrás, to111ou-lhe a crian~a e carregou com ela para . 
criar. 

O menino chamava-se Kuleuente. Cresceu. A anta deu
Ihe muitos carrapatos, bichinhos que as antas consideram 
enfeites co1no pérolas. Pendurou-os no pesco~o, nas per
nas, nas orelhas, debaixo dos bra~os, no corpo inteiro. 

Mais tarde a anta, que era femea, achou que Kuleuente 
era bonito e gostou muito dele. Fe-lo seu marido. O rapaz 
andava na frente da anta, por toda parte. 

Certa vez ele topou com urna cascavel e gritou para 
trás: 

- Cuidado, urna cobra! 
E correu, seguido pela anta. Depois voltaram, para ver. 

A anta riu, pegou na cascavel e falou: 
- Veja. Isto nao é cobra, é o ferro do meu fogao ... 

Cobra corre atrás da gente. . . Para a anta, o cachorro é 
uma cobra. O cobra corre atrás da gente e onde pica dói. 
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O rapaz andava na frente da anta, por tóda parte. 



Os nome·ns sofrem com a sua picada, como nós sofremos 
com a mordedura de um cachorro. 

Assim conversando, a anta seguiu com o rapaz. tste 
agora sabia que a cobra nao passava de um ferro de fogao 
e nao mais teve medo. Logo adiante, a anta achou urna 
capoeira, e comeu alguns ananases. Era antiga planta<;ao 
da mae de Kuleuente. Entao a anta mandou o rapaz a casa 
da mae, para visitar a familia. 

- Mas nao f al es de niim a teu pai, a tua mae, a teu 
irmao e a teus cunhados, senao eles me matam. 

O rapaz, com seus carrapatos, foi e entrou na casa pa-
terna. A mae, a principio, nao o reconheceu. ~le disse: 

- Eu sou Kuleuente. 
Entao ela se admirou: 
- Por que estás assim coberto de carrapatos? Vou 

tirá-los ... 
E, a tirá-los, perguntou por onde o filho tinha andado 

tanto tempo. 
- Andei por aí a toa, pelo mato. 
No dia seguinte f oram a capoeira, buscar ananases. Nao 

encontraram nenhum, pois a anta havia comido todos. Só 
encontraram o seu rasto. Voltando para casa contaram 
tudo e os cunhados prometeram: 

- Amanha vamos matar a anta. 
Mas no dia seguinte, a hora da partida, Kuleuente con

f essou: 
- Nao vá lá. Essa anta é minha mulher. Se querem 

matá-la mesmo, apontem a flecha na volta da pá e nao na 
barriga, pois está grávida e eu sou o pai. 

A mae nao gostou: 
-- Estás casado com a anta? Pensei que tivesses an-

dado a toa aí pelo mato ... 
Os cunhados perguntaram: 
- Onde está a anta? 
Kuleuente responden: 
- Está no aceiro da ro<;a, do lado da alvorada. 
Depois, pediu a mae. 
- Vá para lá. Quando eles matarem a anta, tire as 

entranhas, receba a crian<;a e a lave. Nao é preciso nin
guém para a ajudar. 

Os cachorros encontrara1n logo a anta. Os cunhados a 
abateram a flecha~os. A mae fez logo abrirem a barriga do 
animal e de lá retirou a crian~a. Lavou-a no córrego. 
Muitos peixes boiaram, de barriga para cima. Apanhou boa 
quantidade désses peixes e levou a crian<;a para casa. 
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Comeram a anta e ficaram com o menino para criar. 
Cada vez que ele era lavado, morriam muitos peixes. Por 
isso, quando estavam com fome, ela ia lavar o neto e sem
pre tinham peixe para comer. · Deram ao pequeno o nornc 
de Azá, designa~ao de um cipó que, macetado e atirado na 
água, mata ou tonteia os peixes. 

A crianca cresceu. O pai recomendou a mae: 
~ 

_ Quando lavares Azá no riacho, nao leves ninguém 
contigo, nem mesmo urna crian9a. 

Certo dia, para tirar a prova, os cunhados mandaram 
algumas crian9as atrás da velha. Escondidas no mato, elas 
espiaram como a · avó banhava o neto. Botava a crian~a 
dentro da água e nao tinha mais do que recolher os peixes. 
Antes dela voltar, as crian<;as correram a casa e contaram 
aos cunhados de Kuleuente como as coisas tinham aconte
cido. Todos já sabiam que ela matava peixes quando ba
nhava o menino. Comeram diariamente f arto pescado e a 
velha acabou por convidar os parentes para virem a sua 
casa comer peixes. 

As aves que comem peixe, j aburu, tuiuiú, gar<;a branca, 
ariramba e outras, souberam que por causa do banho da 
crian<;a abundava o peixe na casa de Kuleuente. Entao o 
tuiuiú foi a casa da avó do menino e pediu-o para banhá-lo, 
pois poderia f azer urna bela pescaría na hacia profun~a ,e 
larga embaixo do salto de Pulomelu, onde abundavam p1rai
bas, surubins, tucunarés e outros. 

O pai responden: 
- Nao. Voces querem matar meu filho ! Eu pode~ia 

deixá-lo tomar banho num riacho, mas no po~o que f1ca 
embaixo do salto, isso nao! 

O tuiuiú teimou, teimou, teimou. Kuleuente ficou abor-
recido e disse ao filho : 

- Está bem; vamos até lá a fhn de admirar os peixes 
que o passarao viu. 

E todos correram para lá, inclusive a avó e os cunha
dos. A beira do po<;o estavam reunidas todas .as aves. que 
comem peixe, até mesmo o urubu. Sob as aguas v1ram 
muitos cardumes. E o pai mandou o filho banhar-se. 

Azá resistiu: 
- Nao quero, papai; o po<;o é muito feio e eu tenho 

medo. 
Kuleuente irou-se: 
- Estou mandando, tome banho ! 
O filho pulou na água, deu alguns mergulhos. 
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Agora volte, Azá, que já estao morrendo muitos 
peixes. Volte ! 

O menino, zangado, saiu da água e trepou num rochedo 
que havia no meio do poc;o, deitando-se nele de bruc;os. 
Sentia muito frio, pois quando se atirara na água estava 
suando em bica. A avó, o pai, os cunhados e todos os pás
saros pescadores só pensava1n e1n juntar peixes. 

O pai conservava-se em pé, na margem, sobre urna pe
dra, olhando o rapaz. Pensava que ele estivesse bom, mas 
o pobre já estava morto. Keiemé, o demonio do arco-iris, 
que mora en1baixo das quedas de água, tinha-lhe atirado 
urna flecha. 

As aves pescadoras pegaram 1nuitos peixes. O urubu 
e o urubu-rei ficaram a beira do poc;o, apanhando os pei
xes que boiavam e que o vento levava para seu lado. Fize
ram um grande brasido. O pai f oi até o rochedo, abrac;ou
se ao cadáver do filho e chorou. Quando acabou de chorar, 
chamou o passarao a fim de levar o menino para terra. 
Deitaram-no na margem. 

J 
Kuleuente esta va ira do e f alou as aves: 

· · · - Os cµlpados sao voces! l{eiemé matou meu filho ! 
Agora me ajudem ! Matem Keiemé ! 
. O passarao voou até o céu e de lá desceu de ponta

c,abe<;a, para mergulhar e matar a serpente do arco-iris, mas 
hateri na água e nao passou da superficie. A garc;a branca 
ta1nbé1n voou até o céu e de lá se precipitou no poc;o, mas 
també1n n~o conseguiu penetrar na água, ficou na superfi
cie. : Entao a garc;a cinzeilta, ou uazanauá, fez o n1es1no. 
Depois, saiiá, a garc;a socó, também fez a sua tentativa mas 
nao conseguiu penetrar na água. A seguir, foi sakaigá, oü 
mártim-pescador. E todos os demais pássaros: papagaios, 
araras, urubus, urubus-rei o tentaran1, mas nada. Todos 
esbarravam na superficie e depois voltavam. E o j acu, o 
mutun1, o inhambu, os pombos, experimentaram mas nao 
passara1n da flor das águas. Entao a anta e todos os ani-
1nais se esforc;aram mas nao chegaram a descer além da 
superficie. Até mes1no murumurutá, o rouxinol, tentou furar 
o espe1ho líquido, mas nada conseguiu. 

Sobraram apenas kuiaui, o carará, o peleke, o mergu
lhador. Estavam pousados longe, numa pedra, e nao tive
rarn culpa da morte do menino. Mas Kuleuente veio e pediu 
ao carará: 

- Cunhado, ajude-me. Meu filho está morto. Keimé 
matou-o com um flechac;o ! 
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O carará explicou que nao partilhara da culpa, mas es
tava disposto a ajudá-lo. Chegando a beira do poc;o, brigou 
com o passarao e repreendeu as outras aves, por serem cul
padas da morte de Azá. Durante esse tempo, o pai ficou 
sentado numa pedra, a chorar. 

Terminada a briga, o carará e o mergulhador se senta
ram juntos. O· carará fez a-ta-ta-ta-ta-ta e bateu as asas, 
como até hoje faz. Depois inclinou-se e desapareceu no ar, 
voando para o céu. Quando ele sumiu, o 1nergulhador fez 
"o ... ! ", bateu as asas no chao e se perdeu lá ein cirna. Voa
ram muito alto e ficaram algum tempo no céu. Den1orara1n, 
demoraram. Ouviu-se o canto do carará nas nuvens; desceu 
corno urna flecha, mergulhou no po<;o e desaparecen. Nen1 
bem desapareceu, escutou-se um ruido abaf ado, lá en1baixo, 
e a água parecía tremer. Entao foi o n1ergulhador que des
ceu a pique das nuvens e também su1niu no po<;o. Ouviu-sc 
novamente o barulho abaf ado. Lá e1nbaixo ficara1n 1nuito 
tempo. Depois voltararn a tona. Tinham matado Keie1né, 
o demonio do arco-iris, com flecha<;os e estavam tentando 
puxá-lo para terra. Disseram a l{uleuente: 

- Pronto, cunhado l J á está morto, vamos agora tra
ze-lo para terra. 

- Tragam-no para este rochedo. Vou buscar um cipó 
para arnarrá-lo. 

Foi buscar o cipó e amarrou-o no pesco<;o da cobra do 
arco-iris. Os pássaros o ajuda.ram a arrastar a cobra. para 
a terra. Quando a viram no rochedo a esfolaram, parhram
na em peda<;os que f oram distribuí dos por todos. 

- V.amos ver que1n é o dono des ta pele! 
O passarao voou para o alto levando a pele nas cos

tas, mas a pele nao cantou. A gar<;a branca voou, 
com a pele, e cantou "ao, ao ... " Entao o socó estendeu a 
pele sobre si, que sao as penas coloridas que tem nas costas 
e nas asas, e voou cantando "koró, koró, koró". Quando 
regressou a terra, disse : 

- Gosto desta voz, é muito bonita. 
O martim-pescador tomou um pedacinho da pele, dei

tou-o sobre a cabeca e o pescoco, que sao as penas brancas 
e vermelhas que te~ nesses lugares, e cantou "kiao-é, kiao-é, 
é". Gostou da voz e ficou com ela. Um pedac;o da pele grudou 
no seu bico, por isso tem o bico amarelo. Veio ·o inutum. 
Pegou num pedac;o de pele e grudou na gargan~~· Trepou 
no alto de urna árvore e cantou "hin, hm, hrn, hm . Pequeno 
retalho da pele ficou em seu nariz, que até boje tem a có.r 
amarela. Veio o cujubi, pegou u1n pedacinho da pele, es-
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tendeu-o na cabe~a, pesco~o e asas, que sao as penas bran
cas que tem nesses lugares, e cantou "krrr", como ainda canta 
ao nascer do dia. Achou a voz bonita e ficou com ela. Assim, 
todos os pássaros receberam a sua voz e voaram, foram-se 
embora. A arara pegou um largo pedac;o de pele e cobriu 
todo o corpo com ele; por isso tem até boje tao colorido 
o corpo inteiro. A mes1na coisa fizera1n os papagaios e os 
periquitos. O cazabaká das planicies tomou um peda<;o da 
pele, um pouquinho da voz e cantou muito bonito. Assim, 
para todos os pássaros, a pele do arco-iris se transformou 
em penas coloridas e em voz. Todos os pássaros, inclusive 
o j acu e o rouxinol, receberam penas coloridas e voz. 

Vieram entao os animais: anta, capivara, veado. Cada 
um vestiu um pedac;o do arco-iris. O veado colocou-o como 
enfeite na cabe~a e a pele se transformou em chifres. Em 
priscas eras, o veado capoeira tinha os chifres que boje 
tem o veado galheiro. Mas assim o capoeira nao podia cor
rer pelo mato, pois se enganchava nos galhos e nos cipós. 
Entao, disse ao galheiro: , 

- Va1nos trocar os nossos enf eites, cunhado? ... 

O veado campeiro barganhou os seus enfeites com os 
do galheiro. E nao mais ficou preso nos cipós, pode correr 
a vontade na floresta. o galheiro também experimentou os 
seus e achou bons, ficando com eles. Veio a cutia, pegou 
num pedac;o da pele e o boto u no peito e na barriga; sao 
os pelos avermelhados e brancos que te1n nesses Jugares. 
E ganhou a sua voz. O nlesmo fez a paca. E a anta que re
cebe u o seu chamado de assobio. Veio o caititu, botou a 
pele sobre os ombros e esta se transformou em cerdas pre
tas. Recebeu também a voz que conserva até boje. Veio 
o taiacu e recebeu o seu ronco. Por último veio o taman
duá e "deitou o peda~o de pele sobre a espinha e os bra<;os, 
o qual foi transformado na pelagen1 a1narela que apresenta 
nesses lugares. Recebeu sua voz, um pouco mais clara que 
a do taiac;u. E f oi assim que todos os anima is de cae; a rece
bera1n suas cores e sua voz. E até os macacós foram lem
brados: o bugio, o macaco e o macaquinho, que acharam o 
seu grito e o conservam até boje. 

Kuleuente fez um cesto e nele colocou o corpo do filho. 
Depois dirigiu-se para muito longe, nao se sabe onde. A. 
avó botou o cesto nas costas e caminhando cantava, nin
guém sabe o que. O sangue do menino gotej ava no chao 
e ela carregou o seu fardo a través do país dos Ingarikó e 
dos l{amarakotó. Por fitn, o corpo do menino apodreceu; 
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a carne f oi caindo e só ficaram os ossos. Mas a velha con
tinuo u andando, a cantar. . , . 

Onde caíram sangue e carne, nasceu o timbo que ate 
boje ali viceja. Algumas partes do me°:in? fica:a1n na mar
gem do rio e delas nasceram outros cipos ma1s fracos, ou 
pouco venenosos, dos quais é preciso usar boa quantidade 
para tontear o peixe. Os ossos caíram deste lado da divi
sao de águas do rio, onde até nossos dias é abundante o 
timbó f raco. 

A avó, depois disso, teve de procurar min~ocas para 
iscar o seu anzol e foi transformada em corocoro, que con
tinuou a gostar de minhocas. Quanto a Kuleuente, nao se 
sabe que f im levo u. 

Theodor Koch-Grünberg: "Mitos e Lendas dos indios- Ta~páng • 
Arekuná". Revista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. VII, Sao Paulo, 
1953, pp. 76-83. 
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TAULIPANG 

A CABE<;A ESQUERDA DO URUBU-REI 

Os parentes queixavam-se de Etetó. Todos os dias, ele 
ia pescar mas nao trazia nada. Devia ser falta de sorte. 
Certa vez, encontrou urna cabacinha a beira do rio. Era da 
lontra. Ela a enchia pela metade e depois de esvaziá-la a 
beira da água, só tinha de ir pegar os peixes ... 

Olhou o rio e lá estava a lontra correndo atrás dos 
peixes para matá-los a pau. Assim, Etetó, vendo a caba
cinha abandonada, pegou-a e corren. O indio chegou a um 
riacho, encheu-a pela metade e depois esvaziou-a na corren
teza. Da cabacinha saíram pirandirás, pacus, tucunarés e 
outros peixes. Matou muitos, fez urna fieira, botou a caba
cinha debaixo do bra~o e, chegando perto de sua casa, escon
den-a no óco de urna árvore. Os parentes ficaram descon
fiados ao verem o rapaz voltar coro a pescaria. Mas ban
quetearam-se a sua custa. 

Depois, todos os dias, trazia muito peixe. Certa manha, 
o cunhado seguiu-lhe as pegadas para descobrir co1no ele 
pescava. Encontrou Etetó juntando peixes, tendo a caba
cinha debaixo do bra~o. 

- É aqui que pescas? - perguntou-lhe. 
- Sim, é aqui. Mas vai juntando estes peixes enquanto 

eu vou ali e j á volto ... 
Foi ao mato, esconden a cabacinha e voltou. Disse-lhe 

o cunhado: 
- Enfia os peixes num cipó e vai para casa, que eu 

ainda vou ca~ar por aí. 
E tetó enf iou os peixes no cipó e partiu. O cunhado, 

no entanto, fingiu que ia ca~ar mas ficou espreitando Etetó 
e, assiin que ele se foi, tratou de procurar a cabacinha, en
contrando-a no óco da árvore. To1nou-a, corren a beira do 
rio, encheu-a pela metade e vazou-a na correnteza. l\fuitos 
peixes boiaram. Entao, deixou a cabacinha no barranco e 
se pós a catar os melhores. Mas a cabacinha rolou para 
dentro do rio e um pirandirá engoliu-a, ficando para sen1-
pre nas entranhas dos peixes, transformada em bexiga na
tatória. 
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Da cabacinha sairam pirandirás, pacus, tu.cunarés e ou.tros pei.:ces. 



Depois da bela pescaria, o cunhado procurou a cabaci
nha mas já nao a encontrou. Quando chegou em casa, foi 
a Etetó e confessou ter perdido a cabacinha. O rapaz zan
gou-se e saiu a procura daquele objeto que lhe garantia 
a subsistencia. Acabou por saber que os peixes a tinhan1 
engolido. 

Seguiu pela margem e encontrou a lontra que tinha um 
remo mágico. Com ele, o bicho fazia secar o rio e depois 
fincava-o ali ·perto e ia a cata dos peixes. Etetó viu aquilo, 
arra?cou o reino e a água correu com violencia, levando 
consigo a lontra. 

. Etetó seguiu rio achna, levando o remo. Chegou a um 
riacho e meteu o remo na água. O riacho secou, os peixes 
come<;aram a pular em cima da areia e ele apanhou-os 
quantos quis. Depois escondeu o remo no óco de urna ár
vore e f oi para casa, levando o pescado. 

O cunhado viu aquilo e resolveu saber como Etetó fazia. 
Seguiu-o. O rapaz procedeu como de costume, escondeu o 
remo no huraco de urna árvore e depois voltou para casa. 
Ai, o cunhado saiu do esconderijo, pegou o remo, fincou-o 
a beira da água. Mas o rio encheu tanto, que levou o remo, 
o ·qual foi engolido pelo caranguejo. Sao os seus hra~os. É 
a f ólha menor do gancho das tenaz es, onde tem a carne e 
lembra, na sua forma, um remo indígena. 

Etetó soube que o cunhado tinha perdido o remo. 1-: 
foi procurá-lo. Seguiu pela beira do rio e encontrou Zalimá, 
que atirava flechas para o ar, sem nenhum alvo. Mas caíam 
muitos pássaros: mutum, jacu, cujubi, inambu. Esperto, 
Etetó marcou o lugar distante onde caíra a flecha. Enquanto 
Zalimá ap.anhava os pássaros mortos, corren para lá, pe
gou-a e correu. 

Quando chegou perto da casa, experimentou a flecha 
e come<;aram a cair muitas aves. Primeiro, foi buscar a 
flecha que escondeu no óco de urna árvore e depois foi jun
tar a ca<;ada que levou para os parentes. O cunhado viu 
aquilo e pensou que Etetó tinha encontrado, novamente, 
algu1n objeto mágico. 

Um dia, o cunhado saiu no seu rasto. Viu quando Etetó 
foi atrás de urna árvore e retirou a flecha. Viu quando co
me<;ou a atirar, quando as aves come<;aram a cair, urna a 
urna. Quando o rapaz escondeu a flecha, juntou as aves e 
seguiu para casa, ele tratou de ir buscar a flecha. Atirou-a 
para cima e inatou muitas aves. Nao se importou com o 
destino da flecha e tratou de juntar as aves mortas. Zalimii, 
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poré1n, encontrara a flecha e levara-a consigo. Quando o 
cunhado foi procurá-la já nao a encontrou mais. 

Ao saber que o cunhado havia perdido a flecha, Etetó 
ficou zangadíssimo. E saiu a procurá-la. Em caminho en
controu o tatu grande, que estava sentado a entrada de 
sua toca. Tinha na mao um maracá e cantava: 

Dos animais de ca~a 
O chocalho sacudo . .. 

Ao seu ruido vieram muitos animais de ca<;a: antas, 
porcos, veados, cutias. O tatu escondeu-se na toca e os ani
mais passaram. Quando ele voltou e cantou de novo, Etetó 
empurrou-lhe a zarabatana no traseiro. Entao o tatu lar
gou o chocalho e fugiu para a toca. Etetó pegou no ma
racá e correu para longe. Subiu numa árvore e se pós a 
cantar como o tatu, agitando o maracá. Os bichos come
<;aram a passar a sua frente. tle matou dois porcos com a 
zarabatana e tocou para casa. Quando chegou com os bi
chos, o cunhado ficou desconfiado de que ele tivesse des
coberto um novo objeto mágico. Todos os dias Etetó vol
tava arcado ao peso da ca~a. Como das outras vezes, o 
cunhado resolveu segui-lo. De longe já ouvia o barulho que 
faziam os porcos chamados com o chocalho. Etetó matou 
dois deles e voltou para casa, depois de esconder o chocalho 
no óco de urna árvore. 

O cunhado fez tu do o que E tetó fizera e os porcos 
apareceram, mas deixou o chocalho cair e os parcos o leva
ram. Quando contou que havia perdido o chocalho, Etetó 
perguntou-lhe: 

- Como souheste disso? 
- Quando atiraste nos porcos, ouvi os gritos e corri 

para lá. 
- Pois agora vais passar fome ... 
E dessa vez brigaram para sempre. 
Certo de que nao encontraria mais nenhum objeto 1ná

gico, Etetó resolveu ir pescar. Nao conseguiu pegar nenhum 
peixe. Entao, voltando para casa, fez um anzol de ferro 
e ordenou: 

- Quando meu cunhado te quiser experimentar, entra
lhe na mao. 

E empatou o anzol na linha. 
Aí veio o cunhado, que era um xereta e mexia em tudo 

que era de Etetó. 
- O anzol é bom? - perguntou. 
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- Náo sei, ainda náo o usei. 
- Deixa-me ver. 
O cunhado experimentou o anzol na palma da máo e 

este penetrou-lhe na carne, f azendo-o gritar muito. Mas 
nao parou aí. Atravessou-lhe o bra~o, saiu pelo ombro, 
entrou num lado do peito e saiu no outro, entrou no ante
bra~o e saiu na mao, atravessou-lhe as pernas, cobriu-lhe 
todo o corpo deferidas. O anzol transformou-se num tumor; 
o homem morreu e apodreceu. 

A sua sogra quis matar Etetó e disse para a alma do 
seu filho: 

- Quando Etetó fór pescar e estiver com fome, trans
forma-te numa árvore cheia de fruta, seja cajueiro, bana
neira ou mamoeiro. Transforma-te em carne de veado· 
cozida! 

Um dia Etetó foi pescar no rio mas nao pescou coisa 
alguma. Achou caju e passou adiante, pois sabia que era 
o cunhado. Achou milho e virou a cara. Achou urna ca
ba~a cheia de caxiri. Estava com fome, quebrou a cabaca e 
seguiu o seu caminho. Mais adiante, encontrou carne .. de 
veado, cozida, e bolos de mandioca. Pensou: 

"Minha sogra disse que esta carne cozida, de veado, era 
para mim, para eu comer, mas nao a comerei". 

Virou a panela, que se fez em cacos. 
Continuou andando e encontrou urna bananeira, con1 

seu cacho de bananas maduras. Estava com muita forne, 
pois desde manhá nao tinha comido nada. Arriscou: 

- Vou comer estas bananas. 

Quanto mais comia, mais vontade sentia de comer. En
goliu o cacho inteiro. Depois, o arco e as flechas. Tinha-se 
transformado num glutao, num come-tu do, num bicho f an
tástico. 

Anoiteceu e ele prosseguiu no caminho até que chegou 
perto da casa. Sentou-se numa pedra e gritou: 

- Tragam um ti~ao aceso, náo acho o caminho 1 
A mulher veio com um facho; éle engoliu primeiro o 

f acho, depois .a mulher. Grito u de novo: 

- Tragam mais f ogo ! 

A sogra veio com um facho aceso. Ele engoliu o facho 
aceso, depois engoliu a sogra. E continuou a gritar: 

- Mais f ogo ! Mais fogo ! 
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Vieram trés homens. O da frente trazia um facho 
aceso, os outros dois se quedaram u1n pouco atrás, a fim 
de ver o que acontecia. Entao Etetó, para enganá-los, falon 
do alto da pedra, como se aquéles a quem engolira estives
sem ali, saos, a ouvi-lo: 

- Logo que vocé me trouxe fogo ele se apagou. 
Tranqüilizado, o hornero que trazia o f acho aceso apro

ximou-se. O come-tudo engoliu o facha e a seguir engolin 
0 homem. Os outros do is ficaram escutando. Ele falo u: 

- Oh, agora engoli meu cunhado ! 
Os dois assustaram-se: 
- Ele se transforn1ou num Wewé, num fantasma! 
E correra1n para casa. Chegando, fecharam a porta e 

a refor~ara1n com casca de árvore. O papao continuou a 
gritar: 

- l\íais fogo ! Mais fogo ! 
A. meia-noite parou de gritar e como ninguém atendesse, 

foi para casa. No terreiro, sentou-se. Quando amanheceu 
ainda lá estava sentado <liante da casa. 

- Foi-se embora - disse um deles. 
E' saiu. Etetó trepou no seu ornbro, mas o homem nao 

o via, embora o ouvisse falar. Passou muita fome, porque 
o fantasma nao o deixava comer, devorava tudo o que o 
hornem levava a bóca, fósse tamorita apimentada, bolos de 
mandioca ou caxiri. 

O homem pegou numa vara e foi pescar. Era só atirar 
a linha e puxar o peixe. Pirandirás, pacus e tucunarés sal
tavam a roda dele. Mas o encosto desceu-lhe dos ombros 
e engoliu-os, um por um. E o hornem quis libertar-se. 

Quando outro peixe mordeu a isca, ele puxou a linha 
com tóda fór<;a para fora da água, de modo que o peixe 
soltou-se do anzol e foi cair longe. O fantasma pulou do 
seu ombro e corren atrás do peixe. 

O homern correu logo na dire~áo oposta e por is~? 
Wewé (assim se chamava o come-tudo) quando voltou, Ja 
náo o encontrou. Seguiu as suas pegadas. O homem na frente, 
Wewé atrás. De repente, chegaram ao carreiro da anta e 
foram por ele afora, mas em certo ponto o hornero deu uro 
pulo de banda e parou; Wewé passou na corrida, se1n 
ve-lo. Mais adiante, ouviu o barulho que a anta fazia cor
rendo, e saiu atrás dela, alcan<;ou-a, montou no lombo dela, 
náo a deixou 1nais. Entao, quando a anta quería comer 
urna fruta, Wewé era quem a engolia. Por isso a anta aca
bou morrendo de fome. 
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Quando viu a anta morta, Wewé ficou ao lado dela 
P?ra ver ~e vinha alguém. O bicho apodreceu, virou car~ 
i;i1~a, ~tra1u os urubus. De noite, chegou o urubu-rei, que 
e o pa1 dos urubus. Wewé sentou em cima dele. E o uru
bu-rei, muito satisfeito, gritou: 

- Serás a minha cabe<;a esquerda ! 
, Nao se lembrou mais da anta e voou com Etetó para 

o ceu. 
O urubu-rei passou 

cabe~a esquerda. 
a ter duas cabe~as; Etetó é a su:i 

The~?or K?ch-Grünberg: "Mitos e Lendas dos fndios Taulipáng e 
Arekuna • Revista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. VII, Sao Paulo, 
1953, pp. 98-103. 

44 

TAULIPANG 

A ONc;A E O RAIO 

A on<_;a encontrou o raio, que estava f azendo um cace te. 
Ela veio por trás, pé ante p é, e o raio nao a pressentiu. 
Chegando perto, deu um pulo sobre o raio, mas nao o atin
giu. Pensava que era um bicho e queria devorá-lo. Entáo, 
manhosamente, perguntou se ele era forte; o raio respondeu 
que nao tinha fór~a nenhuma. Entáo o felino disse: 

- Po is eu nao sou como voce, tenho u1na f orca enor-
" me! Olhe aqui, cunhado, quando eu quero, quebro tu do .. . 

Trepou numa árvore carimbé e quebrou os galhos. A 
seguir, subiu numa árvore paricá e derri~ou tudo. Desceu 
para o chao, arrancou o capim e revolveu a terra com as 
garras, para mostrar que era mesmo fo rte. Depois, paro u 
cansada e disse, tomando f ólego: 

- Viu, cunhado? Eu sou assim. Sou for<_;uda, nao sou 
como voce! 

Mas o que ela queria era comer o raio. Para sondá-lo, 
disse: 

- Agora, quero ver a sua fór~a; se fór capaz, fa~a o 
que eu fiz! 

Mas o raio, que era esperto, respondeu: 
- Nao sou como voce, nao tenho f ór~a nenhuma ! 
Diante disso, a on~a tratou de se mostrar ainda mais: 

quebrou galhos, arrancou capim, revolveu a terra. Termi
nado isso, sentou junto ao raio, com as costas voltadas para 
ele. 

Aí, o raio agito u o seu cace te, produzindo f aísca, tro
va o, tempestade e muita chuva. O corisco quebrou todas as 
árvores e a on<;a despencou no chao. 

Segurou-a pelas pernas e atirou longe. A on<;a corren 
e f oi esconder-se debaixo de um rochedo. O raio partiu to
dos os rochedos. A on<;a trepou de novo numa árvore. E 
o raio despeda<;ou todas as árvores. 

Espavorida, enfiou-se na toca do tatu gigante. Mas o 
raio veio atrás e fendeu a terra. Assim ela correu sempre, 
escondendo-se aqui e ali, mas o raio ia a sua procura e 
destruía tudo: árvores, rochedos, tocas de ta tu. Depois a 
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chuva e o vento fizeram que ficasse muito frio. E a on<;a, 
enregelada, nao póde mais correr. 

Quando o raio viu que a on~a estava entregue, deitada 
no chao, enrodilhada, porque todo o corpo Ihe doía, deixou 
de persegui-la, mas falou-lhe: 

- Está vendo, cunhada? Eu sou assim. Também tenho 
fór~a, mais f ór<;a do que voce ! Agora, vou-me e1nbora ... 

Partiu e deixou-a naquele estado. Depois ela levantou
se, gemeu e seguiu para sua casa. 

É por isso que a on<_;a, ainda boje, tem tanto medo de 
trovoada. 

Theodor Koch-Grünberg: "Milos e Lendas dos indios Taulipáng e 
A.rekuná". Revista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. VII, Sao Paulo, 
1953. pp. 131-132. 

46 
Aí, o raio agitou o seu cacéte, produzindo faísca, trovéio, tempestad.e 

e mu.ita chuva. 



TAULIPANG 

KONE'Wó 

Kone'wó estava s-entado e com urna pedra quebrava 
coquinhos de tucum entre as pernas. Urna onc;a veio por 
trás e perguntou-lhe: 

- Que faz aí, cunhado? 
- Estou quebrando estes coquinhos para comer. 
A onc;a, cheia de curiosidade, sentou-se do mes1no jeito, 

pegou urna pedra e se dispós a fazer a mesma coisa mas, a 
primeira batida, deu um grito espantoso, caindo morta. 

* * * 

Entao, Kone'wó continuou o seu caminho até que encon
trou urna árvore grossa, assaz inclinada. Postou-se debaixo 
do tronco, a fingir que o escorava. Urna onc;a veio por trás, 
assustou-se e disse: 

- Que faz aí, cunhado? 
- Nao sabe? Todas as árvores esta o para cair. Eu 

vou buscar urna bem forte, a fim de servir de esteio. En
quanto isso, escore esta. 

Antes de partir, cortou muitos cipós e amarrou a onc;a 
bem firme na árvore. Foi embora e ficou espiando de 
longe. A onc;a, de dia para dia, f oi emagrecendo, emagre
cendo. En tao apareceu o macaco. A onc;a lhe disse: 

O miserável do Kone'wó amarrou-me aqui e disse , . . 
que a arvore 1a ca1r. 

O macaco pensou um pouco: 
- Se eu te livrar tu me comes. 
- Nao! Nao te comerei. Desamarra éste cipó ! 
Pediu, suplicou, chorou. Entao o macaco soltou os cipós 

dos brac;os e das pernas da onc;a, mas deixou o corpo amar
rado, para que ela nao lhe corresse atrás. Quando estava 
soltando os brac;os, a onc;a tentou segurá-lo, mas éle esca
puliu a tempo, fugiu para o mato. A onc;a rugiu: 

- Comerei o Kone'wó onde o encontrar! 
Mas Kone'wó viu e ouviu tudo. 
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Kone'wó estava sentado e com uma ¡>edra quebrava coquinhos de 

tucum entr~ as pernas. 



Caminhando, encontrou um rochedo inclinado, debaixo 
do qual se sentou. Surgiu un1a on<;a e perguntou: 

- Que faz aí, cunhado? 
l{one\vó 1neteu as duas maos debaixo da pedra e disse: 
- Estou segurando esta pedra que amea9a cair. Vamos 

ter 1naus len1pos, como antiga1nente. Todos os rochedos 
estao para cair. Escore este rochedo. Vou derrubar urna 
árvore para servir-lhe de espeque. 

Deixou a on<;a fazendo fór<;a e1nbaixo do rochedo e 
foi-se e1nbora. 

* • • 

Encontrou u1n gan1bá, introduziu-lhe sob a cauda u1na 
por<;ao de pratas, segurou-o debaixo do bra90 e foi andando. 
''fopou COlll UITI hon1em que carregava UITia grande rede. 
Kone'\vÓ propós-lhe: 

- Quer barganhar a sua rede pelo meu ga111bá? 
- Ora, isso nao é negócio ... - r espondeu o ho1nem. 
- Voce nao sabe, porém, que este animal é n1ansinho 

e só faz cocó de prata ! 
Dizendo isso, comprimiu o ven tre do ga1nbá que expe

liu algumas inoedas de prata. 
- Está vendo? - disse Kone'wó - se voce juntar tudo 

isto num saco, ficará inuito rico. 
Aí o ingenuo trocou . a rede pelo ga1nbá. E o esperta

lhao tratou de moscar-se. Mas, quando toda a prata saiu 
donde estava, o ga1nbá voltou a expelir excre1nentos, con10 
de costurne. 

- Pois nao é que aquele miserável ine enganou? 
Alirou o ga111bá no ·mato e foi-se e111bora. 

* * * 

Mais adiante, perto de un1a árvore de arapari, encontrou 
um hon1em que tinha trabalhado na terra dos ingleses e 
voltava para sua casa. Carregava muitas 1nercadorias. 
Kone\ .vó, antes, havia colocado no alto da árvore algumas 
moedas de prata. Perguntou ao hon1em: 

- Quer vender-111e a espingarda? 
O· home1n objeto u: 
- Com que dinheiro voce me pagará? 
Kone'wó disse : 
- Dou-lhe em troca esta árvore - e 1nostrou-lhe o 

arapari. Ela nunca pára de produzir moedas de prata. Voce 
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poderá juntar um saco cheio de moedas. Quando todas tive
rem caído, poderá ir para casa e esperar até que a árvore 
de novos frutos. En tao, recome<;a a colheita ... 

Recebeu por con1pra u1na espingarda, u1nas cal<;as e 
urna camisa. E explicou : 

- Quando o vento agita as fólhas, as 111oedas caen1. 
Quando os frutos estiverem bem secos, a casca se abre e 
dentro voce encontrará prata l 

Veio o vento e caíra1n duas ou tres moedas. Quando 
nada inais caiu, o ho1nem sacudiu a árvore.· Despencou 
urna pratinha. O espertalhao foi-se ernbora e deixou o 
ingenuo ao pé da árvore. Longe, olhou para trás. O ho
men1 sacudia a árvore, sacudia. Mas já nao eaía coisa 
alguma. 

* * * 

Ao por do sol, Kone\vó estava sentado a beira do rio. 
Apareceu urna onc;a por trás dele e perguntou: 

- Que faz aí, cunhado? 
Kone'wó respondeu : 
- Esto u quebrando lenha para f azer f ogo. 
Ao inesmo tempo, 1nostrou urna estréla que brilhava 

entre as árvores, como se tivesse pegado fogo numa árvore 
A seca. 

- Vá buscar ali urn tic;áo aceso, para f azer1nos nossa 
fogueira. : 

A onc;a partiu naquela direc;ao. Andou alidou~ · andou, 
mas nao encontrou fogo. A estrela aproxilnou-se cada vez 
mais. No entanto, a onc;a nao a alcanc;ou, por mais que 
andasse. Kone'wó foi-se embora. 

* • • 

Mais adiante chegou a outro rio e sentou-se na marge1n. 
Pós-se a comer um bólo de tapioca, que trazia consigo. A 
lua se refletia na água. Apareceu urna onc;a que lhe per
guntou: 

- Que faz aí, cunhado? 
Kone'wó respondeu: .. , 
- Penso em ir apanhar o bolo de tapioca que se ve la 

no fundo ... 
Escondeu na máo u1n naco de bólo, pulou na água, 

mergulhou e permaneceu algu1n tempo no fundo. Quando 
surgiu de novo, mostrou o pedac;o de bolo que tinha levado 
oculta111ente, e disse a onc;a: 
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- Viu, cunhada? Aqui está um peda~o de bolo que fui 
buscar. Nao pude traze-lo inteiro ! 

- . É gostoso, cunhado? - perguntou a on<;a. 
- Muito gostoso. Prove. 
A on<;a saboreou o pedac;o de bolo e lambeu os bei<;os, 

di.zendo: 
- Vá buscar mais ! 
- Nao - responden o índio atilado. Agora quem vai 

é voce, cunhada. Nao consegui apanhar tudo, pois, quando 
cheguei ao fundo, a água me trouxe logo para cima. Vá 
com urna pedra amarrada ao pescoc;o, para que chegue 
logo ao. fundo e possa apanhar tu do 1 

Ko:qe.'wó amarrou urna pedra no pesco<;o da onc;a, corn 
um cipó muito forte. Deu-lhe muitas voltas. E nó cego. 
Depois disse : 

- Agora vá procurar o bolo de tapioca, cunhada. Sign 
a pedra, que vai <lescer rapidaniente até lá embaixo. 

Entao Kone'wó empurrou a pedra com a onc;a para 
dentro da água, e foi-se embora. A onc;a nao voltou do 
fundo. 

* * * 

Lá adiante topou com a trilha de urna anta. Na trilha, 
havia pegadas recentes. Sentou-se no caminho, que subia 
para um morro. Aí aparecen um,a onc;a, perguntando-lhe: 

- Que fa.z aí, cunhado? 
Kone'wó responden : 
- · Estou esperando pela anta que agora mesmo subiu 

por aqui. Vou assustá-la lá em cima onde ela estiver. Quan
do eu gritar, se apronte que a bicha vai passar por aqui. 
É só apanhá-la. 

Kone'wó saiu acompanhando as pegadas da anta e gal
gou o pico do _morro. Lá havia urna grande pedra redonda. 
~le gri~o.u como eslava combinado, soltou a pedra e em
purrou-;a Il).Orro abaixo. A onc;a ouviu o barulho da pedra e 
pensou que era a anta. Preparou-se para agarrar a bicha, 
no meio do caminho. A pedra veio rolando, a quebrar 
árvores, a arrebentar cipós, a levar de roldao tudo o que 
encontra:v~. , . Quando chegou na onc;a, amassou-lhe a cabec;a 
e os brac;os, e continuou rolando pelo despenhadeiro. 

O í11:dio perguntou de longe: 
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-. . .<;unhado, me diga onde está a anta 1 
A o:q<;a nao responden. ~le insistiu : 

- Cunhado, voce está dormindo? 

Quando chegou embaixo encontrou a onc;a estrac;alhada, 
morta. Entao comentou: 

Sao muito valentes, mas eu matarei a todas el~s. 

* * * 

Deixou a onc;a morta e tocou para diante. Subiu numa 
árvore seca, inclinada, com muitas raízes e ali ficou. Veio 
urna onc;a e perguntou: 

- Que faz aí, cunhado? 
~le responden: 
- Esta árvore serve muito bem como banco. Se qui

ser descansar, suba aqui e sente-se ao meu lado. 
A onc;a subiu e Kone'wó indicou-lhe um galho podre, 

para que ela se sentasse. A bicha arrastou-se na direc;ao 
do galho podre; quando o agarrou, o galho quebrou-se e ela 
caiu, no 1neio das raízes, quebrando as pernas. 

- Puxa, cunhado ! Como voce desee depressa ! 
Ela, porém, nao ouviu. Eslava morta. 
Caminhando sempre, Kone'wó chegou a um salto, isto 

é urna cachoeira que caía da montanha. Sentou-se na mar
g~m e ficou a olhar o profundo poc;o que ficava embaixo 
da queda d'água. Aparecen urna onc;a e perguntou: 

- Que faz e í, cunhado? 
~le responden: 
- Estou pensando em ir buscar aquele pedac;o de prata 

que brilha no fundo do po<;o. 
No poc;o, por baixo da queda d'água, havia urna pedra 

redonda e branca que parecia prata. A onc;a quis saber: 
- Onde é, cunhado? 
- Ali, bem ernbaixo ... 
A onc;a debruc;ou-se para ver a prata. Kone'wó deu-lhe 

um empurrao por trás e ela caiu no rernoinho, morrendo. 

* * • 

Mais adiante Kone'wó encontrou urna árvore de tronco 
bifurcado, em forma de V. Meten o busto na forquilha e 
arnarrou u1n cipó por cima da cabe~a. Urna onc;a veio e 
perguntou-lhe: 

- Que faz aí, cunhado? 
~le responden: 
- lsto é urna árvore de 1nauari. Vou ouvir aqui o canto 

mauari, para aprender. Esta árvore canta todas as noites. 
Quer aprender, cunhado? 

- Quero ! - responden a on~a. 
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- Entao traga cipó. 
A on<;a arrancou um cipó. O índio mandou que ela 

enfiasse a cabe<;a na bifurca<;ao dos galhos. Mas fe-lo vira
da para trás, ficando com a barriga para cima. E ele amar
rou-a, dando um nó cego. 

- Voce aprenderá o mauari numa noite apenas! 
Foi-se embroa e deixou a on<;a amarrada de costas. 

* * * 

Caminhou, caminhou e chegou a urna casa de gente. 
Perguntou: 

- Que fazem aqui, cunhados? 
Responderam: 
- Nada. Moramos a qui. Esta terra é nossa. 
tle entrou na casa e bebeu muito caxiri. Em conversa 

lhe con taram : 
- Há por aqui urna on<;a que prometeu matá-lo. 
- Onde mora essa on<;a? - perguntou. 
- Ali em cima, no riacho. 
- Pois eu vou procurá-la. 
tle tinha bebido muito caxiri, estava embriagado. Des

pediu-se e seguiu para a mo:rada da on<;a. J á perto, esf re
gou o rosto, os bra<;os e o corpo inteiro com coisas imundas. 
Fedia horrivelmente. Chegando a casa da on<;a pediu Ii
cen<;a. Ela saiu e empurrou-o para longe da porta. Quando 
a on<;a avan<;ou de novo, ele esf regou-lhe na cara a imun
dície que trazia na mao. A on<;a pulou para trás e correu. 
Kone'wó saiu no seu encalco. Mas a bicha correu muito .. 
depressa. Kone'wó deixou-a escapulir. 

* * * 

Caminhou, caminhou. Encontrou um abelharuco pen
durado num galho. Sentou-se debaixo da árvore. Urna 
on<;a veio vindo e perguntou: 

- Que faz aqui, cunhado? 
tle respondeu: 
- Estou comendo mel de abelhas. Quer provar? 
Despejou um pouco de mel na mao da on<;a. Esta ex-

perimentou-o e achou bom. Entao Kone'wó disse que ia 
derrubar a árvore e que ela devia ficar ali perto, para aju
dá-lo. 

- Nao deixe a colmeia cair no chao, para nao quebrar .. 
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Come<;ou a derrubar a árvore. Quando esta já estava 
caindo, gritou para a on<;a: 

- Cunhado, já está caindo ! Segure a casa das abelhas ! 
A árvore caiu, a on<;a abriu os bra<;os para amparar a 

colmeia, mas foi amassada pela árvore. Morreu. 

* * * 

Dali, Kone'wó foi para urna maloca de gente. Os mo
radores lhe contaram que Kulatú-pódole, o velho jacaré, 
estava co1nendo tódas as pessoas que conseguia apanhar. 
tle as abocanhava, de preferencia, quando iam buscar água 
no pórto. 

Kone'wó saiu da maloca e foi para o pórto, a procura 
de Kulatú-pódole. Encontrou-o deitado num banco de 
areia. Perguntou-lhe: 

- Que faz a qui, cunhado? 
O velho j acaré respondeu: 
- Estou a espera de urna anta. (Gente para jacaré é 

anta). Por aqui há muitas. Todos os días ca<;o urna e janto 
muito bem. 

Kone'wó foi para junto de Kulatú-pódole, deitou-se ao 
pé déle e a1nbos, dizendo-se cansados, procuraram dormir. 
Mas o indio nao dormiu. Passado um tempo, certificou-se 
de que o jacaré dormia de f ato, pegou num pau e deu-lhe 
violenta pancada nas costas. Kulatú-pódole acordou com 
a pancada e perguntou: 

- De onde me veio esta paulada? 
O indio falou: 
- Foi um galho que caiu; ta1nbém me machucou a.qui 

do lado. 
Voltara1n a deitar-se. O· indio, passado um tempo, cer

tificou-se de que o j acaré esta va dormindo, pego u num pau 
e deu-lhe forte bordoada na nuca. Logo que bateu, atirou-se 
no chao, a gritar e a contorcer-se. Kulatú-pódole acordou e 
perguntou: 

- Foi voce, cunhado, que me bateu? 
- Nao. Foi um galho que caiu. Eu também estou ma-

chucado. 
O j acaré disse : 
- Se o galho me tivesse batido na ponta do nariz eu 

estaria morto. 
Kulatú-pódole voltou a dormir, a ressonar, mas Ko

ne'wó nao pregou ólho. E estava satisfeito, sabia o 
lugar onde podia atingir o j acaré com urna pancada certa. 
Dali a pouco, o índio foi buscar o pau e deu-lhe violenta 
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pancada na ponta do nariz. Kulatú-pódole come<;ou a tre
mer, a tremer, e morreu. 

Depois, Kone'wó voltou a maloca e contou o que tinha 
acontecido. Os moradores foram ver. Chegaram ao banco 
de areia, abriram a barriga de Kulatú-pódole e, nas suas 
entranhas, encontraram ossos e carne humana. Kone'wó 
partiu. A gente ficou na maloca, mas já estava livre do 
avó dos j acarés. 

* * • 

l{one'wó estava arrancando raízes de timbó para ma
tar peixes quando apareceu u1na onc;a e perguntou-lhe: 

- Que faz aqui, cunhado? 
.- Estou arrancando raízes de timbó para jogar ali no 

riacho, onde vi muitos peixes. Se quiser comer, venha 
ajudar-me. 

Ela aceitou o convite e Kone'wó mandou-a subir pelo 
timbó, que é urna trepadeira, dando-lhe urna faca. 

- Corte lá bem em cima! 
O timbó estava pendente do galho de urna árvore muito 

alta. A onc;a subiu pelo timbó e, quando chegou bem no 
al to, cortou a trepadeira por cima de sua cabec;a. E des
pencou. Kone\vó tinha ficado embaixo, onde a esperou 
com um cacete na mao. . . Quando a onc;a caiu, matou-a. 

* • • 

Kone'wó recolheu-se alguns dias em sua casa. Depois, 
saiu com a zarabatana, a fim de matar algumas aves. No 
caminho encontrou os dois filhos de Piai'Ma, que lhe dis
seram: 

- N ossos pais f oram secar o lago Laipa. 
O indio sabia onde f icava esse lago. Corre u para lá 

e encontrou Piai'Ma e sua mulher baldeando a água para 
secar o lago e apanhar peixes. Ambos suavam em bica, 
por causa do trabalho. Kone'wó enrolou bem rijo um floco 
de algodao, colocou-o na zarabatana e atirou no assento 
de Piai'Ma, que estava postado com as pernas abertas, bal
deando água para trás, com urna cabac;a. A pelota de algo
dao assustou-o. Pensou que era um peixe. A panhou um 
cascudo, esfregou-o no lugar e disse: 

- Bata outra vez, cascudo ! 
l{one'wó enrolou outro floco de algodao e atirou-o no 

assento da mulher de Piai'Ma Esta riu e disse: 
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- Mas que peixe danado ! 
Apanhou um cascudo, esfregou-o no assento. 
- Bata outra vez, cascudo ! 
Piai'Ma ficou desconfiado. Kone'wó enrolo u um ca

roc;o de algodao num floco para atirar com tóda a fórc;a e 
meteu-o na zarabatana. Mas Piai'Ma, sempre atirando água 
por entre as pernas, viu quando o desconhecido fez ponta
ria, aprumou-se e disse a mulher: 

- Olhe lá quem está nos azucrinando ... 
E saiu em sua persegui<;ao. Kone'wó meteu-se pelo 

mato. E Piai'Ma atrás. Quando já se sentía agarrado, 
Kone'wó topou com um riacho e atravessou para a margen1 
oposta, onde estava dormindo um veado. ~ste assustou-se 
e correu. Kone'wó deu u1n pulo de banda. Piai'Ma que já 
ia alcanc;á-lo, continuou a correr atrás do veado, certo de 
que era o inimigo. 

Piai'Ma acabou por alcan<;ar, por apanhar o veado, que 
se pós a gritar. En tao Kone'wó respirou: 

- Puxa ! Se eu nao tivesse topado aquele campeiro, 
Piai'Ma me teria agarrado t 

* * * 

Kone'wó voltou para casa e lá chegando rapou os ca
belos, ficando inteiramente careca. Depois, apanhou a zara
batana e saiu. Chegando no meio do mato, sentou-se. 
Piai'Ma encontrou-o e perguntou: 

- Que faz aqui, cunhado? 
O indio respondeu: 
- Vim matar alguma coisa para con1er. 
Piai'Ma quis saber : 
- Com que voce cortou os seus cabelos? 
- Cortei-os com estes dentes de piranha. E mostrou-

lhe os dentes de piranha que trazia pendurados na zara
batana. 

En tao Piai'Ma disse: 
- Corte os meus cabelos para que eu fique parecido 

com voce, cunhado. 
Kone'wó prontificou-se a atende-lo: 
- Está bem, mas nao diga ai. 
Mandou-o sentar-se e acrescentou: 
- Quando doer diga apenas etxi. 
Come<;ou por cortar-lhe todo o cauro cabeludo. Piai'Ma 

pós-se a gritar : 
- Etxi agá! 
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O cabeleireiro corrigiu: 
- Nao diga etxi agá, diga apenas etxi. 
Arrancou-lhe o couro da cabeca e atirou fora. A se-
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guir, tomou de urna caba~a cheia de pimenta e, com o seu 
conteúdo, esfregou-lhe a chaga viva. Piai'Ma ficou louco 
de dor e saiu correndo. Kone'wó voltou para casa. 

* * * 

Em casa, descansou muitos dias, findos os quais voltou 
para o mato. Encontrou os ossos de urna anta. Passou por 
eles e foi sentar-se no tronco de urna árvore. Piai'Ma en
controu-o naquele lugar e disse ~ 

- Ah! 
Kone'wó olhou-o. Em sua cabeca tinha crescido urna 
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bela pimenteira, cheia de frutos. 
Piai'Ma interrogou-o: 
- ó cunhado, f oi vocé quem corto u os meus cabe] os? 
Kone'wó, que já estava de novo com os cabelos cres-

cidos, respondeu : 
- Eu nao! Vai ver que foi aquele que está morto ali 

perto. Ainda há pouco passei pelos seus ossos. 
O outro nao quis acreditar. 
- Quero ver ésses ossos. 
Entao, juntos, os dois foram ver os ossos do caminho. 

Lá chegando, Piai'Ma ordenou ao companheiro: 
- Vá enfiar ésses ossos num cipó, quero pendurá-los ao 

peSCO{!O para dan<;ar COill eles! 
E cantou: 
- Farei tremer aquéle que me cortou os cabelos ! Sou 

Piai'Ma. Sou Piai'Ma ! 
Enquanto caminhava, os ossos batia1n um no outro: 

telém-te-lén-te-lén. Piai'l\.fa afastou-se, dan~ando, agitando 
os ossos. Kone'wó ficou ali, sentado no tronco da árvore. 
Depois de algum tempo, ouviu de novo o canto de Piai'Ma 
que voltava. Ao chegar perto, ele ordenou: 

- Agora, dance vocé com estes ossos ! 
Kone'wó pendurou os ossos no pesco<;o para dan<;ar, e 

cantou como Piai'Ma tinha cantado: 
- Farei tremer aquele que me cortou os cabelos ! Sou 

Piai'Ma. Sou Piai'Ma ! 
Os ossos batiam um no outro, fazendo: te1ém, telé1n 

telém. 
Kone'wó andou um peda~o e depois sentou-se. Estava 

procurando enganar o outro. Nao quis ir para longe. Per-
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maneceu onde estava a fim de que éle pensasse que se fóra 
embora. Ao meio-dia, levantou-se e voltou. Primeiro cantou 
b aixinho para que Piai'Ma pensasse que estava chegando 
de longe. Estava todo coberto de suor, parou junto do ini-
1nigo e disse : 

- Agora, dance vocé, cunhado ! 
Piai'Ma apanhou os ossos e pendurou-os no pesco<;o. 

Sabia que o outro o estava enganando. Sabia que aquéles 
ossos er am de urna anta. En tao, dan<;ando, cantou: 

- Nao sao os ossos do homem que me cortou os cabe
los ! Com os ossos de urna anta ele 1ne enganou ! 

Quando Kone'\vÓ ouviu a cantiga de Piai'l\.fa, apanhou 
a zarabatana e saiu depressa p ara sua casa, deixando o ou
tro ali, a dan<;ar sozinho. 

* * * 

l{one'wó trepou nun1a árvore que estava caída e lá de 
cima obrou. Logo aparecen Pembekú, o besouro do estrume. 
Kone'\vó falo u: 

- Vocé gosta disso? Aqui dentro te1n mais. 
E o introduziu no seu corpo. 
O besouro, lá dentro déle, comeu-lhe tudo, inclusive os 

intestinos. E l{one'wó m orreu. 

Theodor Koch-Grünberg: "Mitos e Lendas dos indios Ta~páng e 
Arekuná". Revista do Museu P aulista, Nova Série, Vol. VII, Sao Paulo, 
1953, pp. 142-151. 
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VAPIDIANA 

A ÁRVORE DE TAMOROMU 

O homem criou urna cutia. Enquanto ela era pequena 
nao saía de casa. Mas depois de crescida comec;ou a andar 
pelo mato. Lá encontrou urna árvore grande, carregada de 
frutos. Comeu no chao os frutos caídos da árvore. Ela, 
porém, só comeu os frutos que achou no chao porque nao 
sabia trepar na árvore. 

O dono do animal perguntou: 
- Onde está a cu tia? 
Ninguém soube responder-lhe, pois ninguém a tinha 

visto. Depois de meio-dia ela foi aparecendo. 

ela. 

- Queres comer? - perguntou o dono. 
- Nao quero, estou com a barriga cheia - responden 

E foi deitar-se na rede. 
A tarde, o dono tornou a perguntar: 
- Queres comer? 
E ela teimou : 
- Nao quero, estou com a barriga cheia. 
Ao clarear do dia, quando os homens se levantaram vi

ram que ela já tinha partido. Toda manha era assim. Nao 
comia em casa a comida que lhe era dada. Saía cedo e 
voltav.a ao meio-dia, deitando-se em sua rede. Entao o dono 
mandou o filho perguntar: 

l , ? a. 
- Donde vens? Para onde vais? Que é que tu comes 

- Nada! - respondeu ela. 
Adormecen e falou: 
- Bum! Amendoim ! Bum! Banana-mac;a ! Bum banana 

comprida ! Bum! l\tlandioca ! Bum! Cana 1 Bum! Banana-na
aj a! Bum! Banana-cheirosa Bum! Banana grossa ! Bum! Mi
lho ! Bum! Arroz! Bum! Feijao ! Bum! Cará ! Bum! Abóbora ! 
Bum! Inhame ! Bum! Melancia ! Bum! Banana Sao Tomé 
Branca 1 Bum 1 Banana Sao Tomé Roxa ! Bum! Banana iaiá ! 
Bum! Banana sapo! 
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Ouvindo-a f alar assim, o dono da cu tia cha1nou a 1nu
lher, para que ela també1n ouvisse. Depois, recomendan 
aos filhos: 

- Acordai bem cedo, para verdes aonde é que ela vai. 
As crian~as acordaram antes de clarear o dia, quando 

a cutia ainda estava deitada. Viram-na levantar-se da rede 
e ir direitinho para o mato. Chamaram o pai, que saiu logo 
depois e foi encontrá-lo comendo. 

É aqui que vens comer e nao con tas nada pra gente? -
perguntou éle. 

Olh~u para cüna e viu os galhos arriados ao peso de 
tanta co1sa. Um galho era de amendoiin, outro de cana, 
outro de cará, outro de abóbora, outro de batata outro de 
inhame, outro de melancia, outro de banana-1n¿ca outro 
de maniva, outro de banana comprida, outro de" b

1

anana
naajá, outro de banana cheirosa, outro de banana Sao Tomé 
branca, outro de banana Sao Tomé roxa, outro de banana 
grossa, outro de banana iaiá, outro de banana sapo. 

O homem viu aquilo, nao pegou e111 nada e voltou. Che
gando em casa, contou a 111ulher que vira a árvore carrc
gada de frutos. Chamou os parentes e vizinhos. E todos 
correram para a casa do dono da cutia. Sabendo da des
coberta, amolaram os machados e disseran1: 

- Vamos derrubar a árvore para tirar se1nentes ! 
E foram. Chegando lá, puseram-se a derrubá-la. · Ao 

meio-dia, ela caiu. Colheram os frutos e depois de colhe-los 
voltaram para casa. Plantaram todas as se1nentes. As 
águas do rio cobriram o toco da árvore e tudo desapareceu. 

Torninikare veio e disse aos homens: 
- Por que derrubastes a árvore de Ta111oro1nu? Agora, 

para comerdes, tendes de trabalhar de sol a sol. O tóco da 
árvore virou pedra. 

D. Mauro Wirth, O. S. B.: "Lendas dos .indios Vapidiana". Revista 
do Museu Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 172·173. 
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VAPIDIANA 

O MACACO E A ON<;A 

O macaco ofende u a on~a. Esta, para vingar-se, fingiu
se de doente e mandou chamá-lo por outra on~a'. Entao o 
macaco mandou pegar o seu cavalo, que era urna capivara. 
Mas a capivara nao corría e tinha um trote duro. Foi pre
ciso mandar buscar outro cavalo, que era o veado. O ma
caco montou no veado, mas nao gostou: corria demais e 
dava cada pulo! 

- Desse jeito eu caio ! - grita va ele. 
Mandou buscar outro cavalo, que era a raposa. Achou-a 

de boa andadura. Entao botou o cinturao com o revólver 
e o punhal e foi encontrar-se com a onca. Mas esta já tinha 
morrido e os parentes estavam chora~do. Tudo isso, po
rém, era para enganar o macaco ... 

O macaco chegou, tirou urna linha e perguntou: 
~ Ela morreu espirrando? 
Os paren tes responderam: 
- Ela nao espirrou. 
N em bem tinham di to, a onc;a morta deu um espirro. 
E o macaco concluiu: 
-~ Ela nao morreu, está viva, pois defunto nao espirra. 
Diante disso o macaco montou na raposa e escafedeu-

se. Mas a on~a levantou-se e saiu correndo atrás dele. Em 
certa altura, o macaco puxou o revólver e atirou na perse
guidora, que desistiu de alcanc;á-lo. 

Mas nao desistiu de vingar-se. Co1nec;ou por f azer. un1 
boneco de cera e colocou-o na casa, no meio da gente. Quan
do o macaco chegou foi cumprimentando os que lá estavam. 
No entanto, o homem de cera nao quis estender-lhe a mao. 
O macaco pegou-a com fórc;a e a sua mao grudou na cera. 

- Sol te! Eu tenho outra mao ! 
O boneco nao soltou e o macaco segurou-o com a outra 

mao, que também se grudou na cera. 
- Sol te, que eu tenho meus pés ! 
O boneco nao soltou e o macaco deu-lhe um pontapé, 

mas o pé grudou na cera. Entao o macaco ameac;ou: 
- Sol te, que tenho outro pé 1 
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O boneco nao soltou, e o macaco meteu-lhe o outro pé, 
que também ficou grudado. 

- Salte, que eu tenho 1neu rabo l 
Como o boneco nao soltasse, o macaco bateu com o 

rabo que ficou grudado na cera. 
- Solte, que eu tenho meus dentes! 
o boneco nao soltou e o nlacaco meteu-lhe os dentes, 

mas os dentes também ficaram grudados. Asshn, o 1nacaco 
inteiro ficou grudado na cera. 

Aí a onc;a chegou, pegou no macaco, que nao podia me
xer nem mesmo corn urn dedo, e levou-o para sua casa. Lá 
chegando, disse a mulher: 

- Maria, pega este bicho e in.ata-o, para moqu'ear. 
Enquanto isso, vou convidar os parentes para a festa. 

E lá foi. 
En tao a mulher da onca disse: 

~ 

- Agora vou buscar água. 
O macaco treleu : 
- Deixa eu ir também com voce? 
Ela nao aceitou o oferecimento: 
- Nao. O que voce quer é fugir. 
E o macaco: 
- Nao, nao fujo. Pode segurar nesta corda que n1e 

prende. 
Ela foi buscar água e depois foi buscar lenha. 
- Deixa que eu vá buscar lenha com voce? 
- o que voce quer é fugir ... 
- Deus ine Iivre. . . Pode segurar nesta corda ... 
E os dois saíram para o mato. Juntaram lenha. Quando 

a mulher se abaixou para apanhar um feixe, ele macetou
Ihe a cabec;a com um pau até que a mulher morreu. 

Levou-a para casa, cozinhou-a e botou-a na mesa. O 
marido chegou e disse aos parentes: 

- Va1nos jantar, a Maria já jantou. 
Sentara1n-se e comeram co1n apetite. Nao regateara111 

elogios: 
- Mas que macaco gostoso ! 
O macaco, que estava trepado no telhado, ouviu tudo e 

gritou lá de cin1a: 
- Voces pensa1n que 1ne estao comendo, mas o que 

es tao co1nendo é a 1nulher da onca ! 
~ 

Ouvindo aquilo, deu-se o panico: os comensais chora-
ram e vomitara1n. Entao a onc;a saiu p ara pegar o 1nacaco, 
trepado na ctuneeira. O 1nacaco lhe disse: 
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- Joga aquí o layo da corda para me puxar, e amarra 
a corda no teu pesco~o! 

A on~a, ansiosa por apanhar o macaco, fez o que ele 
lhe aconselhou. Entao, o macaco puxou a corda e enforcou 
a sua velha inimiga. 

' " • 

D. Mauro Wirth, O. S. B.: "Lendas dos indios Vapidiana". Revista 
do .Museu Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 179-181. 
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VAPIDIANA 

O RAPAZ E O PASSARAO 

Um rapaz e seu ir1nao foram tirar penas de u1n filhote 
de passarao para emplun1ar flechas. Chegaram ao pé da 
rocha Téu-téu e derrubaram u1na árvore, para servir de 
escada. Emendaram o pau e os dois subiram. 

Um queria arrancar penas de filhote de passarao 1nas 
o outro se recusou, pois preferia penas grandes e com
pridas. Ficou com raiva do irmao e deixou-o a depenar o 
filhote de pass ara o. Desceu, embaixo derrubou a esca da . e 
abandonou o mano lá em cima. 

O coitado chorou, mas o irmao nao podía levantar a 
escada, pois a mesma pesava muito. Entao o pobre ficou 
lá no alto da pedra, até que chegou a mae do filhote. 

- Que estás f azendo aqui? 
- Vim tirar penas do filhote de passarao. 
- Por que maltratas meu filho? 
O índio ficou morando com o passaráo. Passou lá 

cerca de um ano, casou com sua filha. Depois, tirou xiririca, 
1nastigou-a e esfregou-a nos bra<;os, o que fez nascere1n 
penas. O passaráo co1ne~ou a ensiná-lo a voar até . que ele 
voou, chegando a beira de urna lagoa. 

O passaráo, que era sogro do rapaz, pois a mulher dele 
era sua filha, determinou: 

- Leva a tarrafa de cipó que está debaixo do cajueiro 
bravo e enfia a máo na boca da jibóia. 

Foi ao pé do cajueiro bravo e encontrou a jibóia. Esta 
mostrou a língua e sibilou. O rapaz ficou coni 1nedo mas, 
assim mesmo, enfiou-lhe a máo na boca. Entao ela virou 
tarrafa, ele apanhou-a para pescar. 

Depois da pesca, deixou a tarrafa no seu lugar, con10 o 
sogro havia aconselhado. Assim que a tarraf a foi largada, 
virou cobra e o rapaz to1nou o caminho da casa. ' 

Lá chegando, o sogro mandou-o buscar água na lagoa 
dos mururus. ~le obedecen e de volta co1neu peixe cru. 
Mais tarde, o sogro mandou-o buscar beijus de f arinha e 
beijus de tapioca em sua casa. 
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Quando o indio voltou a sua aldeia, todos ficaram pas
.mos. 

- Venho aqui buscar beijus de tapioca para fumar; 
para o passaráo, fumo é beiju ... 

A máe do rapaz perguntou: 
- Onde ficaste tanto tempo, meu filho? Chorei tanto 

por tua causa! 
tle responden: 
- Na casa de meu sogro, o passarao. 
- Nao é teu sogro, pois passaráo nao é gente. 
- Pois eu fiquei lá de verdade. Nao quero beij u, quera 

tabaco para ele pitar. 
Quando o rapaz chegou a rocha Téu-téu, o sogro foi per

guntando: 
- Trouxeste tabaco, beij u de tapioca, para eu pitar 

bastante? 
tle entregou o que trazia. Entao o sogro fumou e tor-

nou a mandá-lo a casa do pai, dizendo: 
- Queres levar um anzol para pescar na volta? 
A mulher dele assanhou: 
- Eu quero ir também, atrás de ti! 
- Ora essa ! Po is vamos! 
Partiram e chegaram a casa da máe dele. Pós-se a 

gritar: 
- A corda logo,_ mae ! 
- Eu j á acordei. Tu por aqui? V oltaste? 
- Vim passear de novo. 
- Entao, entra. 
- Com quem f oi que vi este? 
- Vim com minha mulher. 
- Onde está tua mulher? 
- v ·ai espiar e f ala com ela. 
A máe saiu para o terreiro. 
- É esta a tua mulher? S.ó vejo um passaráo ! 
Diante disso, a mulher zangou-se e voou para a casa 

do pai. tste ªº ve-la, perguntou: 
- Por que voltaste tao cedo? Deixaste lá o marido? 
Ela respondeu: 
- A mae dele insultou-me. Meu marido está chegando, 
, 

a pe. 
O sogro esbravejou: 
- Pois há de voltar, ta1nbém a pé l 
Dali a pouco, o índio apareceu na rocha Téu-téu e quis 

subir, mas nao póde. O passarao gritou-lhe lá de cima: 
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Depois, tirou xiririca, mastigou-a e esfregou-a nos bracos, o que f~z 
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- Nao gosto mais de ti, genro. Tu és feio. Tua máe 
zangou-se com minha filha. Chamou-a de passarao ... 
Volta já para tua casa! 

~le obedeceu, chegou a casa da mae, pendurou a pa
trona no poste. Dali a pouco o irmao chegou, bebedo, pois 
tinha estado em outra casa. Tirou do poste a patrona pin
tada e atirou-a no meio da sala, remexendo nos guardados. 
E riu: 

- Que anzol é este? Quem pode pescar com um anzol 
assim? 

O irmao respondeu; 
- Experimenta na tua bóca. 
O bebedo botou o anzol na bóca e sentiu urna grande 

dor. Quis tirar o anzol mas nao póde, pois estava engan
chado. 

Entao o outro, que fóra abandonado na rocha Téu-téu, 
disse: 

- Isso é para p.agar o que me fizeste ! 
E o ou tro choro u por causa do anzol. 
Entao o irmao tirou-lhe o anzol da bóca, porque doía 

muito. 
Diante disso, fizeram as pazes e o marido do passaraú 

ficou morando na casa da mae. 

D. Mauro Wirth, O. S. B.: "Lendaa dos fndios Vapidiana". Revis
ta do ·Museu Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 198-199 
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VAPIDIANA 

OS GENROS DO MUCURA 

O mucura foi andando pelo campo e encontrou a ari
ramba. Propós-lhe: 

- Eu lembrei de voce para meu genro. Tenho urna 
filha móca. Em casa nao há nada para comermos e voce .. 
é bom cavador. 

A ariramba acompanhou-o a casa e quando lá chega-
ram, mostrou-a a filha. 

- Voce quer casar com a ariramba? 
A filha respondeu: 
- Por que nao, papai? Se ela quiser, eu quero tam

bém! 
A tarde foram deitar-se juntas para dormir e conversa

ram. O mucura ouviu quando a ariramba disse a noiva: 
- Amanhá vamos passear; voce levará fogo, farinha, 

sal e pimenta. 
Entao perguntou: 
- Que é que voces estao combinan.do aí? , 
No outro dia, bem cedo, as duas sa1ram. Chegaram . a 

beira do rio. A ariramba trepou numa árvore inclinada 
sobre a água e cuspiu lá de cima. Um peixe grande deu 
um pulo e apanhou no ar o cuspo. Ela flechou-o e arras· 
tou-o para a margem. Voltou para o seu lugar na árvore 
e cuspiu de novo. Outro peixe grande pulou e aparou no 
ar a cuspidela. Ela flechou-o e arrastou-o para a margem. 
E ordenou a filha do mucura: 

- Agora, fa<;a fogo para assar o pescado. 
Col(taram os peixes em postas, assaram e comeram. 

Quando regressaram a casa, o velho mucura saiu para o 
terreiro e pergun tou a filha: . . 

- Como foi que a ariramba pescou os pe1xes, m1nha 
filha? 

A filha contou tudo, exatamente como acontecera. Ou
vindo aquilo, o mucura disse a mulher: 

- Minha velha, amanhá nós poderemos fazer a mesma 
coisa. . 

Dito e feito. No dia seguinte, partiram para a J?escar1a. 
Quando chegaram a beira do rio, ele trepou na arvore e 
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cuspiu lá de cima. Mas escorregou, despencou na água e 
um peixe grande engoliu-o. 

A companheira assustou-se, pegou no panacu e correu 
para casa chorando. Contou a ariramba: 

- O peixe engoliu seu sogro ! 
A ariramba corren ao rio, trepou na árvore, cuspiu, o 

peixe pulou, ela flechou o peixe, abriu-o, tirou o hucho mas 
nao encontrou o sogro. 

Depois trepou em outra árvore, cuspiu de novo, flechou 
o peixe e encontrou o mucura morto no seu hucho. 

A velha colocou-o dentro do panacu, conduziu-o para 
casa e lá chegando a ariramba soprou e ele ressuscitou. 
Levantou-se. O· mucura zangou-se com ela: 

- Que é que voce está f azendo comigo? Quase me 
matou. Vá-se embora, que eu nao quero um genro assim ! 

E a ariramba foi-se embora. 
O mucura encontrou um carrapato e lhe disse: 
- Eu tenho urna filha já móc;a e escolhi voce para meu 

genro. 
Foram juntos para casa e lá chegando o mucura disse 

a filha: 
- Quer casar com éste j ovem? 
A filha responden: 
- ~le ainda nao falo u comigo, papai. Mas, se ele qui

ser, eu quero também. 
A tarde os do is f oram deitar-se e o mu cura o u vi u o 

carrapato dizer a noiva: 
- Amanhá vamos apanhar castanhas. Leve o panacu. 
De manha saíram e logo depois chegaram ao casta

nheiro. O carrapato subiu e comec;ou a colher castanhas. 
Quando julgou que bastavam, apanhou urna fólha, ajeitou
se nela e atirou-se: caiu devagar, porque a fólha desceu 
rodopiando. 

A filha do mucura pós as castanhas no panacu e ambos 
seguiram para casa. Quando lá chegaram, o velho pergun
tou a filha: 

- Como f oi que ele apanhou castanhas? 
A filha contou tudo, tal como acontecera. 
O mu cura disse a mulher: 
- Minha velha, vamos fazer o mesmo! 
A mulher prontificou-se a acompanhá-lo. 
No outro dia, logo que acordaram, também foram apa

nhar castanhas. -Quando chegaram ao castanheiro ele subiu 
pelo tronco a cima e f oi colhendo os frutos. Depois de apa-
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O jacaretinga bot011. a cabe ca f ora da água. El.a vi u-o e disse: - Estou 
gastando de voce. . . Por que náo vira gente? 



nhar boa por<;ao, pós urna fólha no peito e pulou. . . Mas 
era pesado, caiu depressa, bateu com f órc;a no chao e 
morreu. 

A mulher botou o marido no panacu e nem pensou nas 
castanhas. Chegou em casa, chorando. O carrapato viu 
aquilo, soprou e o mu cura reviveu. N em bem se levantou, 
foi dizendo ao noivo da filha: 

- Nao quero um genro assim. Nao gosto mais de voce. 
Suma daqui J 

O carrapato foi-se embora. A filha dirigiu-se ao rio. 
Mas tinha o cora<;ao entristecido. O jacaretinga botou a 
cabec;a fora da água. Ela viu-o e disse: 

- Estou gostando de voce . . . Por que nao vira gente? 
O jacaretinga virou gente e mergulhou, trazendo peixes. 
- Que foi que voce me disse? 
- A quilo eu disse ao j acaretinga. . . Vamos para casa? 
O j acaretinga perguntou: 
- Seu pai nao está mais zangado? 
A pequena riu: 
- Meu pai nao se zanga. 
Entao éle foi andando atrás dela. E levou muitos pei-

xes. O j acaretinga ficou no caminho. A mae perguntou: 
- Con10 os pescou? 
- Nao fui eu, foi o homem que ficou ali no caminho. 
O mucura ouviu aquilo e interveio: 
- Chame-o, que eu preciso falar com ele. 
A filha obedeceu e quando chegaram a casa o pai disse: 
- Entre, m eu genro. 
~le entrou e ficou lá. De tarde, deitou-se com a noiva. 

E, conversando, falou-lhe: 
- Amanha vamos pescar: leve farinha, piinenta e sal. 
- Terei de fazer fogo também? 
- Nao. 
De manha partiram e chegaram a beira da água funda. 

Lá chegando, ele recomendou : 
- Vá juntar lenha. 
O j acaretinga tirou cipó. Mergulhou na água e voltou 

trazendo peixes. Pergun tou : 
- Onde está a lenha? 
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- Já está aí. 
- Onde está o seu cace te? 
- Aí. 
O j acaretinga encosto u o nariz na lenha e ordenou: 
- Bata com fór<;a no meu nariz, com o cacete. 

Ela bateu com fórc;a no nariz do noivo e saiu fogo. 
Pós-se a soprar. A lenha acendeu. Destriparam, colocaram 
na f orquilha e assaram os peixes que ele ha vi a t~azido D? 
cipó. Comeram e voltaram para casa, levando ainda mu1-
tos peixes. 

A mae dela perguntou: 
- Como foi que ele fez esta pescaría.? 
A filha contou tudo, tal como acontecera. 
O velho ouviu e disse a mulher: 
- Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. 
No outro dia acordaram cedo e foram pescar também. 

O mucura ordenou: 
- Leve farinha, sal, pimenta, mas nao fogo. 
Chegaram a beira da água funda. O mucura quis mer

gulhar mas nao conseguiu. Pegou caranguejos, camaroes, 
muc;uns, sapinhos. E1n seguida o mucura voltou para terrn 
a tremer de frío. Mandou a mulher catar lenha e cortar um 
pau. Encostou o nariz na lenha e ordenou: 

- Velha, bata no meu nariz! 
Ela bate u coin f órc;a e saiu sangue. 
O mucura ficou assustado e declarou: 
- Que modo besta de fazer fogo! 
Desiludidos, voltaram para casa. Lá chegando, o mu

cura manif esto u o seu desagrado pelo genro e mando u o 
j acaretinga plantar batatas. , . . 

Outro dia fora1n pescar. Chegando a beira do rio, a 
j uriti tiro u cipó e nele enfiou f ólhas. J ogou-as na água e 
as fólhas viraram peixes. De regresso a casa, ela contou 
tudo e o mucura disse logo: " . . . 1 - Amanha nós vamos pescar desse Jeito, min~a vel~a; 

No dia seguinte foram a pescaría. O mucura bro~ cipo 
e nele enfiou caranguejos, camaroes, muc;uns e sap1nhos · 
Quis destripar os caranguejos mas e~tes lhe ape!taram as 
inaos com suas tenazes denteadas. Ficou aborrecido com o 
insucesso e voltaram ambos para casa. O mucura zangou
se com o genro e botou-o de portas para f ora. 

- Saia depressa daqui ! 
E a juriti foi-se e1nbora. 
O noivo seguinte foi o camaleao. Fo~am pescar. ~le 

amarrou o cipó no cinturao e mandou tirar lenha, I?ara 
f azer fogo. Depois mandou acender f?go de ?rasas. F1cou 
assado. Assim mesmo, mandou a no1va pega-lo pelo ra~o 
e atirá-lo na água. A noiva fez o que ele manclou. Entao 
mergulhou e voltou com muito peixe na fieira de cipó: suru-
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hins, aruanas, tucunarés. Subiu para o barranco e ambos 
voltaram para casa. Ela contou tudo aos parentes e no 
outro dia, o mu cura com a mulher também f ora1n pescar. 

Assim que chegaram, o 1nucura mandou fazer fogo e 
trepou pela árvore acima. Mas caiu no brasido. A mulher 
pegou-o pelo rabo e atirou-o na água, onde ele desapareceu. 
Dessa vez nao resistiu e morreu. Coitado 1 

D. Mauro Wirth, O. S. B.: "Lendas dos 'fndios Vapidiana". Revista 
do Museu Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 205-208. 
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KAXUIANA 

A LENDA DO CURARE 

Era urna vez um hon1em que morava sozinho, sem mu
lher, parentes ou amigos. Certo dia foi ca<;ar e matou muita 
ca<;a, entre a qual urna femea de guariba. Chegando a casa, 
cuidou logo dos animais e moqueou a macaca, deixando-a 
no moquém para o dia seguinte. Depois foi dor1nir. 

De madrugada, levantou-se para ir ca<;ar de novo. Mas, 
antes de partir, quis comer a guariba. Viu-a no moquém, 
tóda pelada, de maos retorcidas e dentes a mostra. O sen 
aspecto tirou-lhe o apetite, a tal ponto que o ca<;ador falo u 
consigo mesmo: 

- Nao sei porque, mas estou com fome e nao me sintn 
capaz de comer esta femea de macaco! 

Deixou-a sóbre o moquém e lá foi. 
A tarde trouxe ca<;a morta, tratou dela e comeu. Depois 

disse: 
- Amanha, de manha, esta guariba nao me escapa ... 
E foi dormir. 
Mas, de manhá pronto, para ir a ca<;a, olhou a femea 

pelada no moquém e perdeu o apetite. Depois disse: 
- Esta macaca tem mocó! Tóda vez que olho para ela, 

perco a f on1e. E é tao gorda e bonita! 
E com um últin10 olhar ao bicho que parecia gente, 

ajuntou: 
- Tomara que ela vire mulher para mim ! 
Deixou-a sobre o moquém e partiu. 
Quando, já muito tarde, voltou do mato, encontrou a 

comida pronta: carne cozida, caldo, beiju. Ficou muito 
admirado mas, cansado como estava, co1neu logo e foi dor
mir para, no dia seguinte, muito cedo, ir pescar. 

Logo que amanheceu, levantou-se e tocou para a pes
caria. Ao regressar, encontrou a co1nida tóda pronta, de 
novo. ~le ficou pasmo e perguntou a si mesmo: 

- Quem será que todo o dia prepara .a n1inha bóia? 
Ressabiado, tratou de investigar. Procurou por tóda a 

casa e quando foi ver a rede, encontrou nela urna mulher 
deitada. 
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- Oh lá ! Quem és tu? - pergun tou ele, assombrado. 
- En tao, nao me conhece mais? Eu sou aquela gua-

riba que deixaste sóbre o moquém. . . Nao n1e querias para 
tua mulher ? 

O homem olhou para o moquém: estava vazio. Era 
mesmo a macaca que se tinha transformado em mulher. E 
achou-a bonita. Foi dormir com ela. 

Alguns dias depois, convidou-a a fazer un1a visita aos 
seus parentes. Ali, apresentou a mulher e voltaram para seu 
rancho. 

Nao demoro u e a mulher convidou o marido a f azer 
urna visita a casa dos parentes dela. O homem aceitou. 
Foram andando pelo mato até encontrar a 1naloca dos gua
ribas, na copa de altíssimo angelim. 

- V'amos subir? - disse ela. - Já está escurecendo. 
Mas o homem nao sabia trepar tao depressa como a 

mulher e ela teve de ajudá-lo até que, por fim, chegaran1 
ao alto da árvore. Ambos fora1n muito bem recebidos e 
logo depois trataram de dormir. 

Quando amanheceu, os guaribas come<;aram a cantar e 
a gritar. Saíram da casa deles e a mulher acompanhou-os, 
mas nao regressaram. Ficou o homem sozinho na casa dos 
guaribas, sem poder descer. E assim passou muitos dias 
trepado no angelim. 

Até que certa manhá passou por lá kurumu, o urubu-rei, 
e perguntou: 

- Que estás fazendo sozinho aí? Até parece que estás 
preso! 

~le queixou-se: 
- Os guaribas me trouxeram até aqui e depois me dei-

A xaram preso ... 
- Por que nao desees? - perguntou o kurumu. 
- Quero descer mas nao posso; veja como é enorme 

esta árvore! 
- Entáo espera um pouco que já vais descer. 
Kurumu fez um esfór<;o e espirrou. Do seu bico saiu 

urna gosma que desceu até o chao e virou cipó. 
- Agora podes descer ... - disse o urubu-rei. 
Mas o homem teve medo, porque o catarro do urubu

rei nao passava de um cipó muito fino. O homem queixou
se e o kurumu respondeu: 

- Tens razáo. Espera um pouco que eu vou chamar 
outro que te poderá ajudar melhor ... 

Dizendo isso, kurumu voou para longe, foi chamar 
piáno, o gaviáo real. Quando este chegou quis saber de 
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tudo. O homem repetiu as palavras que tinha dito ao 
kurumu. 

- Entáo, queres descer daí? - perguntou piáno. 
- Quero ! - confirmou o homem. Mas tenho medo, 

porque nao sei descer desta árvore tao alta. 
- Entáo espera um pouco. Vou fazer cipó grosso para 

te agarrares. 
Piáno tomo u f ólego e deu um grande es pirro. A gosma 

de seu nariz espichou-se até o chao e virou cipó grosso. O 
homem, entáo, agarrou-se a ele e foi descendo devagar, até 
chegar ao chao. 

Antes de ir-se embora, o gaviáo real perguntou: 
- Como é, homem? Nao te queres vingar? 
- Está claro que desejo vingar-me. 
- Entao, vou ensinar-te como se mata guariba. Vai 

procurar o cipó a que chamam de "flecha de piáno". Arran
ca a raiz e raspa-a. Depois junta um pouco de água e passa 
tu do na peneira. Em seguida, póe essa água sóbre o f ogo 
e ferve-a até ficar grossa. Ao mesmo tempo, tira talas, 
aponta-as bem apontadas e passa nelas o veneno. Feito isso, 
póe as talas ao sol para secar e no dia seguinte podes ir 
a ca<;a. Mas, antes de partires para o mato, tu me invocas 
e dizes: 

- Piáno ! Vamos embora ! Vamos matar guariba ! 
O homeni voltou para casa e fez tu do quanto o gavia o 

real lhe havia ensinado. Urna tarde, ouviu os guaribas ron
carem. Colocou urari na flecha e, chegando a beira do ro
<;ado, gritou : 

- Piáno ! Vamos embora ! Vamos matar guariba 1 
Nao demorou e o gaviao real veio. Voou na frente 

dele, espantando os guaribas, fazendo-os gritar para que o 
homem os descobrisse com maior f acilidade. Foi o que se 
deu. Chegando mais perto, o ca<;ador rnatou o bando inteiro. 
Apenas escapou um guaribinha, urn filhote que depois cres
ceu e aumentou, para aqueles bichos nao se acabarern de 
todo. 

Foi assim que piáno, o gaviáo real, ensinou os nossos 
antigos a fabricarem karnáni, que mais tarde os brancos 
chamaram de curare. 

G. P. Frikel: "Kamáni". Revista do Museu Paulista, Nova Série, 
Vol. VII, Sao Paulo, 1953, pp. 267-269. 
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fNDIOS DO AMAZONAS 

COMO A NOITE APARECED 

No principio nao havia noite, apenas o dia sem fim. É 
que a noite estava adormecida no fundo das águas. Tam .. 
bém nao havia animais; e tódas as coisas f alavam. 

A filha da Cobra Grande - segundo se conta - casa• 
" ra-se com um mo<;o. 

~sse mó<;o tinha tres servi<;ais fiéis. Um dia, ele·chamou 
os tres servi<;ais e disse-lhes : 

- lde passear porque minha mulher nao quer dormir 
comigo. 

Os servi<;ais foram-se embora e entao ele chamou a es-
posa para deitar-se a seu lado. Mas a filha da Cobra Grande 
respondeu-lhe. 

- Ainda nao é noite. 
O mó<;o disse-lhe: 
- Nao há noite, há apenas, dia. 
A móca redargüiu: 
- Me .. u pai tem a noite. Se queres dormir comigo, 

manda buscá-la lá, pelo grande rio. 
O marido chamou os tres servi<;ais e a mulher man

dou-os a casa do pai, para trazerem u1n cóco d~ tucumá. 
Os servi<;ais partiram de canoa, chegaraqt a ~asa ~a 

Cobra Grande e esta lhes entregou um cóco de tucuma mu1to 
bem fechado, dizendo-lhes: _ . 

- Aqui está o pedido, para levardes, mas nao o abra1s 
porque, nesse caso, tódas as coisas se perderá.o. · 

Os tres emissários voltaram em sua canoa, mas em ca
minho comecaram a ouvir, dentro do cóco de tucumá, u~ 
barulhinho a·~sim : ten, ten, ten. . . Eram os grilos e os sap1-
nhos que cantam de noite. . . 

· Quando já estavam longe, um dos servu;a1s sugeriu a 
seus companheiros: 

- Va1nos ver que barulhinho é este? 
Mas o timoneiro respondeu : 
- Nao, pois se assim fizermos, nos perderemos. Vamos 

depressa. Remai ! . . ,.. .. 
"tles continuaram a v1agem, sempre ouv1ndo aquele ha 

rulhinho dentro do cóco de tucuma e nao atinavam com o 
que a quilo f ósse. 
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Mas a cnriosidade os espica~ava. Quando já se encon
trava1n 1nuito longe, reuniran1-se no nleio da canoa, acen
derarn fogo, derreteram o breu que fechava o coco e abri
ra111-no. De r epente, tudo escureceu. 

O tiinoneiro assustou-se: 
- Estan1os perdidos! Nossa an~a, em sua casa, já sabe 

que abri1nos o cóco de lucun1a ! 
Mas prosseguira1n a viage1n, remando. 
A móc;a, e1n sua casa, disse ao 1narido: 
- :Eles soltaram a . noite; agora é preciso esperar a 

manha. 
Entao, tódas as coisas que estava1n espalhadas pela flo

resta se transf onnaram e1n bichos e pássaros. As que esta
va1n espalhadas pelo rio se transfor1naram em patos e em 
peixes. Do paneiro gerou-se a 'on<;a; o pescador e sua canoa 
se transforinaram em pato; de sua cabec;a· nasceram a ca
be<;a e o bico do pato; da canoa o corpo do pato; dos remos 
as pernas do pato. 

A filha da Cobra Grande, quando viu a estrela-d'alva, 
co'n1unicou ªº marido: 

- A n1adrugada está raiando; v9u separár · a noite do 
dia. 

Dizendo isso, enrolo u um f io e disse ao marido : 
- Tu serás cuj ubi. · 
Pintou-lhe a cabe<;a de branco, com tahatinga; pintou

lhe as pernas de vermelho co1n urucu e determinou: 
- Cantarás, para todo o sempre, quando a manhá vier 

raiando ! 
: Ela enrolou o fio, espalhou cinza sóbre o mesmo e dete1·-

m1nou: ' 
- Tu serás o inambu, para cantar nos diversos tempos 

da noite e da 1nadrugada ! 
Daí por <liante, todos os pássaros cantam a seu tempo, e 

de n1adrugada, para alegrar o principio do dia. 
Quando os tres servi<;ais chegaram, o móc;o lhes disse: 
- Nao fostes fiéis,. abristes o cóco de tucuma, soltastes 

a noi te e todas as coisas se perderam e vós também, pois 
vos ' 'iras tes em macacos; vivereis para todo o sempre a 
saltar de galho em galho, ~o alto das árvores. 

(A bóca preta e a risca a1narela que eles tem no hra~o 
sao ainda as marcas do breu que ·fechava o coco de tucuma 
e que escorreu sóbre eles quando o derreteram) . 

. . 
General Couto de Ma~alhaes: "O Selvagem". Companhia Edito

ra Nacional, Cole~ao Brasiliana, Vol. 52, 4.ª edi~ao, pp. 231-233. 

82. 

+ ~ , 
-+-

~ + l 
t ,. 

-~ 

+1 
f t 

+ 

- ~les soltaram a noite; agora é preciso esperar a manhá. 



tNDIOS DO AMAZONAS 

O JABUTI E A ANTA 

J abuti é gente boa. Estava ele embaixo do tapereba-
zeiro ajuntando a sua comida; a anta do mato veio e disse: 

--- Retire-se j á daqui ! 
O jabuti respondeu: 
---:-- Daqui nao me retiro, porque estou debaixo da minha 

fruteira. 
Retire-se, J abuti, sena o eu piso em voce ... 
- Po is se voce f ór macho, pise em inim ! 
A anta Jurupari pisou o coitado do jabuti, atolou-o e 

foi-se embora. O jabuti amea~ou: 
- Deixe estar, Jurupari, quando fór tempo da chuva eu 

vou atrás de voce até encontrá-la. E m e vingarei de voce 
me haver enterrado! 

Quando chegou o tempo da chuva, o j abuti safou-se e 
foi· atrás do Jurupari. No caminho, encontrou o rasto da 
anta e perguntou-lhe: 
· - .Há quanto tempo seu senhor deixou-o aqui? 

O rasto respondeu: 
- Faz muito te1npo. 

l O j abuti saiu dali e na lua seguinte encontrou outro 
ras to. 

- Seu senhor já está longe? 
O rasto respondeu: 
- Depois de dois dias de caminho voce se encontrará 

com ele. 
O jabuti lamentou-se: 
Já estou aborrecido de procurar; talvez ele fósse para 

sempre. ~ 

- Por que motivo anda a sua procura? 
- Por nada. Quero apenas conversar. 
- En tao, vá ao rio pequeno; lá encontrará 1n e11 P•ll 

grande. 
-· N esse caso, vou tentar ... 
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- Río, por que é que voce me responde assim? 
- Tenho motivo; sei o que meu pai fez a voce ... 
- Deixe estar; eu ainda hei de encontrá-lo. Agora me 

vou, mas quando voce me achar outra vez eu estarei com 
o cadáver do seu pai ... 

O rio aconselhou : 
- Nao bula com meu pai; deixe ele dormir. 
- Pois eu continuo - teimou o jabuti. / 
- Acho, Jabuti, que voce quer ser enterrado segunda 

vez! 1 

- Nao estou no mundo para ser pedra. Vou ver se ele 
é mais valen te do que eu ! 

E lá se foi. Na margem do pequeno rio, encontrou a 
anta. Esta estava dormindo. O j abuti murmurou: 

- Eu nao disse que a encontrava? Agora vamos ajus
tar as con tas! 

Pulou nas partes mais sensíveis da anta, que rangeu os 
dentes: 

- Ora, vá para o diabo que o carregue ... 
Mas acabou por suplicar: 
- Pelo bom Tupa, J abuti, largue-me! 
- Nao largo, quero ver a sua valen tia! 
E a anta deitou a correr. E o jabuti agarrado. No fim 

de dois dias, ela caiu morfa. 
Entáo o jabuti falou: 
- Nao disse que a matava? Agora vou procurar seus 

paren tes, para comerem voce ... 

~eneral Couto de Magalháes: "O Selvagemn. Companhia Editora 
Nac1onal, Cole~o: Brasiliana, Vol. 52, 4.ª Edi~áo, pp. 236-237. 
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1NDIOS DO AMAZONAS 

... 

' O JABUTI E A ON<;;A 

No meio do mato, o jabuti se pós a gritar: 
- Meus paren tes, meus paren tes, venham depressa 1 
A on~a, que anda va ali por perta, f oi ver do que se 

tratava. 
- Que é isso, Jabuti? Por que estás gritando assim? 
- Como ves, estou chamando meus parentes para come-

rem minha ca~a grande, a anta. 
A on~a lamben os bei~os e ofereceu-se: 
-- Tu queres que eu parta a anta para ti? 
O jabuti aceitou: 

. - Quero. Tu separas urna banda para ti, outra para 
mrm. 

- Com muito gósto. Entáo, vai tirar lenha. 
Enquanto o j abuti se af astou, a on~a caregou a ca<;a 

dele para a sua toca. 
Quando o jabuti voltou, encontrou apenas o rasto. Xin

gou-a de no mes f eios e amea<;ou: 
- Deixa estar, On~a ! Algum dia eu me encontrarei 

contigo 1 

General Couto de Magalhiies: "O Selvagem". Companhia Edito
ra Nacional, Cole~áo Brasiliana, Vol. 52, 4.ª Edi~áo, Sao Paulo,, 1942, 
pp.. :137-238. 
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fNDIOS DO AMAZONAS 

O JABUTI E O VEADO 

O j abuti f oi visitar os paren tes e no caminho topo u com 
o veado. ~ste perguntou-lhe: 

- · Aonde vais com tanta pressa? 
· - Vou chamar meus parentes, para virem ajudar-me a 

procurar a anta que matei. 
O vea do f alou : 
- Entao tu mataste a anta? Vai, pois, chamar teus 

companheiros. Quanto a miro, fico por aqui. Nao quero 
ver a tua parentalha. 

O jabuti nao gostou da conversa. 
- Pronto! .Já nao vou mais! Volto daqui mesmo! 

Esperarei que a anta apodre<;a, para tirar um osso e fazer 
minha flauta. Até a vista ... 

o veado, porém, nao o deixou partir: 
- Tu mataste a anta mas nao me vencerás numa cor

rida. 
- ' ramos apostar. Eu de um lado, tu de outro lado 

do rio pequeno. Agor a, vou ver o m eu caminho. 
O j abuti chegou a outra banda do rio, convocou os pa

ren tes e destacou-os de espa<;o a esp a<;o, pela margem do 
rio pequeno, para r esponderem aos gritos do veado. E de 
lá p erguntou: 

- J á estás pronto, Veado? 
- Já. 
- Posso partir ? 
- Podes. 
O veado estava tranqüilo, pois confiava nas suas pernas. 
E a corrida come<;ou, u1n de cada b anda do rio pequeno. 

Dali a pouco, o sócio do jabuti gritou p elo veado e este res
pondeu: 

- J á estou aqui, seu moleirao ! 
E correu, correu, correu, até que gritou : 
- Jabuti ! 
O parente do jabuti respondeu, sempre adiant~: .E o 

vea<lo correu, correu, de novo. Quando pensou que Jª bnha 
ganho, gritou n1ais urna vez: 
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- Jabuti! 
Um jabuti respondeu, sempre adiante. 
Dali a pouco o veado avisou: 
- Espera amigo, que eu vou beber água ! 
E calou-se. 
O jabuti chamou diversas vezes, mas nada de resposta. 

Entáo disse: 
- Quer ver que já morreu? Deixem que eu vá ver. 
E gabou-se para seus eompanheiros. 
- Eu vou ve-lo, bem devagarinho. Nesta corrida nem 

sequer suei ! 
Os companheiros descobriram o veado e anunciaran1: 
- O veado está 1norto ! 
O jabuti gritou: 
- Entao vamos nós tirar o seu osso. 
Os outros perguntaram: 
- Para que queres esse osso? 
O jabuti respondeu: 
- Para eu fazer minha flauta e tocar nas horas vagas. 

Agora vou-me embora daqui. Até algum dia. 

General Couto de Magalhaes: ··o SelYagem••. Companhia Edita
ra Nacional, Cole~ao Brasiliana, Vol. 52, 4.ª Edi~áo, pp. 239-240. 
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:fNDIOS DO AMAZONAS 

O JABUTI E A RAPOSA 

O jabutl entrou no buraco do chao, assoprou sua flauta 
e estava dan~ando ao som dela. 

A raposa veio desafiar: 
- ó Jabuti. Vamos medir a nossa valentia? 
O j abuti topo u a parada. 
- Quem será o primeiro? - perguntou. 
- Claro que és tu, Jabuti! 
- Quantos anos de jejum? 
~ Dois anos. 
A raposa fechou o jabuti no buraco do chao e depois 

de fecha-lo despediu-se: 
- Adeus, Jabuti, vou-me embora. 
De ano em ano vinha aquele local, chegava a porta do 

buraco do chao e chamava: 
- ó Jabuti! 
O jábuti respondia: 
- ó Raposa, já estarao amarelos os taperebás? 
E a finória: 
- Ainda nao, Jabuti: agora os taperebazeiros ainda 

estao em flor. Adeus, meu caro. 
No ano seguinte, quando chegou o tempo do jabuti sair, 

a raposa veio, chegou a porta do bur,aco do chao e chamou. 
O jabuti, lá de dentro, perguntou: 

- Já estao amarelas as frutas do taperebazeiro? 
A raposa respondeu: 
- Agora sim, J abuti: debaixo dos taperebazeiros o chao 

está estivado de taperebás. , 
o jabuti saiu e disse a raposa: 
- Entra, que agora é a tua ·vez. 
Ela pergun tou : 
- Quantos anos serao, Jabuti? 
E ele: 
- Sáo quatro anos, comadre. 
Dizendo i.sso, trancou a raposa no buraco do chao e f oi

se embora. 
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Um ano depois, lá veio ele. Chegou a porta do buraco 
do chao e chamou : · . 

- Raposa! 
A raposa respondeu: 
- J á está o amarelos os ananases? 
E o jabuti: 
- Ainda nao, Raposa. Agora é que os homens estao 

ro~ando o 1nato para plantar os ananases. Adeus ! 
· E f oi-se embora. 

Dois anos depois o J abuti voltou e chamou: 
- ó Raposa! · · 
Ela nao respondeu. 
Chamo u segunda vez. Nada. 
Só as moscas saíam de dentro. 
Entáo o jabuti abriu o buraco do chao e declarou: 
- Esta velhaca já morreu. 
Tirou-a para fora, morta, e apostrofou-a: 
- Que f oi que eu te disse, Raposa? Que tu nao eras 

macho pra medir f ór~as comigo ! 
O jabuti deixou-a ali e foi-se embora. 

General Couto de Magalhaes: "O Selvagem". Companhia Editora 
Nacional, Cole~ao Brasiliana, Vol. 52,' 4.ª Edi~áo, pp. 245-246. 

94 

KAXINAUA 

O QUATI, A JURITI E A PREGUI<;A 

A juriti é muito trabalhadeira e plantou urna roc;a. 
Pediu ao sabiá: 
- Me ajuda, Sabiá l 
l\1as o sabiá nao gosta de trabalhar. lVIachucou o ólho 

com um graveto e queixou-se de que estava com febre. .A 
juriti ficou sozinha, com os seus legumes amadurecendo. O 
sabiá só queria era co1ner. Entao a juriti cercou a roc;a. E 
o sahiá ficou espiando de fora, sem poder comer. 

A pregui<;a, como se sabe, é muito preguic;osa. Só trata 
de comer. 

Todos os bichos encontraram-se com a pregui<;a e vendo 
aquilo ficaram 1nuito zangados. O quati mandou a pre
guic;a trabalhar e ela nao quis. Gosta de comer mas nao 
gosta de trabalhar. O quati perdeu a cabec;a e deu u1na 
surra na preguic;a. Esta, poré1n, nao pode correr e ficou 
ali, chorando. A juriti veio e perguntou: 

- Que é que voce tem, comadre Preguic;a? 
- O Quati me mandou trabalhar inas eu estava sen1 

vontade. Entao ele me surrou. 1 

A juriti ouviu aquilo e ficou co1n pena da preguic;a. 
O quati veio, viu a preguic;a chorando, xingou-a e 1nan

dou-a trabalhar. 
- Se nao trabalhar, apanha de novo! 
Aborrecida co1n a cena, a juriti se escondeu, mas ficou 

.escutando. Depois voltou e perguntou-lhe: 
- Que é que o Qua ti fez? 
- Me xingou muito, me ha teu ! 
A juriti zangou-se e, com pedac;os de pau, fez urna arma

dilha no meio do caminho. E se escondeu para ver. O 
quati foi andando e nao viu a armadilha. Esta caiu e lhe 
deu urna pancada nas costas, de modo que ele nao pode 
correr. Ficou gemendo, enquanto a juriti dava risada. 

- Que é que voce tem, Qua ti? . 
A pregui<;a fez u1na armadilha no 1neio do meu cam1-

J1ho e me 1natou. 
- Isso é para voce nao bater mais nela. 
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- Quem lhe contou essa mentira? 
- Nao é mentira, eu vi tudo ! 
Entao, o quati foi-se embora, chorando. E nao voltou. 
A preguic;a quando soube daquilo, tambén1 se pós a dar 

risada. Depois perguntou a juriti. 
- Voce é muito bonita? 
- Sim, eu sou muito bonita. Agora vou vestir a m1-

nha roupa. 
E Iá foi. 
Mas a pregui<;a ta1nbém queria ser bonita. 
A j uriti vol to u com j enipapo, mas náo lrouxe urucu. 

Pintou a preguic;a com jenipapo e esta se julgou bonita. 
Subiu num pau, até lá em cin1a e lá ficou, pois nao podia 
descer. 

Aflita, grito u pela j uriti. Esta perguntou : 
- Mas onde é que voce se meteu ? 
Lá no alto a preguic;a se pós a rir da juriti, que ficou 

zangada e xingou: 
- Pregui<;a estúpida! Pregui<;a má ! 
E foi-se embora, dizendo: 
- Chega ! Só trata de comer e nao trabalha ! Náo 

quero ve-la mais ! 
Assim fez e a preguic;a acostumou-se a andar só. 
Tudo isso porque a juriti é bonita e a preguic;a é feia. 

Porque a juriti é trabalhadeira e a pregui<;a é preguic;osa. 
E a estória da preguic;a termina aqui, nao tem conti

nuac;áo. 

J. Capistrano de Abreu: 11ra-ixa hu-ní-ku·i". Rio de Janeiro, 
1914, p p. 240-245. 
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- Que é que voce tem, comadre PreguiQa? 



KAXINAUA 

A LUA 

A gen le de J acy procurou matar a cu tia. Um indio 
fugiu e u1n outro, para amansá-lo, deu-lhe muitas flechas. 
f:le ficou contente, recebeu as flechas e pendurou-as. Depois 
disse ao outro: 

- Van1os até ininha casa, pois minha mulher terá pra
zer e1n ve-lo. 

Ouvindo aquilo, o amigo aj unto u as flechas, botou na 
cabeya o chapé u de penas de rabo de j apu e ambos parti
ra111. No 1nato, ele foi comendo frutos e seus dentes se ene-· 
grecera111. Ao chegar a casa, parou com vergonha de entrar. 
O an1igo perguntou: 

- Por que 1notivo voce está parado? 
- Estou com vergonha de sua mulher. 
Entao o visitante penteou-se, alisou os compridos cabe

los, botou as bra9adeiras, enfeitou-se e julgou-se pronto 
para a visita. 

Entrando e1n casa, o dono ar1nou a rede grande e pin
tada e na n1es111a se sentaran1. Depois falo u a mulher. 

- Convidei-o a vir até aqui. De-lhe comida a farta. 
Que ele encha a barriga, que n1orra de tanto comer! 

A n1ulher disse que siin e trouxe u1n alguidar inuito 
grande, com 111ingau. O visitan te, ines1no deitado, comen 
todo o mingau. Depois trouxe macaxeiras cozidas, bananas 
cozidas, bananas assadas, bananas cruas, amendoim tor
rado, bolo de amendoim, j erimum cozido, carás cozidos, 
inha1nes cozidos, pipocas, pa1nonhas. Arrumou essas comi
das <liante da rede. ~le co1neu um bocado de cada pitéu e 
cmbrulhou alguma coisa, a fim de levar para sua casa e 
lá co1ner. Despediu-se e partiu na frente. O amigo pegou 
no fa ca o grande, muito afiado e nas flechas e seguiu-o. 

O visitante perguntou-lhe: 
- Para que leva voce esse facao? 
- Na volta, quero cortar tun belo pau que vi no cami-

nho. 
- Para que? 
- '' ou f azei· tuna enxada e preciso do cabo. 
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As pálpebras continuavam batendo. Vendo isso, cortou um pau, agu
cou-o, espetou a cabeca e foi fincar o pau no meio do1 caminho. 
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Em caminho, o amigo tirou o facao e com um golpe 
decepou-lhe a cabe<;a. A cabe<;a caiu no chao, mas o corpo 
continuou de pé, a tren1er, a tremer. 

O assassino deu-lhe bordoadas, até o corpo cair. De
pois, encarou a cabe<;a decepada. As pálpebras continua
vam baten do. V en do isso, cortou um pau, agu<;ou-o, espe
tou .a cabe<;a e foi fincar o pau no 1neio do ca1ninho. Depois 
de decapitar o companheiro, esconden-se, ,pois esperava que 
os homens da tribo saíssem a sua procura. 

Um ca<;ador que veio para aquelas bandas, encontrou 
a cabeva no alto do pau, com os compridos cabelos voando 
ao vento. Pensou que fosse o diabo. Obedecendo ao pri
meiro impulso, corren, mas depois voltou, perguntou a si 
mesmo: 

- · Que será que eu vou ver? 
Lá estava a cabe<;a espetada no poste. Encarou-a e viu 

que nao estava morta, pois tinha os olhos brilhantes e as 
pálpebr'as batia1n. A boca abria-se. Entao resolveu contar 
a sua gente. Olhou mais urna vez a cabeva e viu que ela 
chorava, as suas lágrimas caíam no chao. 

Corren para a aldeia e lá chegando, anunciou: 
- Nao sei quem decapitan nosso irmao. Depois, cor

tou um pau, espetou a cabe~a e plantou-a no meio do ca
minho ! Contou tudo que vira e os homens gritaram: 

- Vamos buscar! Vamos buscar! 
~stes empunharam ' azagaias, esses apanharan1 flechas, 

aqueles sopesaram ma<;as. E alguns levaram grandes cestas. 
Tomaram o caminho e partiram gritando, gritando. 

Quando ouvh,i a gritaria que se aproximava, o assassino tre
pou o mais alto que pode nuni frondoso pau-rnulato. Nao 
podendo subir ainda mais, esconden-se no meio da folhagem. 

O ca~ador que encontrara a cabe<;a chegou na frente do 
bando e mostrou-a aos que lhe vinham atrás. Ela ainda nao 
tinha 1norrido, na pon ta do pau; seus olhos estavam bri
lhantes e piscavam, suas lágrimas rolavam e caíam no chao. 
A boca abria e fechava, mas nao conseguia falar. 

. Os que chegaram rodearam o poste e ficaram a ve-la. 
· Depois um deles arrancou-a do lugar e atirou fora o poste. 
O· assassino, no alto do pau-mulato, estava vendo tudo. 

Os homens pegaram a cabe<;a, colocaram-na no cesto e 
tocara1n para a aldeia, dando gritos. .Mas dali a pouco ela 
arrombou o cesto e rolou no chao. Pararam, meteram-na 
no cesto e prosseguiram mas, depois de um estirao, a sinis
tra carga ·rolou de novo por terra. 
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Dois do grupo acharam m elhor voltar e enterrar o 
corpo, que continuava insepulto. 

A cabe~a foi posta mais duas vezes e1n novos cestos, 
mas estes se rasgaram deixando-a cair no caminho. Entao, 
forraram muito bem um novo cesto e nele recolheram com 
cuidado, a carga difícil. Tudo inútil, ela caiu de novo. Entao, 
já ressabiados, colocaram-na em novo cesto, e um homem 
levou-o as costas. De repente, den um grito lancinante. É 
que a cabe<;a tinha-lhe metido os dentes no ombro. Atirou-a 
no chao e corren. 

Um do grupo falo u: 
- Minha gente, esta cabe<;a nao quer mesmo ir para a 

aldeia ! Deve estar enfeiticada. . . 
Atiraram-na para o lado e seguiram o caminho. Mas 

a cabe<;a, rolando pelo chao,. acompanhou-os. Lá longe 
alguém gritou: 

- A cabe<;a vem correndo atrás da gente! 
Todos viram aquilo e fugiram. A travessaram nadando 

o leito cheio de um igarapé. Do outro lado, a beira da água, 
havia um alto pé de bacuparis. Muitos treparam nele p.ara 
comer frutos. Um dos fugitivos tranqüilizou os demais: 

- Nao precisa tanta pressa; ela nao poderá atravessar 
esta água! 

A cabeca veio, rolou o barranco, saiu nadando e alean-• 
<;ou o outro lado. A gente que tinha trepado no bacupari-
zeiro a espiava com medo. 

- Descei depressa que eu já vos vi! 
Quando chegou perto gritou: 
- Minha gente, dai-me bacuparis ! 
Um colheu frutas verdes e atirou-lhas, mas a cabe<;a nao 

comen, exigindo : 
- Dai-me bacuparis maduros! 

A tiraram-lhe bacuparis maduros; ela conseguia abo
canhá-los mas os frutos iam saindo pelo pesco<;o atorado. 

E ela pedia mais, muito mais. Entao, passaram a atirar 
bacuparis bem longe, o mais longe que podiam. Ela foi jun
tá-los, sempre rolando pelo chao. Vendo-a distante, os ho
mens despencaram da árvore e fugiram. Perto da aldeia, 
um deles perguntou: 

- Será que a cabe<;a vem atrás de nós? 
O assassino viu que eles tinham partido, deseen do pa?

mulato e foi para sua casa. Nem reparou que a cabe~a 1a 
rolando na trilha dos fugitivos. De repente, um deles viu 
que ela se aproximava e gritou. Tolos correram de cam
bulhada. ' ~ 
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- Minha gente, esperai-me ! - bradava ela. 
Mas a gente nao a esperou. Chegando a suas casas, 

meteu-se dentro e fechou as portas. Ela, do terreiro, gri
tava: 

- Abri as portas que eu quero entrar! 
~les, porém, nao abriram. Ela, no terreiro, continuava 

a chorar e nos compridos cabelos enxugava as lágrin1as. 
Suplicava: 

- Quero tirar meus trens aí de dentro! 
En tao ela ameacou: 

" - Vou enfeiti<;á-los. Meu sangue, meus olhos, minha 
cabe~a podem enf eiti<;ar ! Vou caminhar pelo arco-íris. Se
rei legumes para con1erdes, ou bananas, ou macaxeira, ou 
carás, ou batatas, ou feijao, tudo isso para comerdes. Serei 
terra e vós podereis andar sobre mim, serei água para be
berdes, serei peixes para pescardes, serei tiinbó para arran
cardes, diluirdes no rio e juntardes o pescado, serei cava 
para me matardes e depois me comerdes. Eu serei cobra, 
me zangarei e vos picarei e vós podereis matar-me. Eu serei 
lacraia e vos morderei. Eu serei árvore e 1ne derrubareis, 
me secareis para Ienha, me rachareis e com ela podereis co
zinhar a comida que comeis. Serei morcego, virei da escuri
dao e vos morderei. Serei o sol, vos aquecerei do f rio. Serei 
chuva, cairei do céu, encherei os rios, propiciarei pescarias e 
vos darei peixes. Molharei o capim, o capim crescerá, as ca
<;as viráo pastar-1ne. Serei o frio e quando o sol estiver quen
te, poderei refrescar-vos. Serei a noite e escurecerei tudo, pa
ra que possais dormir. Eu serei a manhá para, depois de dor
mirdes no escuro, acordardes para as lidas do dia. Que serei 
eu, porventura? Meu sangue em caminho dos inimigos inu
dei: é o arco-iris. Mas os 1neus olhos em estrelas transfor
mei. Minha cabeca vai ser a lua. " . 

- Minha gente - continuou - esta cabe-;a vai ser a lua, 
meus olhos as estrelas, meu sangue o arco-iris. Quando eu 
surgir, estas mulheres e estas mocinhas sangrarao. 

Elas ouviram aquilo e ficaram assustadas. 
- Por que n1otivo nós <levemos sangrar ta1nbé1n '? 
A cabe<;a respondeu: 
- Por nada. Eu serei Iua-nova e vós sangrareis. 
Entao, um tirou o seu sangue, despejou num prato, de 

cima para o lado e o sangue se derra1nou, escorreu, e o 
arco-iris surgiu. Arrancou-lhes os olhos e atirou-os para 
cima e seus olhos se transformaram em estrelas. O urubu
celeste veio voando, apanhou os seus cabelos com o bico e 
arrebatou-a para o céu. 
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- Agora, minha gente - disse a cabec;a - vou ser a 
Lua. Quando eu fór Lua-Nova e estiverdes deitados, todas as 
vossas mulheres sangrará.o. 

A aldeia inteira quis ver a cabe<;a. Os habitantes abri
ram. as casas, correran1 para o terreiro, olharam a cabe<;a 
pendurada pelos cabelos, que ia para as nuvens. E viram 
o arco-iris arqueando-se no céu. Escureceu. A cabec;a dei
tada era urna Lua-Nova. Os seus olhos eram estrelas bri
lhantes. As mulheres sangraram, os maridos se aproxi
maram e elas ficaram grávidas. Tuda feitic;o. 

Da estória da cabec;a encantada é tudo o que me lembro. 
Nao sei 1nais. 

J. Capistrano de Abreu: "rá-txa hu-ní-ku-í". Río de Janeiro, 1914, 
pp. 458-474. 
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MUNDURUKú 

QUANno· MANDA VAM AS MULHERES 

Em tempos que váo longe, as mulheres habitavam a 
casa-dos-homens, e os homens estavam alojados em vasta 
casa coletiva. Os homens tinham de f azer todo o trabalho 
para as mulheres: ca~ar, ir buscar lenha, desenterrar man
dioca, espremer e fornear a f arinha. Essas eram su as tare
f as .. E, como se isso nao bastasse, também iam buscar água 
no r10. 

Foi nessas priscas eras que tres mulheres - Yanyuberi, 
cacique dos Mundurukú, Taimbiru e Parauare, acharam tres 
flautas chamadas caduqué. Encontraram-nas num riacho e 
tres peixinhos as tiraram da água. As mulheres as experi
mentaram. 

- Que som bonito! - disseram elas. 
Entáo passaram a tocá-las na mata, todos os dias. E 

para isso saíam de casa as escondidas. Os homens come~a
ram a desconfiar. 

- A onde iráo sempre as mulheres? 
Acabaram por esconder-se a fim de melhor espreitá

las. E as encontraram tocando as suas flautas. 
- Que devemos fazer? - perguntaram. 
Mas os irmaos mais novos de Yanyuberi, que se chama

va1n Marimarebe e Mariburube, propuseram: 
- Tiremos-lhes as flautas! Elas nem sequer váo a ca~a 

e nós ternos de fazer todos os seus servi~os ! 
Aceita a proposta, furtaram-lhes as flautas. E também 

as experimentaram. 
- Que soro bonito! - disseram eles. 
E passaram a tocá-las. As mulheres ficaram muito tris

tes porque já nao dispunham das suas flautas. Solu~ando, 
entraram na grande casa. Assim, os homens se apossaram 
da casa coletiva, que ficou sendo a casa-dos-homens. 

Walter Kempf: "Estudo &Obre a Miiologia dos indios Mundurukús". 
Arquivo do Museu Paranaense, Vol. IV, Curitiba, 1945, pp. 278-279. 
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ANAMBÉ 

A LENDA DA VELHA GULOSA (Ceiuci) 

Canta-se que um menino pescava, trepado no jirau 
quando a velha gulosa veio pelo igarapé, a 1nanej ar a tar
raf a, e ao ver-lhe a sombra no fundo da água, a tiro u a rede 
mas nao o prendeu. Ao ver aquilo, o mó~o pós-se a rir em 
cima do jirau. 

- Ah! voce está aí? - pergun tou a velha gulosa. -
I:>es~a para o chao, meu neto! 

O menino nao quis descer. 
- 01he que eu mando marimbondos ! 
E ele firme. Diante disso, mandou urna nuvem de ma

rimbondos, mas nao adiantou. ~le cortou um ramo e afu
gentou os insetos. 

- Des~a, meu neto, se nao eu mando formigas tocan
diras. 

Ainda nao deseen. Ela mandou as for1nigas. Estas, 
entao, conseguiram atirá-lo na água. A velha jogou a tar
raf a, euvolveu-o e levou-o para casa. Quando lá chegou, 
largou-o no terreiro e foi buscar lenha. Logo depois chegou 
a filha, viu aquele en1brulho e comentou: 

- Ma1nae quando chega da ca~ada f ala o que conse
guiu matar, mas boje nao quis contar nada. Qucro ver o 
que ela trouxe. 

Desembrulhou a rede e u1n mó~o saiu, pedindo-Ihe: 
- Esconda-me, por favor! 
Ela escondeu-o. Para isso, cobriu de cera um pilao, em

brulhou-o na tarraf a e deitou-o no mesmo lugar. A velha 
veio do mato, ateou fogo embaixo do 1noqué1n e pós o fardo 
en1 chna. Esquentando-se o piláo, a cera derreteu-se e a 
velha aparou. Mas o fogo queimou a tarraf a e o pila o apa
recen. Con1preendendo que tinha sido lograda, a1nea~ou a 
filha: 

- Se nao me mostrares a ca~a, eu te matarei ! 
A n1ó~a senliu 1ncdo e 111andou-o cortar palmas de na

~abi para f azer cestos. Quando os cestos ficaram prontos, 
se transformaram e1n antas, veados, parcos e todas as ca~as. 
A velha tratou de devorá-las. Quando o prisioneiro viu 
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a quilo, foi f azer urna armadilha onde caiu muito peixe. A 
velha correu atrás e entrou no cerco, pondo-se a comer pei
xes. ~le atirou-lhe um cacho de cócos tucum, feriu-a e fugiu. 
A mó~a avisou-o: 

Quando vocé ouvir u1n pássaro cantar kan-kan, kan
kan, é minha mae que anda por perto para agarrá-lo. 

~le andou muito. Em certo ponto, porém, ouviu um 
pássaro que cantava kan-kan, kan-kan. Correu mais ainda. 
Quando chegou onde os macacos estavam f azendo mel, pe
diu socorro: 

- Macacos, esconda1n-me ! 
~les o meteram dentro de um pote vazio. A velha veio, 

nao viu ninguém e seguiu para diante. Livre da persegui
dora, correu mais ainda. De novo ouviu kan-kan, kan-kan. 
Bateu na toca do urutu e pediu-lhe que o escondesse. A 
cobra escondeu-o. A velha chegou e, como nao o encon
trasse, f oi-se embora. 

Dali a pouco, ouviu o urutu conversar com sua mulher; 
projetavam fazer um moqliém com o hóspede, para come
lo moqueado. Quando estavam preparando o moquém, um 
makanan cantou lá fora. 

- Ah! Vovo makananl Preciso falar com voce! -
gritou o mó~o. 

O makanan veio saber o que era. 
- :estes dois urutus querem comer-me 1 

O makanan entrou na toca e devorou as duas cobras. 
Livre, f oi para o campo, encontrou um tuiuiú que estava 

pescando na lagoa em um cóvo e pediu-lhe que o levasse con
sigo. Quando o pernalta acabou de pescar, mandou-o entrar 
no cóvo e voou com ele. Como nao pudesse levá-lo mais 
longe, deixou-o no galho de urna grande árvore. Lá de cima 
o homem viu urna casa. Desceu e foi para lá. Chegando a 
beira da ro~a, encontrou urna mulher que ralhava com a 
cutia, para ela nao comer a sua mandioca. 

A mulher levou-o para casa, perguntou-lhe de onde vi
nha e ele contou-lhe tudo. Tinha sido roubado pela velha 
gulosa a beira do igarapé, quando ainda era menino, e agora 
já estava velho, de cabe~a branca. Assim mesmo a mulher 
lembrou dele: era seu filho. 

General Couto de Magalháes: 110 Selvagem". Companhia Editora 
Nacional, Cole~áo Brasiliana, Vol. 52, 4.ª Edi~ao, pp. 268-271. 
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TEMBÉ 

OS G~MEOS E O KARUW ARA 

Antes de conhecerem a mandioca, os indios cultivavam 
camapu, ou juapoca, em suas ro~as. Eslava certa vez um 
indio a preparar sua terra para plantar camapu quando 
Maíra, o feiticeiro, dirigiu-se a ele e perguntou o que fazia. 

- Nao é da sua con ta o que esto u f azendo - respondeu. 
Maíra foi-se embora. Entáo, a floresta caiu sobre a 

planta~ao, cobrindo-a tóda. O homem foi para sua casa, 
deixando no caminho urna abóbora que tinha encontrado na 
planta~ao. Pegou na foice e lá foi em busca de Maira, para 
matá-lo. Chegou a primeira casa e perguntou por Maira, 
inas o forasteiro já tinha ido embora. 

Vendo outra abóbora perto da casa, o indio apanhou-a 
e falou: 

- Quando eu encontrar Maíra, o matarei assim ... 
Atirou o fruto para o alto, a fim de esperá-lo na ponta 

da faca, mas a abóbora ao cair bateu-lhe de tal modo contra 
a mao que a ponta da arma penetrou-lhe na garganta, ma
tando-o. 

Maíra prosseguiu no caminho. Encontrando outro indio 
entretido no amanho da terra, perguntou-lhe o que fazia. 

- Limpo o meu camapu. 
E acrescentou: 
- Oxalá voltasse nosso pai Maíra; ele coin certeza, nos 

traria muitas coisas. 
- Pois eu sou Maíra - respondeu o andante. - Queres 

ter 1nandioca? 
O indio respondeu que sim e Maíra transf orm'?u ime

dia tamen te as árvores cortadas da planta~ao em man1vas, ou 
pés de mandioca. Ensinou-lhe como devia plantar. E depois 
ambos se dirigiram para a casa do indio. 

Maíra mandou-o novamente a ro~a, a fim de tirar man
dioca para fazer manicuera, ou suco doce dessa raiz. ~las 
o indio nao tinha fé, respondeu: 

- Como poderá ser isso se nós há pouco plantan1os a 
n1aniva? Ela ainda nao pode ter raízes ! 
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Está bem, ho1nem incrédulo! - respondeu Maíra - só 
deverás colher a tua mandioca depois de um ano 1 

Disse e partiu, para onde eslavam seus companheiros. 
Certa vez estava ele no mato junto a urna árvore e ao 

observar o seu belo tronco ereto, apoiou-se no mesmo e 
disse: 

- Quero que este tronco se transforme em urna mulher, 
a fim de que sej a minha companheira ! 

Atrás dele, os galhos da árvore se transformaram em 
urna cabana e o tronco em urna mulher que Maíra convi
dou a entrar. 

Viveu com ela muito tempo e depois partiu de novo. A 
mulher já estava grávida e a crian~a f alou-lhe dentro do 
seu carpo: 

- Va1nos co1n o nosso pai ! 
Ela ficou 1nuito admirada de que o filho assim f alasse, 

antes mesmo de nascer. 
- Sabes entao o caminho? 
- Sei, sim. 
Seguiram o rasto e o filho disse a mae que colhesse as 

flores que fósse encontrando. Numa delas, porém, estava 
urna vespa e ferretoou o dedo da mulher. Esta bateu com a 
máo no carpo e perguntou: 

- Para que queres sempre mais flores, se ainda nao 
nasceste? 

O menino zangou-se. 
- Que caminho seguiu teu pai ? - perguntou a mae. 
f:le indicou-lhe o caminho da casa de l\ilykura. Lá che-

garam a noite, amea<;ados por um ternporal. 
- Para onde vai? - perguntou-lhe Mykura. 
- Procuro o pai de 1neu filho. Quer ine dar pausada, 

por esta noite? 
Quando a mulher armava a rede, 1"1ykura subiu em cima 

da casa, dizendo que ia refor<;ar o telhado por causa da 
chuva. Mas abriu urna goteira bem e1n cima da rede da 
mulher, para que a chuva caísse sóbre ela. 

De noite a mulher reclamou: 
- Está chovendo dentro de casa! 
Mykura aconselhou-a a que estendesse a rede mais perto 

da sua, onde nao chovia. Depois, disf ar<;adamente, subiu ao 
telhado e abriu nova goteira sóbre a réde da 1nulher. Entao 
ela aproxin1ou ainda mais a sua rede da rede de Mykura. 
Dormiram juntos. De manhá tinha concebido um filbo dele. 

Entáo, o filho de Maíra (Mairayra) falo u ao filho de 
l\'.lykura (Mykurayra) . 
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Atirou o fruto para o alto, a fim de esperá-lo na ponta da faca. 



- Nao! Eu nao te quero aqui, tao junto de mim ! Ar
ranja-te do outro lado! 

Na manha seguinte, a mulher f oi-se embora. 
Quando ela perguntou ao filho de Maira pelo caminho 

de seu pai, ele indicou-lhe um carreiro que levava a casa 
das onc;as. Lá estava apenas urna velha que recebeu a mu
lher com estas palavras: 

- Dondes vens, minha filha? As on<;as tornam-se mui
to más quando chegam em casa e nao encontram nada para 
comer. 

Escondeu a mulher debaixo de um grande cesto. Quan
do os f ilhos chegaram, perguntaram: 

- Que é que está cheirando tanto aqui? 
Levantaram o cesto, mas Mairayra transf ormou a mae 

em urna corc;a que fugiu. As onc;as seguiram-na, alcanc;a
ram-na e estrac;alharam-na. 

- Ve, máe, a mulher tero filhos - disse urna onca. .. 
A velha falou: 
- Eu fico coro eles para engrossar o caldo. 
Colocou-os em um caldeiráo de água quente, mas quei

mou a máo. Quis cortá-los coro urna faca, mas feriu-se num 
dedo. Botou as crianc;as no piláo, mas machucou-se. Diante 
disso, preferiu conservá-los, escondendo-os debaixo de um 
cesto. No ~lia seguinte, em seu lugar estavam dois papa
gaios novinhos. Resolveu criá-los e lhes deu de comer. Mais 
um dia e os papagaios se transf ormaram em meninos. E a 
velha e os filhos trataram de criá-los. 

As onc;as fizeram-lhes flechas, para cac;ar passarinhos. 
Ambos f oram com a velha a roc;a e lá brincaram muito. 
Quando a velha cochilou, fizeram-lhe cafunés. Depois, quan
do ela dormiu, apropriaram-se da cabac;a que ela trazia e 
jogaram coma mesma, como se fósse bola. A velha acordou 
e perguntou: 

- Será que eu dormi muito tempo? 
- Sim, vovó, dormiste muito tempo. Vamos para casa? 
Ela estava preocupada. Recomendou-lhes: 
- Nao vos afasteis de mim, senáo um monstro vos pe-, 

gara. 
Foram para o aceiro do mato e aí encontraram um ja

cuac;u que lhes falou: 
- Ah ah ah ah! Viveis com as onc;as que comeram 

vossa máe! 
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Ouvindo aquilo, ambos choraram. A on~a perguntou: 
- Por que motivo estais chorando? 
- Porque as vespas nos picaram. 

- Mas aqui nao há vespas ! 
H , . Q ? - a, snn. uer ver. 

Um déles afastou-se, 1nisturou fólhas de maniva co1n 
barro, assoprou e f éz u1na vespeira, que levo u a velha. 

- Aqui estáo as vespas. 
Dizendo isso, ele atirou a vespeira na cabe~a da onc;a, 

e as vespas lhe f erretoaram a cara. 
Quando cresceram, dirigiran1-se a floresta. Fizeran1 urna 

cesta para levar f arinha de mandioca e disseram as onc;as
que ia1n ca~ar corc;as. Acamparam junto a um riacho, cor
tara1n arun1a e durante cinco dias um fez abanadores para 
fogo e outro tipitis, que atiraram no rio, nun1 lugar profun
do. Lá os abanadores, em forma de peixe, COIIlO sao os 
usados pelos índios Tembé, transfor1naram-se e1n piranhas 
e arraias, e os tipitis em cobras-d'águas, jacarés e poraqués. 

Mataram cinco parcos-do-mato e atiraram a carne na 
água, para que esse bichos se acostu1nasse1n a corner carne e 
se tornassem ferozes. Depois, mataram também urna anta 
e a tiraram a carne aos animais aquá ticos. 

Feíto isso, Mairayra construiu urna pinguela sóbre o 
riacho, da seguinte forma: atirou urna flecha a outra mar
gem, depois urna segunda que entro u no en talhe da primeira, 
e assim por diante, até que as duas margens ficaram liga
das. Entao atravessaram o riacho e colhcram anajás. Vol
taram para a casa das on<;as com esses cocos e carne assada. 

Contaram, entáo, que do outro lado do riacho tinham 
descoberto grande quantidade de anajás. Ouvindo aquilo, 
as on~as resolveram acompanhá-los no dia seg1!inte. Assi1?1 
fizeram. Mas se contentaram em cacar, em ahrar aos pe1-.. 
xes as tripas das presas. Na manhá seguinte, lá f oram todos 
outra vez, mas para colher anajás. Quando, porém, as 
on<;as estavam atravessando a pinguela, Mairayra fez que a~ 
águas crescessem, que o riacho se avolumasse e se tornasse 
mar. As on<;as, assustadas, cairam da pinguela e fora1n de
voradas pelos animais aquáticos. 

Os gemeos arrebataram as armas do chefe das on<;as e 
colocaram-nas num peda<;o de taquara. Quando c~egaram 
a casa das onc;as, meteram a taquara no fogo. Ouv1u-se. U.,?1 
estrondo e um tic;áo voou longe. Mairayra apanhou o tu;ao 
e levou-o consigo. _ ,. . 

Em seu caminho encontraram um Aza, ou demonio, pes-
cando no rio. 

- Vou tomar-lhe o anzol ! - disse Mairayra. 
Transf ormou-se em surubim, meteu-se no pesqueiro, 

prendeu cuidadosamente o gancho do anzol e arrancou-o; 
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Azá encastoou un1 novo anzol e atirou a água. Entao My
kuravra quis també1n experünentar. Seu ir1nao aconse
lhou:o a que nao pusesse o anzol inteira1nentc na boca, mas 
ele n1ordeu-o sen1 se acautelar, ficou preso no anzol e foi 
puxado para terra. O Aza, enlao, matou-o, levou-o para casa 
e co1neu-o assado. 

l\1airavra transformou-se n1una for1niga tocandira, cor-., 
reu :\ casa do Aza e aí reuniu tódas as espinhas espalhadas 
pelo chao e os restos do surubiin. Envolveu-os numa fólha 
e soprou. l\1ykurayra ressuscitou, perguntando: 

- Dorn1i 1nuito tempo? 
- Nao. Aza te mato u e co1neu. l\1as eu vou f azer que 

nao u1orras 1nais, co1no eu. Para isso, va1nos a procura de . 
nosso pa1. 

Dormirarn aquela noite no can1inho, e no dia seguinte 
chegara1n a sua casa. 1\faíra já sabia que as on<;as tinham 
con1ido sua mulher. Parecía un1 velho e usa va u1na f aixa 
na cabe<;a. Perguntou logo aos gemeos: 

- Sabeis, meus filhos, onde Aza faz seu arco? 
- Nao saben1os. 
- Pois ide procurar. 
~les procurara1n e encontraram um velho Aza que, sen

tado, f abricava o seu arco. 
- Que f azes aí, avó? 
- Apronto o nieu arco, pois dize1n que virá um gran-

de soberano para nos matar a todos. 
- Deixa-1ne ver co1no é bel o o teu arco, vovó ! - falo u 

Mykurayra. 
O velho 1nostrou-lhe o arco, mas l\lairayra tirou-lhe a 

ar1na das 1naos. 
- É 111esn10 n1uito belo, 1"'an1úi ! 
Disse isso e atirou-o longe. A n1adeira do 

fonnou-sc e111 urna cobra e fugiu com ruido. 
correram ao pai e contaran1-lhe o que tinha 
~ste perguntou: 

arco trans
Entao eles 
acontecido. 

- Filho, sabeis onde um Azá está construindo urna re
presa? 

- Nao. Onde? 
Os dois partiran1 e encontrara111 o Azá que tinha cons

truido a represa e secado quasc tóda a água, para pegar 
os peixes. Aproxünaram-se dele, saudara1n-no e disseram 
que pretendian1 ajudá-lo. Para co1ne~ar, encheram de água, 
nova1nente, o leito do regato. Entáo, Mairayra transformou
se nu1n beija-flor e quando Aza, curvando-se, voltou-lhes 
as costas, voou para ele e deu-lhe tuna bicada no traseiro. 
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O velho gritou, nlas prosseguiu no trabalho. Dali a pouco 
o beija-flor bicou-o de novo e ainda com n1ais fór~a. Até 
que ele desistiu e foi-se e111bora. Os ge111eos voltara1n ao 
pai e lhe contaram tudo. Enlao este falou: 

- Filhos, sabeis onde está o Aza de cabelos con1pri-
dos? 

Os dois partiran1 e enconlraram o Aza cujos cabelos 
era1n tao longos que se arrastavan1 pelo chao cerca de dois 
quiló111etros. f~le eslava no ineio de um ca1npo .. Resolvera1n 
quein1á-lo. En1 prin1eiro lugar secara1n u1n riacho e tuna 
lagoa que havia perlo. A seguir, dirigira1n-se ao Aza e dis
sera1n: 

- Escute, avó, nós queremos quein1ar o ca1npo . 
- Está ben1, 1neus filhos, rnas ateiem o f ogo be1n longe, 

para que nao n1e queiine os cabelos. 
Os gen1eos fingiram enganar-se e puse~an1 fogo no can~

po. Os cabelos do Azá co1ne~ararn a. que1mar na extre111.1-
dade. :Ele nao percebe u. Pelo estraleJ ar, pensou que archa 
o tabacal. 

- Filhos, lenhan1 cuidado con1 n1eus cabelos ! 
- Nao tenha receio, Tamúi ! 
lVIas o fogo aproxin1ou-se de sua cabe~a e quando ele 

sentiu o calor, corren a inergulhar no ribeirao. ~las encon
trou-o seco. Entao dirigiu-se a lagoa, n1as lá ta1nbém nao 
havia água. A.tirou-se no leito seco e, na queda, arrebentou 
a cabe~a. 

E.les voltaran1 a l\1aíra e contaran1 o que tinhan1 feito. 
- Sabeis, f ilhos, onde Aza se banha na lagoa? 
Fora111 procurá-lo e encontraram-no to1nando. o se.u ba

nho. Esperara1n que ele se fosse, esmagaran1 nnnta punen,: 
ta e dissolveran1 o suco na água da lagoa. Quando o Aza 
voltou e entrou na água, a pimenta quein1ou-ll1e o corpo. 
~le murmurou, zangado: 

- Sao essas plantas aquáticas ! 
Deixou passar Ulll ten1po e voltou a água. l\fas a quei

madura tornou-se ainda 1nais forte. Entao assustou-se com 
aquilo e correu, correu, até cair morto. Os filhos voltaram 
e contaram tudo ao pai. . 

- Sabeis, filhos, onde está o Aza das pernas con1pr1-
das? 

Os gemeos saíram a procurá-lo. Dali a pouco encontra-
ram o Aza cujas pernas eram tao compridas con10 troncos 
de árvores. ~le estava de pé e tirava sons de un1a flauta 
de taquara. Mairayra chainou-o, inas ele nao ouviu e con
tinuou a tocar. Diante disso, l\fairayra bateu-lhe co1n a 



clava nas canelas e transforn1ou o Aza numa árvore marta 
coberta de cipós secos, que com estrondo se abateu. ' 

. Voltaram para Maíra, novamente. Mairayra desafiou o 
pa1 para urna competi~ao de tiro ao alvo. Tomou do arco 
e a ti ro u urna flecha no roche do; a flecha penetro u prof un
damen le ~a pedra e ai permaneceu. Depois mandou que 
Mykura fosse buscar a flecha e atirou 1nais urna vez com 
o inesrno exito. Maíra tentou fazer o mesmo que seu' filho 
mas todas as vezes que atirou, a flecha resvalou pela pedra 
e se perdeu. 

En tao Mairayra falo u ao pai: 
- Agora querernos deixá-lo novamente. 
- E para ondes ireis? 
- Nao sabernos; para qualquer lugar. 
Despediram-se, foram-se embora e nunca mais volta

ram. Provavelmente dirigiram-se para leste, pois afirma-se 
que ~les fi~eram esses rios que deságuam no mar e, na ca
choe1ra Mae de On~a, no rio Gurupi, pode-se ver ainda 
agora, num bloco de pedra lisa, o rasto da onca que leva-
vam em sua companhia. .. 

. O feiticeiro Maíra ainda hoje vive na imensa planicie 
lka1wera, onde náo há árvore. Situa-se a oeste das antigas 
moradas dos Tembé, atrás das cabeceiras do Gurupi e do 
Pindaré. Vive inteiramente só em urna grande casa. Parece 
branco, veste urna túnica comprida. Ao redor da casa há 
muitas flores. Os pássaros ali tem voz humana e charnam 
pelo no me as pessoas que chegam. A j andaia e a mara
cana fazem os ninhos no chao, pois nao existem árvores 
e pela m~s1:na razao as abelhas se instalam nos cupins. ' 

. Nas v1~1nhan~a~ da casa de Maíra, há urna grande aldeia, 
CUJOS habitantes v1vem magnificamente. Para o sustento 
diário necessitam apenas de algumas frutas semelhantes a 
cuia. A planta<;iio das cuieiras nao exige cuidados; elas nas
cem e produzem sozinhas. O f eiticeiro e seus sócios no 
c:an1po de lkaiwera tern o nome de Karuwara. Quando enve
lhecem nao morrem, mas se rejuvenescem. Cantam, dan
~am e celebram festas sem cessar. 

Da última aldeia Ten1bé, no Cajuapara, até os Karuwara 
afirma-se ·que a viagem dura um mes. Outrora, os Ternbé 
procu~avam muitas vezes chegar a Ikahvera, mas todas as 
tentativas falharam. Os que já tiveram contacto com o outro 
sexo, nunca- lá chegariio. Nao tem para isso meios de ali
i:ient~r-se. No invern~ o campo por onde fazem a viagern 
f1ca inundado; no vera o o solo é de tal maneira aquecido 
pelo sol ·que nele nao podem pisar. Muitos viajantes que 
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desejavam alcan~ar os Karuwara, ficaram pasmos ao cons
tatar que a sua bagagem se transformava de repente. No 
lugar destinado as redes só encontravam pedras; a carga que 
levavam as costas se transformava em cupins. Nao raro 
a bagagem tóda desaparecia inexplicavelmente e eles eram 
abrigados a voltar, a fim de procurá-la. 

Conta-se, porém, que em tempos muito remotos, várias 
pessoas foram bem sucedidas nessa jornada. Certa vez, nu
meroso grupo de Tembé se dirigiu para a terra dos Karu
wara, apenas para ali aprender a cantar, mas teve de vol
tar do meio do caminho sem alcan<;ar o seu intento. Entao, 
apareceu um Karuwara que ensinou os Tembé a cantar, 
coisa que naquele tempo eles ainda nao sabiam. 

Pintado, adornado com penas, manejando chocalho e 
cetro, ele subiu ao mais alto galho de um pau-d'arco da 
aldeia e come<;ou a cantar. Os Tembé derrubaram o mato 
a volta do pau-d'arco, limparam o lugar e se reuniram todos 
embaixo da árvore, para aprender o canto. Finalmente, o 
Karuwara subiu para o céu. Antes, porém, deixou cair na 
terra os seus adornos. Os Tembé apanharam-nos, toma
ram-nos por modelos dos enfeites de dan~a que ainda boje 
usam. 

' 

Curt Nimuendaju Unkel: "Mitos dos indios Tembé do Pará e Ma· 
ranhio". Sociologia, Vol. XIII, n.0 2, Sao Paulo, 1951, pp. 174-182. 
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TEMBÉ 

O INC~NDIO UNIVERSAL E O DILúVIO 

Em tempos mui distantes, certo homem aproximou-se 
de urna crian~a que brincava sozinha. Deu-lhe urna· tocha 
acesa e ordenou-lhe que a apagasse na água do rio, desapa
recendo em seguida. 

A crian~a mergulhou a tocha no rio e este come~u logo 
a arder. A principio incendiou-se a água, depois a terra 
também come~ou a levantar altas chamas. O fogo meteu
se por baixo do chao e foi irromper no terreiro de urna 
aldeia. Entao a terra desabou nesse local. 

Urna mulher grávida escondeu-se com um menino no ba
nanal, que nao podia ser destruido pelo fogo. O incendio 
aniquilou toda a humanidade. E depois que o fogaréu se 
extingiu os dois sairam de seu esconderijo. Na imensa coi
vara encontraram cinco raízes de mandioca, que guardaram 
cuidadosa1nente. 

Entao choveu durante muitos dias e muitas noites, sem 
parar. Ambos sofreram muita fome. Por fim, a água foi 
baixando vagarosamente e quando a terra ficou descoberta, 
plantaram as raízes de mandioca. 

A mulher deu a luz urna menina; desta e do 1nenino~ 
ressurgiu a humanidade. 

Curt Nimuendaju Unkel: "Mitos dos indios Tembé do Pará f!' Ma
ranháo". Sociología, Vol. XIII, n.0 3, Sao Paulo, p. 274. 
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Uma mulher grávida escondeu-se com um menino no banana!. 



TEMBÉ 

O ROUBO DO FOGO 

Em priscas eras o urubu-rei foi dono do fogo. Por isso, 
os Tembé secavam a carne expondo-a ao calor do sol. Entáo 
resolveram roubar o fogo do urubu-rei. Come<;aram por ma
tar urna anta. Deixaram-na estendida no cháo e, depois de 
trés dias, o bicho estava podre, hulindo de vermes. 

Vendo a carni<;a lá embaixo, o urubu-rei desceu aco1n
panhado de seus parentes. Para melhor se banquetearem, 
despiram a vestimenta de penas, assumindo a forma de 
gente. Tinham trazido um ti~áo' aceso e com ele fizeram 
grande f ogueira. Cataram os vermes, os envolveram em 
f ólhas de mato e assaram. 

Os Tembé que se mantinham escondidos, a espreita, to
caram para lá. Mas os urubus bateram as asas e levaram 
consigo o fogo para lugar seguro. Assim, os indios perde
ram o trabalho de tantos dias. A seguir, fizeram urna tocaia 
ao pé da carni<;a e um velho pajé aí se esconden. 

Os urubus voltaram aquele lugar e fizeram seu fogo, 
desta vez bem próximo da tocaia. 

- Quando eu fugir, levarei comigo um ti<;áo aceso ! -
disse o pajé consigo mesmo. 

Quando os urubus despiram sua vestimenta de penas, 
viraram homens e se puseram a assar os vermes, ele deu 
um pulo para a frente e os bichos ficaram espavoridos. 
Correram para suas vestes de penas e come<;aram a vestir
se, atabalhoadamente. O velho aproveitou-se da confusáo, 
pegou num ti<;áo aceso e fugiu. Os pássaros juntaram o 
resto do fogo e voaram, levando-o consigo. 

Entáo, o pajé ateou fogo em todas as árvores com as 
quais boje se faz fogo e que sáo: urucuiva, cuatipuruiva, 
ivira e muitas outras. 

Curt Nimuendaju Unkel: "Mitos dos fnclios Tembé do Pará e Ma· 
ranhio". Sociologia, Vol. XIII, n.0 3, Sao Paulo, p. 274. -
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TEMBÉ 

O CÉU E A NOITE 

No ten1po de dantes, o céu estava inais perlo da terra 
do que agora e as nuvens e as estrelas parecian1 ao alcance 
da mao. Os passarinhos, desejando voar livremente, resol .. 
veran1 levantá-los u1n pouco mais. Para isso convocara1n 
urna reuniao, a fiin de iniciar o trabalho. O 1norcego tam~ 
bém foi convidado mas nao quis tomar parte na obra, re .. 
cusando a sua aj u da. O céu f oi levantado como os pass a .. 
rinhos queriam mas o morcego, desde entao, teve de dor111ir 
pendurado pelos pés, de cabeGa para baixo. 

Os indios Tembé de outros tempos tinhan1 suas inalo
cas no campo aberto. Reinava dia sem fim e eles eran1 abri
gados a dor1nir no claro. Por isso, desej avam un1 pouco 
de escuridáo para poderen1 dormir inelhor. Foi quando 
um velho veio contar-lhes que tinha encontrado dois grandes 
potes, ao lado dos quais o demonio Azá montava guarda. 

~sses potes era1n pretos e estavam cheios de escuridáo. 
Os Tembé pensara1n que a noite a111bicionada ben1 poderia 
estar escondida nesses potes. E foram buscá-la. Ao apro
ximarem-se já escutavam dentro das vasilhas as vozes das 
corujas, dos macacos noturnos, do Azá que grita "tatí", dos 
grilos, das ras do brejo e de outros seres que acompanham 
a noite. 

Chegando a distancia respeitável, com alguns flecha~os, 
quebraram o pote menor e deitaram a correr, porque atrás 
deles vinha a noite com todos os seus bichos. Chegados em 
suas malocas, aproveitaram a escuridáo para dormir, mas 
aquilo nao durou muito. Entao resolveram quebrar tam
bém o pote maior, para terem urna noite mais comprida. 

Aracuá e Jacupeba incumbiram-se da tarefa. Convida
ram também o Urutau, de quem era1n cunhados. Todos 
esses passarinhos ainda eram homens naquele tempo. Acon
selharam a Urutau que corresse bem depressa, inas quando 
quebrara1n o pote grande, a noite saiu e correu atrás deles. 
Urutau trope~ou num cipó e caiu, sendo alcan~ado pela 
escuridao. Por isso, foi transformado em ave noturna. 

Curt Nimuendaju Unkel: "Mitos dos indios Tembé do Pará e Ma
ranhao". Sociologia, Vol. XIII, n.0 3, Sao Paulo, p. 275. 
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TEMBÉ 

A FESTA DOS ANIMAIS 

Certa vez os animais promoveram urna festa que durou 
muitos dias. Todos os bichos foram convidados: veados, 
antas, porcos-do-mato, on~as e aves de toda espécie. A cla
reira já eslava cheia e os convidados continuavam a chegar. 

Uiruuete, ainda longe, tocava a sua corneta: bu bu bu. 
Ouvindo aquilo, os animais se regozij aram e disseram : 

- O grande gaviao também vem dan~ar conosco ! 
Mas o grande gaviao ainda eslava se preparando, se 

enfeitando, para a festan~a. 
Também os macacos ainda nao tinham chegado. 
Entre urna dan~a e outra, os animais convidaram o filho 

da on~a para cantar. O velho jaguar tratou de ensinar-lhe 
como éle devia proceder. Entao o filho da on~a cantou 
e cantou bem. 

O velho jaguar também deveria fazer-se ouvir. Mas 
sua mulher, precavida, pediu-lhe que nao cantasse coisas 
inconvenientes. Mas ele nao ohedeceu e ergueu a voz para 
modular. "A pele do porco-do-mato está cheia de varejei
ras I" 

Os porcos-do-mato sentiram-se ofendidos. 
Mas o velho jaguar, só de mau, cantou: "A pele do 

veado está cheia de moscas varejeiras !" 
Os veados manifestaram seu desgosto. 
Entáo, para disfar~ar, a mulher do jaguar segredou ao 

marido: 
- Vocé podia ter cantado coisa mais bonita... Por 

que motivo ofendeu os convidados? ... 
Novamente ouviu-se a voz do gaviáo, mas, quando ele 

chegou, a festan~a já estava no fim. É que Arapuá-Tupana, 
o deus dos veados, tinha-se colocado entre as mulheres para 
cantar. Mas a ninguém é permitido arremedar o seu canto, 
pois todos os que o escutam devem morrer. 

De repente, ele hufou e desapareceu. Passou junto de 
todos os convidados como um relampago e eles se transfor
maram em animais. 
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Quando por fün chegaram os macacos, sempre atrasa
dos, já nada encontraram da festa. Ficara1n 111uito desgos
tosos. Entáo, dirigiram-se as ro<;as para roubar milho, para 
colher frutos das árvores e lá permaneceram. 

Tu do isso por causa do jaguar. Se ele nao se tivesse 
comportado tao 111al, os animais ainda viveriam con10 ho-
1nens e poderia1n cantar. 
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TEMBÉ 

OS GA VICES E O DILúVIO 

Certo homem encontrou na copa de urna árvore muito 
alta o ninho do gaviáo Uiruuete e foi buscar o irmao para 
ajudar a desaninhá-lo. Fizeram um mutá e o mais velho 
subiu pela árvore, enquanto o mais novo lhe levava as varas. 
Durante o trabalho, caiu da árvore alguma coisa na cabe<;a 
do rapaz que ficara embaixo e este pediu a cunhada que 
a tirasse de seus cabelos. Quando o outro irmáo, lá do alto 
do mutá, viu essa confian<;a, ficou enciumado. Como fal
tassem ainda alguns degraus para alcan~ar o ninho, ele des
een e convidou o irmao para ajudá-lo a fazer os que ainda 
faltavam. E, quando o mais mó~o acabou a escada, o mais 
velho subiu e cortou todos os cipós que amarravam as varas. 
Depois, voltou com a mulher para casa e deixou o irmáo 
no alto da árvore, junto do ninho, de onde ele náo podia 
descer sem o mutá. 

No ninho havia apenas um filhote. Passado algum 
tempo voltou a mulher do gaviáo e perguntou ao homem 
o que ele quería lá em cima. ~ste conf essou que tinha su
bido para apanhar o filhote do Uiruuete e como o irmiio o 
abandonou naquele lugar. 

- Queres criar minha filha? - perguntou ela. 
Como o hon1em dissesse que sim, ela entregou-lhe um 

macaco que matara, a fim de que ele o pelasse para o fi
lhote. Depois de um tempo, chegou o gaviáo-pai, voando 
com um bugio nas garras. O índio contou-lhe igualmente 
sua estória e a ave de rapina ensinou-lhe como devia pelat 
o bugio, pois o coitado f azia isso muito devagar. 

Entao o gaviáo perguntou-lhe se desejava transformar
se num uiruuete e ele aceito u. O gavia o f oi-se embora voan
do e voltou logo depois, com alguns companheiros. A se
guir, e1n grupos. de dois e de tres, vieram 1nuitos gavióes de 
toda espécie, até que se formou um grande bando. Pou
saram ao redor do indio e se puseram a cantar. Penas e 
garras come<_;aram a crescer no seu corpo e ele transf ormou· 
se em uiruuete. Tentou voar. A principio nao se saiu bem, 
mas os gavióes ajudaram-no com paciencia e ele aprendeu. 
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As aves de rapina decidiram matar o irmao perverso 
e o disseram ao rapaz, isto é, ao novo gaviao. Acontece que 
na aldeia havia urna festa e o irmáo mais velho estava sen
tado na frente da cabana, a pintar-se para as dan~as. O 
mais mó<;o aparecen voando sob a forma de u1n gaviáozinho 
e pousou perto dele. A gente da aldeia chamou o seu ir1náo 
para que atirasse na ave, pois ele era tido con10 o melhor 
atirador de flechas da tribo. 

Foi buscar suas armas na cabana e atirou um flecha<;o 
no gaviaozinho, mas este levantou vóo e a flecha passou por 
baixo dele. O mesmo acontecen com a segunda flechada, e 
o gaviáozinho, por pirra<;a, veio sentar bem pertinho do ati
rador. Furioso, este atirou pela terceira vez, e como a fle
cha passasse ao lado, a ave voou e agarrou-o pelos cabelos. 
No mesmo instante transformou-se em um uiruuete gigan
tesco e com as garras carregou o irmáo pelos ares. !me
diatamente, este f oi atacado por enorme bando de aves de 
rapina e comido com tal voracidade que só os ossos caíram 
na terra. 

O irmao mais jovem podia, a seu bel-prazer, transfor
mar-se quer em homem quer em uiruuete. Entao, os ga
vioes mandaram-no buscar seus pais. Tomando a forma hu
mana, ele se dirigiu a aldeia e quando os habitantes o viram 
aparecer depois de tanto tempo, assustaram-se e disseram 
que ele tinha vindo pelo caminho do Azá. Convidou os pais 
para o acompanharem a urna casa onde havia dan~as. Fez 
o mesmo convite a outras pessoas da aldeia. Elas, porém, 
com medo, nao quiseram ir. E, enquanto dan<;avam, a casa 
soltou-se do chao e subiu com todos pelos ares. Diante disso, 
os habitantes da aldeia correram para deter a casa que 
voava levando os dan<;adores. Os paj és acenderam seus cha
rutos e sopraram a fuma~a para o alto, mas nada consegui
ram. 

Entáo come<;ou urna grande chuva e a água subiu tanto 
que muita gente perecen. Um certo número de pessoas subiu 
nas palmeiras a~aí. Como na escuridáo nada podiam dis
tinguir, de vez em quando atiravam para baixo os coquinhos 
da a<;aí para saberem, pelo ruido que f aziam, a que altura 
esta va a água. Mas, ao caírem na en ch ente os coquinhos fa
ziam sempre pluc, pluc. Entao os homens co1ne~aram a 
imitar os sapos, chamando-se mulua1nente no escuro. E fi
zeram isso tanto tempo que acabaram se transforn1ando em 
sapos. 
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TEMBÉ 

A ORIGEM DA FESTA DO MEL 

Era u1na vez dois irmaos. Um deles construiu o seu 
jirau na copa de certa árvore onde as araras costumavam 
reunir-se para comer as flores. O cac;ador já havia matado 
muitas dessas aves quando, 1nacia111ente, chegaram duas 
ou~as e treparam pelo tronco acima. Traziam pedac;os de 
cabac;as que enchiam de néctar, espremendo as grandes flo
res an1arelas. Ao ve-las nessa ocupac;ao, o hornero f icou 
admirado, 1nas nao teve coragen1 de atirar contra elas. E 
durante 1nuitos dias, na sua tocaia, ele as observou. 

Certo día, o outro irmao, sabedor daquilo, também quis 
ficar de tocaia. O primeiro irmao nao se opós, mas preve
niu-o de que lá, no alto da árvore, encontraria duas onc;as, 
mas nao devia matá-las. E ele lá foi. Acomodou-se no 
jirau e ficou a espera. Mas quando as duas onc;as subiram 
pelo tronco acima e se sentaram numa forquilha, bem perto 
do seu esconderijo, julgou que poderia matar ao menos urna 
delas. A tirou-lhe do is flechac;os que nao lhe fizeram mal 
algun1. Entao, já com medo, ele atirou duas vezes contra 
a outra onc;a, nada conseguindo igualmente. 

Nesse ponto, os felinos compreenderam que, ali perto, 
havia u111 cac;ador disposto a matá-los. Para se defenderem, 
provocara111 assustadora tempestade, que atirou o homem e 
o jirau do alto da copa. ~les caíram no chao, espatifando-se. 

Depois de tudo serenado, as onc;as desceram da árvore 
e arrastaram o cadáver para a porta do mundo subterraneo. 
Essa porta era do tamanho de um buraco de f ormigueiro. 
Po is el as fizera111-no pass ar por essa abertura! 

No dia seguinte, o irmao do morto, notando a sua au
sencia, compreendeu logo que o infeliz nao seguira os seus 
conselhos. e, por isso, lhe sucedera alguma desgrac;a. Largou 
o que eslava f azendo e corren a procurá-lo. Chegando na 
árvore das flores amarelas, encontrou logo o jirau caído e 
perto do 111esmo u1na poc;a de sangue. Tratou de seguir as 
marcas de sangue até a entrada do formigueiro. 

- As onc;as, com certeza, arrastaram-no por aqui ... 
pensou. 
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E, para certificar-se, transfor1nou-se em formiga. 
Assim, penetrou pelo olheiro e logo alcan<;ou um cami

nho largo que levava a aldeia das on<;as. Havia ali urna 
grande festa. Chegavam-lhe aos ouvidos as músicas e as 
canti~as. Caminhand?, encon~rou urna casa grande em cujo 
terre1ro estava o cadaver do 1rmáo, amarrado a urna cruz . ' exposto aos ra1os do sol. 

Entrou na casa e viu, sob o teto, urna vara onde esta
vam penduradas muitas vasilhas transbordando de mel. 
Debaixo dessas vasilhas, de noite, as on<;as dan<;avam e can
tavam. O visitante gostou tanto daquilo que esqueceu o 
irmao morto e tratou de participar da festan<;a. Aprendeu 
de cor todas as cantigas e, pensando que as on<;as nao o 
reconheceriam sob a forma humana, todas as noites voltava 
a ser homem, cantava, dan<;ava e, quando raiava o dia, vol
tava a ser f ormiga. 

Mas depois de muito folgar e de aprender tu do aquilo, 
aborrece u-se das on<;as. Pass o u pelo buraco do f ormigueiro, 
voltou a superficie da terra e contou a sua tribo tudo o que 
havia visto e ouvido naquela viagem. Acabou por dizer aos 
que o escutavam: 

- Nós também <levemos cantar! 
Ouvindo o seu convite, muitos pergun taram: 
- Mas como é que se canta? ... 
Enlao ele ensinou a cantar aos da sua aldeia. 
E um dia propos : 
- Vamos agora colher favos; eu sei como se canta de

baixo das vasilhas de mel ! 
Todos o acompanharam e com gritos de alegria trou

xera1n muitas cohneias do mato. Entao ele ensinou as mu
lheres a cantare1n debaixo das vasilhas douradas e um n1és . ' ma1s tarde, 1nostrou aos ho1nens como se rnistura mel com 
água e como se celebra a festa do mel na pra<;a principal 
da aldeia. 
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TEMBÉ 

O CURUMIM E O BACURAU 

A mae e o filho foram a ro~a e enquanto ela desenter
rava mandioca o curumim se divertia ca<;ando passarinhos. 
Um bacurau passou e foi pousar num galho. Atirou-lhe 
urna flecha mas nao acertou. O passarinho voou de novo e 
foi sentar mais longe, a desafiá-lo. O pequeno ca<;ador cor
reu-lhe atrás e mandou-lhe nova flechada, sem atingi-lo. 
Mais um voo do bacurau, mais urna corrida do curumim. E 
isso se repetiu até que a avezinha se perdeu na escuridáo 
da floresta. 

Entao o menino olhou para trás e reparou que já eslava 
longe da ro<;a de sua máe. Tratou de orientar-se e voltou a 
correr pelo meio do mato, mas teve de parar <liante de largo 
rio. 

- Ué ! ~ste rio nao existia quando viln para cá ! Isso 
<leve ser arte do bacurau ! - pensou. 

Pos-se a andar pela margem, para cima e para baixo, 
até que anoiteceu de todo e ele teve de dormir na floresta 
durante alguns dias. 

Certa manha, ouviu bicadas de pica-pau no alto de urna , 
arvore. 

- Ah! Se eu pudesse voar como o pica-pau, atraves
saria este rio ! Se o pica-pau fosse gente, eu lhe pediría que 
me transportasse para o outro lado! 

N em bem pensou, o pica-pau desceu, ficou pertinho dele. 
- Que é que voce quer, curumim? 
O menino contou-lhe tudo. E o passarinho, crescendo, 

ficando muito grande, disse-lhe: 
- Sente-se nas minhas costas e eu o atravessarei para 

a outra banda. 
Obedeceu muito contente, mas quando o pica-pau come

c;ou a voar as guinadas, como é seu costume, o pequeno sen
tiu medo e suplicou-lhe que voltasse, que o repusesse na 
margem. O pica-pau voltou e ele se viu no mesmo lugar de 
onde partira. . 

Ali estava muito desanimado quando viu enorme Ja
caré que vinha a flor d'água, movendo a comprida cauda. 
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- Que bom se este j acaré quisesse levar-me para a 
outra margeml 

o jacaré aproximou-se e perguntou o que ele desejava. 
Ouvindo o seu pedido, mandou que montasse nas suas cos
tas e os dois partirarn pela água, para a banda oposta. Mas 
já no 1neio do rio, o jacaré f alou: 

- Agora eu quero que voce ine xingue com todas as 
palavras f eias da sua língua ! 

O menino nao obedece u. Sabia que o j acaré esta va 
procurando um pretexto para devorá-lo. Assim chegaram 
pertinho da outra margem. Ele calculou a distancia, deu um 
pulo, trepou pelo barranco e fugiu. E o jacaré atrás. Depois 
de inuito correr, chegou a urna lagoa. Lá estava um socó-. 
boi pescando. 

- Curumim, por que é que voce corre dessa maneira? 
- Estou fugindo de um j acaré que vem aí, para 1ne 

comer. 
- Venha cá que eu o escondo no ineu cóvo ... 
Mas o cóvo a que ele se referia era o seu papo. Vonlilou 

quatro traíras que tinha pescado, engoliu o menino e por 
cima dele engoliu de novo os quatro peixes. 

Quando o perseguidor chegou farejando o rasto do fu
jáo, perguntou ao socó-boi se nao tinha visto urna crian~a 
por ali. O pernalta respondeu que nao tinha visto ninguém 
mas o jacaré, muito esperto, examinou o rasto e bufou: 

- Bote cá pra f ora o que tem no papo, que eu que ro 
ver! 

E o socó-boi, que era ainda mais esperto, responden : 
- Só almocei quatro peixes.. . Pode ver.. . Aqui está o 

eles ... 
E deitou fora as quatro traíras. En tao o j acaré lá se 

foi e o socó-boi deixou o menino sair do papo. 
- Muito obrigado, Seu Socó ! Voce me salvou a vida! 
Foi andando e chegou a um caminho largo. 
- tste é o caminho de minha aldeia - pensou. 
Mas eslava enganado, pois era o caminho dos caititus. 

Seguindo por ele afora, chegou a habita~ao desses parcos
-do-mato. O maioral perguntou de onde o menino vinha 
chegando e ele contou inteirinha a sua estória. Entao os 
caititus convidaram-no a morar em sua campanhia. Eles 
vestiam peles de animais que despiam e1n casa, para tomar a 
forma humana. O menino recebeu també1n a sua pele, para 
transformar-se em porquinho-do-mato, e ficar para sempre 
entre eles. E assim foi feito. Mas um dia os caititus reso1-
veram: 
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- Vamos buscar manduvi l 
E saíram a procura de sementes de jutaí e copaiba, 

que eram o seu manduvi. Trouxeram-nas para casa e soca
ram-nas no pilao. Aquilo era a farinha dos caititus. 

Certa vez os porcos-do-mato resolveram roubar bata
tas, mandiocas e carás. Prepararam as cestas e panacus e 
se dirigiram a urna roc;a distante. Enquanto homens e mu
lheres cavavam a terra, em grande afa, o menino saiu a 
passear. Súbito, estacou <liante de um tronco caído e se 
lembrou: 

- Foi aqui, sobre este tronco deitado, que minha mae 
descansou a cesta no dia em que, perseguindo o bacurau, eu 
me perdí no mato. Esta é a roc;a de minha mae ! 

Despiu a pele de animal e, enquanto os caititus prepa
ravam a sua carga, esconden-se. Viu os caititus partirem e 
ficou sozinho, atrás da árvore caída. Nao demorou muito 
e viu a mae chegar. Ela colocou a cesta no lugar do cos
tume e, ao virar-se, deparou co1n o filho. Corren para ele, 
a chorar. Mas o menino gritou: 

- Nao se aproxime, mama e! Fique onde está e chore! 
Passado um momento, ela convidou-o a que voltasse 

para casa. ~le seguiu-a de longe. E, chegando a casa, con
servou-se afastado dos demais. Deitou-se num canto e pas
sou a noite contando as suas aventuras, cantando as canti
gas que aprendera com os caititus. É que ele próprio se 
ha vi a transformado em caititu 1 
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APINAYÉ 

O SOL E A LUA 

Mbud-ti, que é o Sol, desceu primeiro a terra. Mbudu
'Tri-re, que é a Lua, veio depois, mas nao acertou com o 
lugar marcado para o encontro. No dia seguinte, porém, 
f oi cac;ar e viu Mbud-ti, de long e, que vinha vindo. Abaixou
se atrás de urna palmeira e, de gatinhas, penetrou no mato, 
onde se esconden. Mbud-ti localizou-a e determinou que saís
se, perguntando se tinha medo dele. A Lua respondeu que 
nao e, aparecendo, disse que nao sabia quem vinha. 

O Sol contou-lhe que já fizera urna casa em certa caba
ceira, onde reunira frutos comestiveis. Levou a Lua para 
lá, mas, em caminho, censurou-a por ter-se escondido. Ela 
pediu-lhe que nao falasse mais nisso; escondera-se de ver
gonha, porque tinha esquecido o lugar combinado para o 
encontro. 

O Sol ia na frente. Ao pass ar por um ninho de marim
bondos pendurado num galho, sobre o caminho, corren e 
parou a certa distancia e disse a Lua: 

- Apanhe esse cabac;o. 
Assim que a Lua tocou no galho, os marimbondos se 

alvoroc;aram e cobriram-lhe a cara de picadas. Gritou como 
doida e correu para o lado do companheiro. 

- Isto nao é caba~o ! É alguma coisa que tem f erra o! 
Com as ferroadas dos marimbondos, os olhos da ~ua 

incharam tanto que ela nao pode mais abri-los. O Sol teve 
de guiá-la como a um cego. Mas quando chegaram a u1na 
árvore atravessada no caminho, o Sol deu um pulo e passou 
por cima, enquanto que a Lua trope~ou e caiu. 

Tantas maldades fez o Sol, que a Lua nao quis mais 
andar. Entao o Sol teve de carregá-la as costas, mas de 
propósito, bateu com ela e1n todas as árvores do caminho. 
Ao chegarem em sen terreiro, o Sol deseen-a nun1a 111oita 
de espinhos. A pobre pulou para um lado, dizendo que s.e 
f erira, mas o Sol respondeu que nao era nada: apenas pi
sara em uns galhos secos. Entrando em casa, o Sol lbe 
extraiu os ferróes dos marimbondos, com as unhas, e lhe 
deu remédio para que Iogo ficasse boa. Cedeu-lhe urna 
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banda da casa, ficando com a outra para si. No meio dei
xaram um espa<;o livre, para as dan~as. 

O Sol foi ca<;ar e encontrou os pica-paus trabalhando; 
estavam furando urna árvore para tirar mel. Foi ter co1n o 
mais velho deles e pediu-lhe um pouco de mel. tste acedeu 
logo. O pica-pau tinha na cabe<;a um chapéu cor de fago 
mas um tanto gasto. Nao longe, o Sol encontrou outro 
pica-pau con1 um chapéu novo, também cor de f ogo. Foi 
ter com ele e pediu-lhe um pouco de mel, que lhe f oi dado 
gentilmente. Depois, pediu também o chapéu bonito. Após 
discussao entre os pica-paus, ficou assentado que o Sol se 
postasse ben1 debaixo da árvore e o aparasse, para que ele 
nao caísse no chao. 

O pica-pau enrolou o chapéu e deixou-o cair. A pe~a 
veio deseen do como se f osse urna chama de verdade, mas o 
Sol apanhou-a no ar e passou-a de urna mao para a outra, 
até que a esf riou. Em casa, meteu-o num porongo com 
tampa e na manha seguinte, antes de sair para a ca~a, 
destampou-o para verificar se o chapéu do pica-pau ainda 
eslava lá dentro. 

A Lua tinha observado todas essas manobras e, assim 
que o Sol f oi-se emhora, abriu o porongo, tiro u o chapé u 
cor de fogo, ajeitou-o na cabe~a e come<;ou a dan~ar pela ca
sa. Quando o Sol, de regresso, chegou ao terreiro, já ouviu-a 
naquela folgan<;a. Irritou-se co1n aquilo e repreendeu a Lua, 
mas ela desculpou-se: aquéle chapéu era tao bonito! 

Na manha seguinte, ela pediu-lhe que lhe arranjasse 
um chapéu vistoso como aquéle e tanto insistiu que o Sol 
levou-a consigo. Dirigiram-se a clareira onde os pica-paus 
trabalhavam tirando mel. Pediram que lhes desse um pouco 
daquele mel, no que f oram atendidos. O Sol recebe u em 
primeiro lugar a sua por<;ao. Quando os pica-paus iam ser
vir a Lua, o Sol murmurou-lhes: 

- Deern-lhes a samora! 
E no seu quinhao de f avos a Lua nao encontrou urna 

só gota de mel mas apenas o residuo insípido da colmeia a 
que se dá o nome de san1ora, sabura ou saburá. A Lua, 
como era de esperar, ficou desgostosissima. 

Depois o Sol pediu aos pica-paus que lhe dessem novo 
chapéu, e um deles dispos-se a ceder-lhe o seu. O Sol pre
parou-se para apanhá-lo no ar mas a Lua desconfiou de 
que ele estava disposto a ficar também com esse e tratou 
de apanhá-lo ela própria. O Sol af astou-se para o lado e 
a Lua se pos debaixo da árvore. Quando o chapéu vinha 
caindo corno fogo, ela ficou com medo de apará-lo. O cha-
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péu caiu no chao e o capim seco incendiou-se com labare
das altas. 

Os dois fugiram do incendio. O Sol meleu-se numa casa 
de marimbondos, feita de barro, onde ficou escondido até 
que o perigo passasse. A Lua quis imitá-lo, mas entrou num 
ninho feito de palha e o fogo obrigou-a a sair correndo. Por 
!res yezes ,ainda ela proc~rou pouso seguro, mas sempre f oi 
inf ehz e so no quarto abrigo conseguiu esperar que o incen
dio se extinguisse. 

O. Sol f oi andan? o pela queimada, a chamar pela com
p_anhe1ra que, por f1m, respondeu de longe. Veio vindo e 
f1cou parada a certa distancia, preta de fumaca e com os 
cabelos sapecados. O Sol chamou-a e repreend~u-a severa
m~nte .. Bateu com a mao no alto da cabe~a da Lua, esta 
~a1u ~ f1cou s~ntada no chao, prometendo entre lágrimas que 
Jama1s mexer1a no chapéu vermelho do Sol, que estava no 
porongo, sem sua licen~a. 

Entáo os dois deram urna batida no rescaldo do incen
~io para encontrar os animais morfos. Acharam boa quan
hdade de ca~a e cada um deles fez o seu moquém. As pe~as 
assadas pelo Sol eram gordas, mas as da Lua eram magras. 
O Sol riu e murmurou baixinho: 

- Só muxiha ! Só pelanca ! 
Por ~res vez es a Lua f oi ao moquém do companheiro 

para que1xar-se. O Sol aborreceu-se com a lamenta~áo e 
pegou num peda~~ de toicinho ~e capivara que fumegava 
na sua grelha e ahrou-o na barriga da companheira quei-
mando-a. Ela abriu a boca no mundo, a chorar. ' 

- Corra para o riacho! - gritou o Sol. 
Quando ela chegou a beira do riacho, o Sol riu e mur

n1urou baixinho: 
- O riacho está seco que nem palha I 
E o riacho secou. 

. A Lua encheu as maos de lama e esfregou-a na barriga 
que1mad~. Ao f azer isso, viu um cágado deitado na lama, 
bem perhnho dela. Pegou-o. Mas o Sol, que via tudo, orde
nou: 

- Agua, volta ! 
,E logo o leito do riacho se encheu de novo. O cágado, 

pore~, morde~1 a barriga da Lua e nao quis mais largá-la. 
A coitada que1xou-se da maldade do companheiro mas este 
se desculpou dizendo que tudo acontecera por descuido. 

Carregaram toda a ca~a para casa, onde cada qual fez 
o seu J?lOquém. A Lua nao fez fogo debaixo do seu e a 
carne f1cou podre. Quando a Lua saiu, o Sol foi ao moquém 
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da companheira, tirou um quarto de porco e despeda~ou-o 
contra o chao. Todos os peda~os se transformaram em ca~a 
de pelo. Quando a Lua voltou encontrou o moquém demo
lido e alguns restos da ca~a. Agarrou um quarto de ema 
do moquém do Sol, bateu com ele no chao e logo os assa
dos do companheiro se transf ormaram em ca~a de pena, de 
toda espécie. 

O Sol saiu e achou urna palmeira buriti com os cocos 
maduros, comendo-os a vontade. Em conseqüencia, seus 
excrementos ficaram de urna hela cor vermelha. Quando 
a Lua ohservou aquilo, quis logo saber de onde provinha 
aquela cor, p;0is gostaria que seus excrementos também fos
se1~ coloridos. O Sol recomendou-lhe que comesse flores de 
ipe em jejum. A Lua obedeceu, mas os seus excrementos 
passaram a ser pretos. 

Curiosa, seguiu o companheiro e surpreendeu-o a comer 
coquinhos de buriti, exprobrando-o pelas mentiras. ~ste, con
vidou-a a comer em sua companhia. Mas, assim que a Lua 
come~ou a apanhar os cócos, murmurou: 

- Urna banda dura! 
E todas as frutas que a Lua levava a boca estavam ma

duras de um lado e verdes do outro. Com isso, a Lua zan
gou-se e arremessou um coco contra o caule da palmeira 
que, naquele tempo ainda era tao baixa que do chao se 
podia colher os cachos de frutas. !mediatamente a pal
meira cresceu, arrojando a sua copa para cima, a altura 
que tem boje. O mesmo aconteceu co1n o tronco de todas 
as árvores frutíferas, até entao baixinhas como arbustos. 
Embalde o Sol gritou: 

- Chega ! Chega ! 
Elas ficaram de urna altura que ninguém, estando no 

chao, pode alcanc;ar seus frutos. O Sol ficou aborrecido mas 
a Lua achou que assim era melhor, pois, estando com medo, 
de longe conheceria o lugar da água, pelas altas palmeiras 
buriti. 

Certa manha o Sol foi cac;ar e encontrou um ninho de 
periquitos com dois filhotes, que levou para casa a fim de 
criá-los. Ficou com o mais emplumado e deu o outro a 
Lua. Quando voltavam da cac;a, davam de comer aos peri
quitos, punha1n-nos trepados no dedo e os ensinavam a 
falar. 

Un1 periquito disse ao outro: 
- Tenho pena de nosso pai ! Sempre que volta can

sado do n1ato, ainda tem de preparar a comida para si e 
para nós ! Va1nos ajudá-lo ! 
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Transf ormaram-se em mó~as e f oram preparar a co
mida. Enquanto um cozinhava, outro ficava de sentinela a 
porta. Quando o Sol e a Lua voltavam para casa, ouviam 
de longe as batidas do piláo mas, de repente, ficava tudo e1n 
silencio. Entrando en1 casa encontravam a comida pronti
nha e os dois periquitos sentados no poleiro, como sempre. 
Examinando, encontravam rastos hu1nanos e esses rastos 
estavam dentro de casa e nao no terreiro. Até que um dia 
a Lua disse ao Sol: 

- Vamos nos esconder nas moitas dos dois lados da 
casa e assim que ouvirmos o bate:r do pilao, correremos cada 
um para urna das portas. 

Dito e feito. ~les se puseram de emboscada e daí a 
pouco ouviram dentro um falatório e risadas. Correram dos 
seus esconderijos e entraram ao 1nesmo tempo em casa. As 
móc;as, que estavam pilando, deixaram cair as 1náos-do
-pilao. Abaixaram a cabe<;a e se sentaram no chao. Eram 
claras e os seus cabelos desciam até os joelhos. Urna delas 
explicou: 

- Sentimos pena de voces, que tinham de trabalhar de 
volta da ca<;ada; por isso viramos gente e tratamos da casa. 

Entáo o Sol disse: 
- Agora voces serao gente para sempre. 
N aquele tempo a Lua era do sexo masculino. En tao o 

Sol casou com urna e a Lua com outra. 
O Sol foi de opiniáo que, já que tinham mulheres, de

viam fazer também um ro<;ado. Escolheu um trecho de 
mato, dividiu-o em duas partes, urna para si outra para a 
Lua. Depois chamou o pica-pau Dyái, o caramujo Du
wúdn e o cristal de rocha Klid, que iniciaram a derrubada. 
Mas a Lua tomou um peda<;o de pau e atirou-o na dire<;ao 
do ruido. !mediatamente os tres pararam o trabalho e nao 
mais quiseram retomá-lo. O Sol e a Lua tiveram de fazer 
a derrubada. 

Plantaram cabaceiras na ro~a e quando os caba<;os fica
ram maduros, o Sol escolheu um po<;o no ribeirao e fez um 
caminho para ele. A Lua, um pouco mais para baixo, fez 
a mesma coisa. Certa manhá, o Sol f oi o primeiro a ir para 
a roc;a. A Lua, que era dorminhoca, seguiu depois. Colhe
ram todos os caba<;os, levaram-nos para a beira do riacho 
e os atiraram a água, de dois em dois. Os caba<;os af unda
vam e quando voltavam a flor da água, se transformavam 
em gente, de do is em do is casais. O Sol fez com que o 
quinto lhe saísse cego e o sexto, coxo. A Lua foi ter com o 
companheiro e vendo que este só tinha f eito gente bonita, 

142 

lamentou-se muito. O Sol, porém, afirmou que era melhor 
assin1. Diante disso, a Lua disse algu1nas palavras mágicas 
e lago alguns dos ho1nens que o Sol esta va f azendo saíram 
tambén1 def eituosos. 

O Sol propós : 
- Van1os agora f azer tuna aldeia para nossos filhos ! 
Escolhera1n u1n lugar alto e lá 1narcara1n os lin1ites da 

aldeia que o Sol dividiu ao meio, dizendo: 
- Meus filhos moraráo na parte norte! 
- E os 1neus na parte sul l - disse a Lua. 
Assiin se formaram as 1netades Kolti e Kolre. O Sol 

perguntou: 
- Quen1 to1nará con ta da aldeia? 
A Lua responden: 
- Deve ser Kolre. 
Mas o Sol discordou : 
- Nao. Deve ser Kolti ! 
E assim ficou para sempre, pois até boje os chefes dos 

Apinayé sáo da metade Kolti. Casaram seus filhos entre si 
e lhes deram bons conselhos: 

- Tratai de vos multiplicar. Buscai larvas de marimbon
dos para vossas mulheres esfregarem no ventre, pois asshn 
tereis muitos fi1hos. 

Depois o Sol disse a Lua: 
- Agora nossos filhos já estao todos casados. Vamo

nos en1bora ! 
Ela conveio: 
- Sim, vamo-nos embora. Tu alumiarás de dia e eu 

alumiarei de noite. 
Reuniram o povo todo na pra~a da aldeia e o Sol falou: 
- Meus filhos ! Agora eu vou co1n o n1eu Kramged-re ! 
E a Lua ajuntou: 
- Pois vamos, 1neu Kramged-ti ! 
E ambos subirarn para o céu. 

Curt Nimuendaju Unkel: "Os Apinayé". Boletim do Museu Pa
raense Emilio Goeldi, Tomo XII, Belém, Pará, 1956,• pp. 120-124. 

143 



APINAYÉ 

A LENDA DO MILHO 

Um homem, ainda 1nó~o, enviuvou; deixou os cabelos 
crescerem e passou a dormir nas moitas atrás da casa de 
sua máe. Quando ali se encontrava deitado, viu e1n cima do 
seu peito urna estrelinha muito bonita. Pensou quanto se
ria hom se a estrelinha descesse para junto de si. Mas, ao 
procurá-la momentos depois, já nao a encontrou. 

Dando pulas, urna ra se aproximou do lugar onde ele 
eslava deitado. O viúvo pegou-a e atirou-a para o lado, 
mas a ra voltou e saltou sobre o seu peito. Dessa vez, ele 
pegou-a por urna perna e arremessou-a a distancia, dentro 
das moitas, e adormeceu. Entao a rá, vendo isso, tomou a 
forma de urna mó~a e veio deitar-se junto dele. O viúvo 
acordou e perguntou: 

- De onde vieste? 
- De lá. . . - responden a mó~a. Mas o que aconte-

º? ceu por aqu1 .... 
- Urna ra pulou por duas vezes em meu peito. 
- A ra era eu. Sou Kandye-Kwéi. Kandye quer dizer 

estrela; K,véi, feminina. 
Passaram a noite juntos e de madrugada a estrelinha 

, 
regressou para o ceu. 

Na noite do dia seguinte, ela voltou, trazendo um cuia 
de batatas e de inhame, que comeu em companhia do amigo. 
~ste nao conhecia tais alimentos, porque naquele tempo os 
indios ainda nao plantavam ro~as, só comiam carne com 
mandioca puba. 

Quando a manhá veio, ele esconden Kandye-K wéi den
tro de grande porongo com tampa e amarrou hem. Mais 
tarde, os companheiros o chamaram para a corrida de toro, 
ele abriu mais urna vez o porongo para ver a amiga e ela, 
lá dentro, lhe sorriu. Depois, amarrou novamente a tampa 
e partiu com os outros. 

Mas o irmáo mais novo tinha observado e, quando o 
viu pelas costas, levantou a tampa e olhou a mó~a dentro 
da cabe~a. Ela abaixou a cabe~a, envergonhada, ao ver que 
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aquele nao era o seu co111panheiro. Entao, ele, rapidan1ente, 
tornou a fechar a vasilha. 

Assitn que o ho1ne1n voltou da corrida, abriu o porongo, 
Inas Ka ndye-K\véi per1n aneceu de cabe9a baixa e nao olhou 
para ele. Por isso, tirou-a dali, para vivei· públicamente 
con1 ela. l{andye-J{wéi era 1nuito clara, 111uito bonita. 

Certo dia, foi banhar-se e1n con1panhia da sogra. Ne1n 
ben1 chegaram ao riacho, ela se transf ormou num pequen o 
gan1bá e saltou no ombro da velha que, assustada, a atirou 
para o lado. Saltou outra vez e a velha a atirou de novo. 
Mas quando saltou pela terceira vez, tomou a forn1a hu
n1ana e disse que tinha un1a coisa para contar.. . Chan1ou 
a aten9ao da sogra para urna grande árvore a beira do ria
cho, que estava carregada de espigas de 111ilho de muitas 
qualidades e explicou que era aquilo que os indios deviam 
con1er, dali por <liante, em lugar de pau puba. 

Transformou-se novamente en1 gambá, subiu na árvore 
e derrubou u1na por9ao de espigas. A seguir, tomou de novo 
a forina hu1nana, juntou as espigas e carregou-as para a 
aldeia. Lá chegando, ensinou a sogra a f azer bólo de inilho. 
A1nbas saborearam a nova comida e ofereceram u111a ta
lhada a Ull1 Inenino. Quando este paSSOU pela pra~a, OS 
ho1nens que lá estavan1 reunidos chamara1n-no para inda
gar do que ele estava comendo. O menino deu-lhes u111 pou
quinho do bolo e todos la1nberam os bei<;os, achando-o deli
cioso. 

Ali mesmo resolveram derrubar a árvore que produzia 
milho. Come~aram a cortar seu tronco con1 u1n machado 
de pedra e a árvore já pendia para cair, quando interro1n
pera1n o trabalho e se sentaram ao lado a fim de descan
sar um pouquinho. Mas, quando quiseram recome<;ar a ta
refa, observara1n com pasmo que o corte que tinha1n feito 
no tronco já nao existia, desaparecera de todo. 

Resolvera1n mandar dois 111eninos a aldeia para que 
trouxessem u111 1nachado 1nelhor. En1 ca1ninho, os dois en
contrararn urn gambá do ca1npo, que mataram, assara111 e 
con1era1n depressa, apesar de tal pitéu ser proibido para 
meninos. N e1n be1n acabara1n de comer, se transforn1ararn 
e1n velhinhos perrengues. Foi assiin que os encontrou outro 
mensageiro mandando atrás deles para saber onde tinha 
ficado o n1achado de pedra. O mensageiro levou-os para 
a aldeia onde um sábio vaiangá se encarregou-se de f aze-los 
voltar a sua condi9ao de carumins. Despejou tantas cuias 
de água e1n cima deles que quase os afogou; lavara1n-se 
muito e ficara1n con10 eram antes. 
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Quando, com muito suor, conseguiram derrubar a árvo
re, Kand~e-K,véi ac?nse ... lhou-?s a abrirern urna ro~a e a plan
tarem nnlho. Assun eles f1zera111. E desde aqueles dias 
existe1n n1ilharais. 

Urn dia, o marido de Kandye-Kwéi faleceu e esta que 
era urna estrelinha, nao mais quis ficar na terra - v~ltou 

I para o ceu. 

Curt. ~imuend.aju Unkel: "Os Apinayé". Boletim do Museu Para
ense Emilio Goeldi. Tomo XII, Belém, Pará, 1956, pp. 124-126. 
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APINAYÉ 

VANMEGAPRÁNA 

Urna mó~a de maus costumes, chamada Niimogo, ficou 
grávida. Certo dia, quando se banhava no riacho, o filho 
abandonou o ventre, nadou, transformado em paca, ao re
dor de sua mae. Depois voltou ao lugar primitivo. Fez 
isso 1nuito tempo, até que, por fim, nao mais regressou ªº 
ventre materno. 

Quando Niimogo ia com as outras mulheres cavar bata
tas na ro~a, ela deixava a criancinha deitada na sombra de 
urna árvore. As vezes, as mulheres observavam de longe 
que o pequeno Vanmegaprána se punha de pé e, entao, cor
riam para o ver melhor. Mas quando chegavam junto dele, 
já tinha voltado a ser urna criancinha fraca. 

Quando Niimogo ia buscar água no riacho, levava o me
nino escanchado na cintura, mas assim que saía da aldeia, 
o menino crescia e se punha a correr a seu lado. No regres
so, ele se transformava outra vez numa débil criancinha, 
escanchada na cintura. 

O irmao da alegre Niimogo tinha ódio ao menino e 
exigia dela que o matasse, mas a mó~a nao queria faze-lo 
porque o menino era muito bonito. Diante disso, o tio fez 
um buraco e enterrou o sobrinho vivo, mas a meia-noite 
Vanmegaprána fugiu da sepultura e foi procurar a mae, 
para mamar. 

No dia seguinte, o irmao de Niimogo vendo-a com o 
filho no colo, perguntou como era possível aquilo e ela 
contou que o menino, sem que ninguém o ajudasse, voltara 
para casa. Disposto a dar fim ao sobrinho, levou Niimogo 
e o filho a beira de um abismo, arrancou Vanmegaprána do 
colo materno e, por mais que a avó deste chorasse e pedisse, 
arremessou-o despenhadeiro abaixo. 

o menino, porém, transformou-se numa fólha seca e foi 
caindo devagar, dando voltas, até chegar ao chao. O irmao 
de Niimogo correu a procurar lá embaixo do despenhadeiro 
até que apanhou a f ólha, queimando-a numa f ogueira longe 
dos olhos da .avó e da 1nae que choravam muito. E todos 
acreditarain qúe Vanmegaprána tivesse morrido dessa vez. 
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Mas ele ressuscitou das cinzas em forma de un1 homen1 
branco. Foi a beira do riacho e, tomando de u1na cuia, ati
rou farinha de n1andioca aos peixes. Imediatan1ente os pei
xes brancos se transfor1naram e1n gente branca e os peixes 
pretos, en1 negros. E Vann1egaprána disse: 

- Mais tarde vós também me perseguireis ! 
Construiu urna oca grande e fez todas as coisas que hoje 

os cristaos possue1n. 
Ao alvorecer, os indios da taba ouvira1n o amiudar dos 

galos a grande distancia; a seguir, o rinchar dos cavalos e 
o mugir das vacas. 

- Que anirnais serao esses? - perguntaram, admira
dos. 

Dali a pouco, vira1n subir fumaca na distancia e com
preenderam que tinha1n um vizinho. " O 1nais curioso de to
dos foi até lá e Vanrnegaprána 1nostrou-lhe os anünais do
mésticos e lhe ensinou os seus nomes. Depois 1nandou cha
mar os parentes e lhes deu arroz e carne de vaca para co
mer, ensinando-lhes co1no deviarn preparar tais pitéus. 

Ao tio, disse: 
- Se nao me tivesses perseguido, serias agora um ho

mem rico! 
Perguntou a Niimogo se o estava reconhecendo. Ela, 

depois de encará-lo, disse que nao. En tao ele falo u: 
- Pois eu sou o teu f ilho ! 
Niimogo chorou 1nuito. Vanmegaprána encheu-os de 

presentes e n1andou-os embora, em paz. -
Vanmepagrána era o velho imperador Do1n Pedro 11. 

Curt Nimuendaju Unkel: "Os Apinayé". Boletim do Museu Para
ense Emilio Goeldi. Tomo XII, Belém, Pará, 1956, pp. 126-127. 
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APINAYÉ 

OS DOIS IRMAOS 

Hága-ti, o gaviao grande, matava muitos indios e carre
gava seus corpos para o ninho, no alto de un1 jabotá. Era 
ali que ele os devorava. Cheios de medo, os Apinayé aban
donava1n a aldeia e 1nudava111-se para 1nuito longe. Apenas 
um casal de velhos ficou ali co1n seus netos Kenkuta e A.kré
ti, cujos pais o gaviao tinha devorado. 

Certo dia viram Hága-ti passar por cüna deles, levan
do nas garras u1n indio morto: a buzina, pendurada no 
pescovo, ainda soava co1n o passar do vento. Kenkutá viu 
aquilo e resolveu vingar-se. 

Foi ªº 1nato e 1natou Ulll jaó, nao com u1na flechada, 
n1as com u1na cacetada. Outra vez, foi ao mato, encontrou 
u1na ema e, embora ela fósse muito ligeira, matou-a a ca
cete e carregou-a para casa. O avó nao cabia em si de ad
n1iracao. .. 

O velho, sozinho, fez un1a corrida de toro. Foi a ro<;a, 
preparou o toro e voltou co1n este ao omhro, correndo e gri
tando. Quando chegou na pra<;a da aldeia deserta, jogou a 
carga no chao. Depois cantou e pegando u1n maracá, dan
<;ou con1 a mulher. Em seguida co1neram, foram juntos ao 
ribeirao e to1nara1n banho. 

Os dois n1eninos, após o banho, deitaram-se numa pin
guela, isto é, num tronco de árvore que, tendo caído de urna 
marge1n a outra do ribeirao, servia de ponte. Os avós vol
taram sozinhos para casa. Anoiteceu e os netos nao apare
ceram. Por isso o velho, no dia seguinte foi procurá-los. 
Acabou encontrando-os deitados no tronco. ~les, porém, 
declararam que nao voltariam mais para casa. Entáo o avó 
fez um jirau de varas no tronco do pau, para que ambos se 
instalasse1n, e passou a levar-lbes comida, todos os dias. 

O tempo foi passando. "tles cresceram e quando já ti
nham alcan<;ado o co1nprimento do jirau, o velho fabricou
lhes espadas de madeira dura, a fim de que fóssem a ca<;a. 
Come<;ara1n por matar urna anta e levaram-na inteira para 
perlo da casa dos avós, dizendo: 
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- Vovó, venha buscar o rabinho que deixamos aqui 
no terreiro ! 

Vendo a anta marta, o velho ficou assombrado. Foi 
preciso esquartejá-la para recolhe-la. 

Os avós pintaram e enfeitaram a ambos e os levaram 
para perto do jatobá, onde morava o gaviao Hága-ti. Ali o 
velho Ihes tinha preparado urna casinha bem fechada, na 
qual se meteram. Depois, Akréti, que era mais ligeiro, saiu 
a provocar o gaviao. !mediatamente, o bicho desceu da ár
vore e atacou o rapaz, mas éste corren e entrou na casinha. 
O gaviao, no sen voo, passou tao baixo que arrancou as 
palhas da cumeeira e, dando urna grande volta, entrou no 
seu ninho. 

Akréti saiu de novo para provocá-lo. O gaviao fez no
va descida e tomou novo logro. Assim Akréti levou muito 
tempo enganando-o, sem lhe dar descanso. Mas Kenkuta 
quis também experimentar essa tática e, por muito que o 
irmao o aconselhasse, saiu a chamar Hága-ti. tste passou 
tao perta dele que o vento de suas asas derrubou-o no chao. 
Só a muito custo conseguiu fugir para a casinha. Horas 
depois, a ave estava tao cansada que já nao tinha for~as 
para elevar-se, ficando pausada no chao, diante do ran
chinho, a resfolegar, de bico aberto. Entao Akréti pulou 
sobre ela, matando-a com a sua espada de madeira. 

A custo, os dois carregaram o gaviao morto até perta 
da aldeia e chamaram os avós, para que viessem buscá-lo. 
O avo depenou-o, soprou a penugem para o ar e esta se 
transf ormou em passarinhos de toda espécie, que se puse
ram a cantar. Depois, esquartejara1n Hága-ti, assaram os 
peda<;os e se banquetearam. 

Naquele tempo, num alto rochedo, vivia outra ave 
monstruosa chamada Kukad que, voando, costumava cor
tar com o bico a cahe<;a de quem encontrava. Os irmaos 
resolveram matá-Ia ta1nbém e pediram ao avo que lhes fi
zesse outra casinha ao pé do rochedo. Akréti provocou-a 
e quando ela se aproximou voando, meteu-se na casinha. 
Mas Kenkuta quis igualmente provocá-la e saiu para o ter
reiro. Rápida, Kukad desceu e decepou-lhe a cabe<;a, antes 
que ele pudesse desviar-se. Entao a ave voltou para a sua 
caverna de onde nao mais saiu, apesar dos chamados e pro
voca<;oes de Akréti. Quando éste achou que tudo estava 
acabado, meteu a cabe<;a do irmao numa forquilha e foi-se 
embora. 

Sozinho, sem o irmao, resolveu nao mais voltar a casa 
dos avós. Tratou de procurar os companheiros da tribo que 
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Certo dia viram Hága-ti passar por cima déles, levando nas garras 
um índio morto. 
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se tinham mudado con1 rnedo <le Hága-ti. Caminhando pe
los ca111pos, encontrou a tribo dos Seriema que tinham alea
do f ogo no capim para ca<;ar ratos e lagartixas. Ak réti cha-
111ou um deles. 

- De que tribo és? 
- Sou da tribo dos Serie1na e ca~o ratos co1n fogo. 
Entao o outro perguntou: 
- Quem és tu'! 
- Sou Akréti. - E f oi passando. 
A seguir encontrou os Arara Preta, que estava1n que

brando cóco de tucu1n na queiinada, con1endo o conteúdo 
mole. Estes lhe oferecera1n da sua comida e Akréti aceitou. 
Indagando onde estava1n seus con1panheiros de tribo, os 
Arara lhe responderam que ele tinha ainda de atravessar 
tres f aixas de n1atas; depois, en contraria o ca1ninho que le
vava á aguada da aldeia. 

Chcgando a aguada, Akréti escondeu-se atrás do tron
co de um j atobá. Dali a pouco, desceu da aldeia urna mó
~a muito bonita, para tomar banho. Cha1nava-se Kapa
-kuéti. Entao o rapaz, por brinquedo, con1e9ou a atirar-lhe 
pedrinhas, a fiin de assustá-la, e a 1nó~a nao deu por isso. 
Mas quando ela saiu da água cha1nou-a e deu-se a conhecer 
como 1nernbro da tribo. Conversaram. Ela perguntou-lhe 
o no111e do irmao morto. Ele contou a história de Hága-ti 
e de Kukad. Dalí a pouco tinha assentado casar-se. 

Combinaram tudo. Kapa-kuéi fez um buraco na pare
de de palha da casa rnaterna, ao lado do seu jirau. A 1neia
noite, Akréti introduziu-se de mansinho, mas assin1 1nesn10 
quase derrubou a parede, com seu corpo enorme. De ma
drugada, chegaram as companheiras de Kapa-kuéi, a fim 
de chamá-la para as danc;as na prac;a da aldeia. Ela nao quis 
ir, declarou que eslava indisposta. Urna das 1n6~as, perto 
do jirau da amiga, suspenden urna palha acesa e viu Akré
ti deitado ao lado de Kapa-kuéi. Prontamente apagou a luz, 
mas contou as outras o que tinha visto. Ao nascer do sol, 
Akréti apresentou-se aos companheiros da tribo, na pra<;a 
festiva. Ali declarou que desejava 1natar uns passarinhos 
para sua sogra. Foi para o ca1npo, n1atou quatro e111as e 
trouxe-as para casa, enf eixadas pelos pesco<;os, como se fós
sem inambus. 

Mas o tempo foi passando. Um dia levou a mulher pa
ra tirar mel. Fez un1 buraco no tronco do pau e mandou 
que ela metesse a mao Iá dentro, para tirar os favos. Esta 
obedeceu mas o seu bra<;o ficou entalado no buraco, e, por 
mais que se esfor<;asse, nao conseguia retirá-lo. Akréti pe-
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gou nun1a faca e disse que ia alargar o buraco 111as, ao invés 
de faze-lo, 1natou Kapa-kuéi, esquartejou-a, assou as postas 
e levou-as para a aldeia. U1n irmao da vitima, depois de 
comer um 1naco, gritou: 

- O que estamos co111endo é a carne de Kapa-kuéi ! 
Por 1nais que Akréti negasse, nao o convenceu. 
Akréti, no dia seguinte, aproxilnou-se de u1na fogueira 

onde os outros estavam assando kupá. Quando as chamas 
baixaran1 as n1ulheres disseram-lhe que pusessem as suas 
raízes be1~ no n1eio do brasido. Quando ele estava entreti
do nisso, e1npurraran1-no de todos os lados para dentro da 
fogueira e ele 1norreu queimado. . 

Das suas cinzas nasceu um cup1111. 

Curt Nimuendaju Unkel: "Os ~pinayé':· Boletim do Museu Para
ense Emilio Goeldi, Tomo XII, Belem, Para, 1956, pp. 128-131. 
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KRAHó 

KATXER~, A MULHER ESTR~LA 

Esta é a estória de Katxeré, a mulher estréla, que des
ceu do céu, dormiu com o indio e ensinou os Krahó a plan
tar e preparar milho, batata, inhame, mandioca e amen
doim. Foi assim: 

o último rapaz solteiro da tribo dormía sozinho, sobre 
a sua esteira, no pátio da aldeia. Urna estréla o viu Iá 
de cima, e, condoída, resolveu casar com ele. Para isso, 
transformou-se num sapo e, pula que pula, trepou no seu 
peito. O dorminhoco acordou assustado e, com um tapa, 
a tiro u-o no chao. Mas o sapo viro u f ormosa mulher e dor
miu como jovem. 

De manhá, a cunhantá diminuiu de tamanho, ficou as
sinzinha, e pediu ao noivo que a guardasse no porongo que 
estava pendurado no fumeiro. Durante o dia, o indio ti
rou o porongo do lugar, destampou-o e sorriu para a móc;a 
que lá estava encerrada. Depois, tampou-o, amarrou a tam
pa e pendurou-o de novo no fumeiro. Quando saiu para 
cac;ar, recomendou que ninguém mexesse naquilo, mas a 
irmá dele, cheia de curiosidade, abriu-o e descobriu lá den
tro a minúscula mulher. Ao voltar, examinou o nó tradi
cional da sua tribo e compreendeu que alguém havia viola
do o seu segrédo. 

Zangado, declarou que viveria com Katxeré, como ma
rido e mulher. 

- Nao vou dormir mais no pátio, como os solteiros ! 
A irmá arrumou as suas camas dentro da casa. De noi

te, ele tirou a móc;a da cumbuca e Katxere cresceu, tornan
do-se alta e bonita. De manhá, foram banhar-se juntos no 
rio, e ela viu urna árvore grande, cheia de espigas, que os 
periquitos bicavam. 

Katxeré ensinou aos Krahó como se planta, colhe e pre
para o 1nilho, assim co1no a mandioca, o inhame e o amen
doim, que até entáo nao eram conhecidos, pois os indígenas 
alimentavam-se de pau puba. Mandou o rapaz fazer urna 
roc;a. Ensinou-o a derrubar com o f acá o, a carpir, a plan
tar. Depois, disse : 
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•.. transformou-!e num sapo e, pu.la que pula, trepou no seu peito. 



- Agora, vou ao céu, onde viven1 n1eus parenles, a fitn 
de trazer mudas de batata, inha1ne, nlandioca e a1nendoim, 
para plantar na roc;a . 

Logo depois volt o u; a roe; a f oi plantarla e os indios ado
taram para sempre as plantas ali cultivadas. 

Urna noite, poré1n, quando o rapaz andava a cac;ar, 
apareceram e111 sua casa cinco ho1nens que, sabendo da sua 
ausencia, violentaran1 a mulher-eslrela. Depois, foram dor-
1nir. Ela aproveitou o seu sono e cuspiu na bóca de todos 
eles, um por um, n1atando-os. Os Krahó ligam grande itn
portancia mágica ao cuspo. Quando o 1uarido voltou, con
tou-lhe ludo e subiu para o céu. E nunca mais voltou. 

Harald Schultz: "Lendas dos indios Krahó". Revista do Museu 
Paulista, Nova Série, Vol. IV. Sao Paulo, 1950, pp. 83-86. 
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KRAHó 

AUK~ 

Auke passou muitos meses no ventre materno, mais do 
que devia. Diziam que de noite virava preá ou paca e saía 
para f ora, só voltando de madrugada, para ocupar o seu 
lugar. As mulheres reparavam naquilo. Um día, foi dado 
a luz. Dali a pouco já engatinhava, já ria. E ia crescendo 
de hora para hora. Na aldeia, as mulheres curiosas falavam: 

- Vamos ver o pequeno Auke, levado da breca! 
O menino ficava do tamanho d.os que se lhe aproxima

vam. Um velho .de cabelos brancas, apoiado num bordao, 
foi visitá-lo e ele ficou velho de cabelos brancos. Logo de
pois, veio um móc;o de barba preta e ele também ficou um 
móc;o de barba preta. A seguir, corren para os hra~os da 
mae e tornou-se um menino igualzinho aos outros da sua 
idade. Os parentes estavam assustados, nao sabiam que f.a
zer com ele. Entao o pai resolveu consultar o sogro, o avo 
do menino. 

- Que faremos com seu neto? Ninguém pode com ele! 
O avó pensou e responden: 
- Deixe estar que eu vou dar um jeito. 
De manha, o menino estava brincando no pátio. O avó 

chamou-o e ordenou-lhe: 
- .A.uke, leve um ti~o ·aceso e fa~a fogo no meio da

quele caminho, perto do desfiladeiro. 
O menino pegou no ti~áo e foi fazer fogo no lugar in

dicado. O avó veio e quis mostrar-lhe o abismo. Auke che
gou a beira e espiou para baixo. Entao o velho empurrou-o, 
a tirando-o lá no fundo. Mas o menino viro u f ólha seca e 
caiu rodopiando, até o chao, sem machucar-se. Lá em bai
xo, voltou a ser menino e retornou a aldeia. o avo nao viu 
aquilo, apenas condoeu-se da sua sorte: 

- Coitado do meu neto! Por que foi que o matei? 
Depois de ca~arem por ali, o velho e os companheiros 

chegaram de regresso a aldeia. Mas ficaram pasmos de en
contrar Auke, que já andava fazendo estrepolias. 

No dia segninte, o avó mandou Auke fazer fogo de novo, 
no mesmo lugar e passando por lá repetiu a cena. Man
dou-o espiar para baixo, a qualquer pretexto, empurrou-o e 
ele, transformado em fólha seca, rodopiou até o chao. De-
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pois, correu para casa, sao e salvo. Quando o avo voltou 
e os parentes se lastimaram, ficou assentado que no dia se
guinte ele trataria de eliminá-lo, mas de verdade. 

De manhá, o avo chamou-o e disse: 
- Auke, voce vai fazer fogo outra vez, no mesmo lu

gar. Mas desta vez há de ser urna fogueira, com muita le
nha, até as chamas crepitarem. 

Dali a pouco chegou o avo acompanhado por outros ca
'yadores. Entáo pe di u ao neto que se. aproximasse da fo
gueira. Quando o viu bem pertinho, empurrou-o e ele mor
reu carbonizado. 

Ninguém quis acreditar naquilo, pois Auke era muito 
es perlo. 

Pasado algum tempo, visitaram o lugar onde tinham 
dado cabo da vida do rapaz. De longe já viram o teto de 
urna casa de telhas. E ouviram gritos de animais de pelo 
e de penas que desconhcciam. Com certeza Auke tinha res
suscitado. 

De volta a aldeia contaram tudo o que tinham visto, aos 
indios reunidos no pátio. tstes, porém, nao quiseram acre
'ditar e resolveram ir ao lugar onde Auke tinha sido quei
mado, a fim de averiguar por seus próprios olhos. 

Quando chegaram, viram logo urna casa grande, com 
plantac;oes e criac;oes. Era ali que Auke morava com sua 
mulher. tste receben-os no terreiro e convidou-os a entrar. 
Mas os indios relutaram, com receio de que ele tivesse res
suscitado. 

Auke tornara-se cristáo. Mostrou-se muito satisfeito com 
a visita. Reconheceu pai e máe e resolveu fazer algumas 
dádivas aos da sua tribo. Primeiro of ere ce u urna espin .. 
garda mas os indios a rejeitaram, preferindo o arco e a fle
cha a que estavam habituados. O tiro da espingarda apa
vorava-os. Entáo Auke entregou a espingarda ao negro, que 
logo atirou com ela. 

Foram todos a beira dorio que Auke tinha criado para 
sua casa. tle jogou na água urna ped.ra redonda que afun
dou logo, para explicar: 

- Quando voces morrerem, a alma fica . assim, nao 
sobe para o céu, fica caminhando toda a vida ai no sertáo. 
Mas quando eu morrer ... 

Atirou a água urna pedra envolvida numa folha seca; a 
pedra mergulhou e a folha saiu boiando na corrente. 

- Nossa alma, quando morrer, faz assim, sobe para o 
céu. A de vocés fica toda a vida por ai ... 

tle modelou urna santinha de barro, entregou a 1náe e 
disse: 
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- Nao n1ostre a ninguém, conserve-a bem escondida no 
seu cestinho de costura, por tóda a vida. 

Depois de con1erem e beberem, vencido o temor com 
que tinham chegado, os indios se dispuseram a partir, pro-
1netendo que voltariam. Auke mostrou-lhes ainda muita 
coisa: ar1na de fogo, caldeiráo de ferro, corneta que solda
do toca. 

- Eu quería que nós todos ficássemos juntos, mas voces 
nao con1preendem. 

Deu ainda oulros presentes aos visitantes. A mae den 
un1 caldeirao. 

Na despedí da, abra~ou a todos e choro u de como~ao. 
Pediu-lhes que o chamassem de Intxú, que em Krahó quer di
zer Pai. E Jhes assegurou que, onde fundassem nova al
deia, pode1iam chamá-lo, que ele lá iria. E acerscentou: 

- Nao me esquec;o de voces todos porque voces sao fi
lhos de nós todos! 

Harald Schultz: "Lendas dos indios Krahó". Revista do Museu 
Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 86-93. 
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KRAHó 

KOIERÉ, O MACHADO QUE CANTA 

Outrora, certa tribo possuia um koieré, urn n1achado de 
pedra em for1na de ancora, usado como arma de con1bale e 
instru1nento religioso. Essa tribo est.ava ern guerra con1 a dos 
Królkametrá, seus vizinhos. Numa das refregas, o indio 
que brandia o koieré foi morto por un1a flecha que partiu 
de cerrada moita. Vendo-o to1nbar, o iniinigo correu e apo
derou-se do n1achado. 

r ~sse indio matador era casado e, apaixonando-se por ou
tra mulher, abandonou a prin1eira. Mas, ao mudar-se para 
a casa -da nova companheira, esqueceu-se do koieré, que 
ficou pendurado na parede de palha, em chna da sua cama 
de varas. Alta noite, a mulher acordou e ouviu o 1nachado 
falar: 

- l\fiie, vamos passear no pátio . 
Ela aceitou o estranho convite e levou o 1nachado de

baixo do bra<_;o. Ali, o koieré come<;ou a cantar, ensinan
do-lhe muitas cantigas. 

Um rapaz da vizinhan<;a que estava acordado e ouviu 
aquela toada a tais horas, Ievantou-se e foi ver ·do que se 
tratava. Primeiro pensou que era a mulher que estava can
tando, con10 se fósse home1n. Quando con1e~ou a acred1itar 
nisso, reparou que a mulher cantava ta1nbém, 1nas con1 voz 
de mulher. · Só depois de 1nuito trabalho, certificou-se de 
que a voz de homem nao era dela, 1nas do machado die pe
dra. Era o koeiré que estava ensinando a sua portadora a 
cantar. E a notícia correu depressa por tóda a aldeia. 

Sabedor daquilo, o irmao do prin1itivo dono do koieré, 
que nao se havia conformado com a sua morte ne1n com a 
perda de tao precioso objeto, enVÍOU UITI 1nensageiro a tribo 
dos Królkametrá, a fim de saber do seu paradeiro. Chegan
do a aldeia, o emissário, depois &e muitas dificuldarles, foi 
conduzido a presenc;a do chefe. ~ste mandou chamar o in
dio que n1atara o dono do machado e lhe transn1iliu o sin
gular pedido. 

O guerreiro veio e respondeu que só entre:~aria o ma
chado :de pedra a que1n o vencesse na corrida do toro. Se 
o superasse en1 destreza, poderia 1natá-lo e levar consigo o 
precioso objeto. 
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O emissário regressou a sua aldeia e comunicou a res
posta que ouvira. Revoltados, os indios resolveram recon
quistar o koieré pela fór~a. Entao, o chefe determina que 
se fabriquem muitas flechas. 

Ao clarear do dia, partera oito indios e se escondem nas 
divisas das terras dos Królkarnetrá. Outros seguem na mes
ma dire<;ao. Dali a pouco, os índios contrários se aproxi-
1nam, u1n deles com o machado. Trava-se u1na luta brava, 
em que há mortos de ambos os lados. 

O ho1ne1n que maneja o machado de pedra foge e é per
seguido pelo melhor corredor inimigo que, dentro de pouco, 
o alcan~a. Entao o perseguido mete o pé num buraco de 
tatu, perde o equilibrio e cai, sendo logo rodeado e 1norto. 
Tomam-lhe o koieré e o entregam ao irmao do seu primi
tivo dono. 

Harald Schultz: "Lendas dos indios Krahó". Revista do Museu 
Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 114-lH~. 
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KRAHó 

VIAGEM DE A VENTURAS 

N aquele tempo - é o que se con ta - os indios sabiam 
transformar-se em animais e outras coisas. 

Os Krahó tinham desejo de conhecer mundo e interpre
tar a seu modo as coisas extraordinárias que viam. 

E' o caso daquele rapaz que convidou o cunhado para 
urna viagem de aventuras. De volta, contaram que numa 
serra viram grande quantidade de preás correndo num des
filadeiro. Só preás de rabo curto l 

Mais adiante toparam com "coisa feia e ruiin". Era 
urna teia de aranha tao grande que os passarinhos ficavam 
presos nos seus fios. Chamava-se Rei Abrol. O convidado, 
que nao conhecia essas coisas, transf ormou-se em mosquito 
e conseguiu pass ar a través das malhas. O outro pref eriu 
rodear o gigantesco .aranhol. 

Prosseguindo na fabulosa viagem, encontraram mucuras, 
ou gambás. Explica o primeiro que quem come desses bi
chos fica velho. 

Mais adiante encontram pés de inhame. 
- Homem que come inhame vira mulher, mulher que 

come inhame vira homem. 
Depois de longos dias de caminho, deparam com um 

lama~al onde se atolam todos os animais que tentam atraves
sá-lo. Acharam muitos bichos de grand'e e pequeno porte 
aprisionados pela lama. Uns estao mortos, outros ainda se 
esfor~am por levantar-se, debatendo-se no tijuco peganhento. 

Diante desse quadro, o rapaz aconselha o cunhado a 
nao arriscar-se no pantano. tste, porém, se transforma num 
franguinho d'água e o atravessa com facilidade. 

Andaram, andara1n, andaram e chegara1n ao kloopók. 
E' o fogo que lavra dentro do óco 1da palmeira buriti. De 
sua ponta saem chamas em jactos. O cunhado transforma
-se num beija-flor e sobrevoa o tronco enquanto as chamas 
permanecem apenas no óco do mesmo. 

Chegaram ao buraco d'O vento. 
- Agora nao podemos passar os dois juntos, pois aqui 

nao há porta nem capim. Bicho que passe nao escape; o 
vento mata, ou rasga muito a sua carne. 
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Assim n1esmo os do is passaram, mas n urna vertiginosa 
corrida. 

Logo chegam os dois "pistóes" que batem em movimento 
alternado e ininterrupto. 

O cunhado viu aquilo e considerou: 
- J á nao sei de nenhum bicho ligeiro. . . Vou virar 

beij a-flor mais urna vez ... 
Tornou-se um beija-flor e o outro ficou esperando. 
Entao, voando e revoando, ele passou por baixo dos 

embolos, que se moviam aceleradamente. 
Os dois cunhados deram a aventura por terminada e 

iniciaram a viagem da volta. 

. . 

Harald Schultz: "Lendas dos indios Krahó". Revista do Museu 
Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 123-128. 
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ICAYAPó 

A ORIGEM DA LA VOURA 

A principio a terra nao era boa nem farta. Nao havia 
peixes nas águas, animais nos matos e aves nos ares. Nao 
se conhecia o fogo. Nao existiam frutos e legumes. Os 
indios alimentavam-se de f arelo de palme.ira em decomposi
~ao, de lagartas e orelhas-de-pau. 

Certo dia, um jovem indio, andando pelo mato, viu sen
tadla no seu caminho urna linda moca . .. 

- Quem és tu? De onde vieste? - perguntou éle. 
- Vim ido céu - responden ela. Meu pai e minha mae 

ralharam comigo e vim embora, descendo com a chuva . 
Visto que todos os indios tinham descido do céu, embo

ra por outro caminho, o rapaz nao diuvidou daquelas pala
vras e muito se alegrou com a idéia de encontrar urna noiva, 
que éle ainda nao tinha. 

A mo~a era acanhada e mostrava receio de encontrar-se 
com as outras indias. Por isso, ambos esperararn que anoi
tecesse, e, sob a cortina das trevas, chegaram a casa da mae 
do rapaz onde, sem que ninguém visse, o indio escondeu a 
mó~a num enorme j a1naru cuja boca fecho u com cera. 

Assim, ela passava os dias escondida, esperando a noite, 
quando o namorado vinha e a fazia sair do j amaru. 

Quando, afinal, aquela história foi descoberta pela mae 
do rapaz e o j amaru f oi aberto em plena luz do dia, a me
nina abaixou a cahe~a e custou a levantar. Todos admirara1n 
a beleza da filha do céu e trataram de enfeitá-la como Kayapó, 
com a cahe~a rapada no alto e o corpo pintado de urucu e 
jenipapo. Deram-lhe o nome de Nhokpóktí. 

Nhokpóktí gostava de fa lar do céu e da f artura de fru
tos e legumes que lá havia. 

Certo dia, queixou-se ao marido de que eslava enjoada 
de comer lagartas e pau puba e manifestou o desejo de vol
tar ao céu, a fim de trazer algumas sementes. Ensinou como 
ele devia fazer urna roc;ada, lirripando a terra e preparando
-a para receber as plantas trazidas do céu. 

De manhá, dirigiram-se os dois ao campo onde Nhok
pokti indicou urna árvore alta e flexível. Treparam até o 
último galho e o peso de ambos fez que o tronco vergasse 
até ao chao. 

16[) 



- Pule! - mandou a índia. 
O indio fez a ro~ada e um dia encontrou Nhokpókti sen

tada no meio dela, cercada de mudas de bananeiras e ma
nivas, batatas e inhames. Do céu, nessa mesma ocasiáo, veio 
o primeiro beiju embrulhado em fólhas de bananeiras, em 
forma de estréla. 

Nhokpóktí fez urna nova viagem ao céu para mostrar 
aos pais o filho que lhe nascera aqui na terra. Subiu por 
urna altíssima casa de cupim. Depois de criado o menino, a 
máe tornou a subir para o céu, mas de lá nunca mais voltou. 

Os indios continuam fazendo suas r<><;adas, ano após 
ano, cabendo as mulheres plantar a terra preparada, como 
boas filhas da Mae da Lavoura, que sao. E quando fazem 
seus beijus, ainda arranjam as fólhas de bananeiTa em for
ma de estréla, como Nhokpóktí lhes ensinara a fazer. 

Horace Banner: "Mitos dos fndios Kayapó". Revista de Antropo· 
logia. Vol. 5.0

, n.0 1, Sao Paulo, 1957, p. 40. 
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KAYAPó 

O FOGO DA ON<;A 

Certo índio, vagando pela floresta, notou que no pico 
de um rochedo alto e escarpado havia um casal de araras 
em seu ninho. Correu a aldeia com o fim de chamar a al
guém que o ajudasse a tirá-los. No dia seguinte voltou con1 
um rapazinho chamado Botoque, que conseguiu subir até 
lá em cima, por meio de improvisada escada. 

- Nao tem filhotes, cunhado 1 Apenas dois ovos! -
gritou ele para baixo. 

- Atire-os! - ordenou o outro. 
Mas o rapazinho, ao invés de óvo, pegou numa pedra e 

atirou-a. 
- Lá vai outro ! 
E o segundo óvo, como o primeiro, se transformou tam

bém em pedra, machucou a mao dQ indio que estava em
baixo. ~ste, zanga do, derruhou a esca da e f oi-se emhora 
sem atinar que as araras eram encantadas. 

Botoque passou muitos dias isolados, lá em cima, sem. ver 
ninguém. Ficou m.agrinho e com tanta fome e sede, que eo
mia as coisas mais imundas. Afinal, certo dia, viu passar 
urna on~a pintada, armada de arco e flechas, carregando 
1nuitas cac;as. Quis gritar, mas teve medo. 

A on<;a, vendo no chao a sombra do rapazinho, quis pe
gá-lo mas, nao o conseguindo, ergueu os olhos e viu, muito 
em cima, o dono da sombra. A on<;a sabia falar e pergun
tou-lhe o que estava fazendo ali. Entao, o indiozinho con
tou a sua história. 

Tendo consertado a escadia, a on~a mandou que ele de8-
cesse, m.as quando Botoque chegou perto, viu como o felino 
era grande. Sentiu medo e subiu de novo para o seu lugar. 
Isso aconteceu diversas vezes. Mas acabou por descer. 
Quando, afina!, se encontrou no chao, a on<;a amiga lhe disse: 

- Monte nas minhas costas e vamos para casa, onde hé 
muita carne assada. 

O indio, porém, nao sabia o que quería dizer "assada", 
pois naquele tempo só se comia carne crua. Ninguém ainda 
conhecia o f ogo. 

Quando chegaram a toca da on<;a, Botoque viu um gros
so tronco de jatobá aceso e fumegante. Viu também, por 
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toda parte, montinhos de pedras, do tamanho de cocos ba
ba~u. Eram os primeiros f ornos, que serviram de n1odelo 
para os ki, boje usados por todo indio Kayapó. Ah! como 
o menino gostou da primeira refei~áo de carne moqueada! 

A mulher da onc;a, que era u1na india, mostrou logo 
grande antipatia pelo hóspede, a quem chamava de menino 
abandonado. Apesar dos protestos da mulher, a on~a, que 
nao tinha filhos, resolveu adotá-lo. 

Todas as manhas, a onc;a saia para a ca~a, deixando o 
"filho" entregue a mulher, cuja aversáo pelo indiozinho cres
cia diariamente. Quando o menino pedia comida, ela só 
lhe dava carne dura e velha, ou embrulhos que pareciam 
beijus mas que nao passavam de folhas enroladas. Quando re
clamava, .a madrasta lhe arranhava as faces e as sobrance
lhas, obrigando-o a fugir para o mato, até que o "pai" vol
tasse. 

Sabendo daquilo, a boa onc;a sempre repreendia a mu
lher, mas nao conseguia que ela deixasse de maltratar o 
filho. Certa vez, a onc;a fez um arco novo e algumas flechas 
e deu-os de presente a Botoque, ensinando-o a manejá-los. 
Aconselhou-o também a que atirasse na madrasta, caso esta 
continuasse a persegui-lo. Na primeira ocasiao em que ela 
quis bater-lhe, cravou-lhe urna seta no peito. Mas assus
tou-se com a fa~anha e fugiu, levando as armas e um saco 
de carne assada. la para a sua casa. 

Chegou alta noite. A escuridáo envolvia a aldeia. Só 
conseguiu acertar com a esteira da mae, as apalpadelas. 
A mae, que ainda andava triste por causa da perda do fi
lho, ficou muito assustada. Botoque reuniu todo o povo dali, 
contou a sua história e distribuiu carne assada para que 
todos provassem. 

No dia seguinte, os indios, tendo gostado do pitéu, fo
ram buscar o f ogo para assar a carne. Quando chegaram 
a toca da onc;a, esta, como de costume, já havia saido para 
a cac;a. Nao encontraram vestigios da mulher morta, mas 
toda a cac;a do dia anterior estava ali, pois nao havia quem 
a moqueasse. Os indios ficaram maravilhados ao ver o fo
go, tratando logo de assar tuda quanto havia de carne. 

Como os indios fóssem muitos, conseguiram carregar o 
tronco inteiro do jatobá sem deixar urna brasinha que fósse 
naquele lar. Para a onc;a nada ficou. Apenas o pássaro 
azuláo apanhou um tiquinho de brasa com o bico, grac;as ao 
qual aquece até o dia de boje o seu ninho. 

Como se tornou alegre a aldeia de Botoque desde aque
la primeira noite em que terminou a escuridao e os indios 
puderam danc;ar a luz das fogueiras, saborear a carne mo
queada e, depois, dormir bem quentinhos a beira do f ogo l 
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Quanto a onc;a, ficou trist~ e zangada com ludo o que 
Ihe fizera o filho de criac;ao, roubando-lhe o f ogo e o segredo 
do arco e flecha. A infeliz ficou apenas com o reflexo do 
f ogo nos olhos, que brilham mesmo no escuro. Ela cac;a 
co1n os próprios dentes e come apenas carne crua, pois ju
rou nunca mais comer carne assada. E até nossos dias odeia 
a tudo e a ·todos, principalmente os que sao do genero hu-
1nano. 

Horace Banner: "Mitos dos indios Kayapó". Revista de Antropo
logía. Vol. 5.0 n.0 1, Sao Paulo, 1957, p. 42. 
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KAYAPó 

O SAPO E A ON<;A 

Sentado junto de um igapó, o sapo viu chegar a on~a, a 
grande inimiga de todos os bichos desde que lhe roubaran1 
o fogo. 

- Ah! E' voce? - perguntou o sapo na vozinha inais 
doce de que f oi capaz. 

- E quemé voce,: tao pequenino, fraco e feio, que está 
se dirigindo a mim? - perguntou a on~a. 

O sapo nao se sentiu humilhado, e até propós: 
- ' roce, On<;a, me a cha fraco e f eio. Po is bem, va

mos ver qual de nós dois é o inais valen te! 
A principio, o felino nao deu importancia ao desafio de 

rival tao insignificante, mas como ele insistisse, acabou por 
aceitar. 

- Mie voce primeiro - disse o sapo. Depois eu coa
xarei e vamos ver quem sentirá medo! 

A on~a soltou um miado tao longo e profundo que a 
terra tremeu. Tomados de panico, todos os animais das flo
restas vizinhas fugiram para longe. Somente o sapo, calmo 
e confiante, permanecen imóvel. 

- Coaxe agora voce, Sapo! - debicou a on~a. 
O sapo limitou-se a erguer o queixo e a soltar um coaxo 

surdo, em nada diferente da sua voz natural. Mas, no mes
mo instante, todos os demais sapos que habitavam o igapó 
fizeram córo com ele. Eram sapos de tóda espécie; jias, 
ras, cururus, sapos da lama e sapos das árvores, erguendo os 
queixinhos, fizeram ruidosa coaxa<;ao. 

A onda deitou a correr e tao precipitada foi a sua fuga 
que um tóco lhe arrancou um ólho ! 

Horace Banner: "Mitos dos indios Kayapó". Revista de Antropo
logía, Vo. 5.0 n .0 1, Sao Paulo, 1957, p. 44. 
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KAYAPó 

AS PERNAS DO TAMANDUA 

Antiga1nente, como todos os animais, o tan1anduá cor
ria muito bem, pois tinha as pernas compridas. No dia e1n 
que a onc;a perdeu a aposta com o sapo, foi o tamanduá o 
prin1eiro aniinal a ver a on<;a com um ólho fora da órbita. 
Oferecendo-se para lhe colocar o ólho no lugar, fez urna 
trai<;ao e, co1n as unhas con1pridas, arrancou-lhe o outro 
ta1nbé1n. 

A onc;a teria continuado cega até hoje se nao fósse a 
co1npaixáo do ina1nhu azula o. O azula o tinha _ficado com un1 
pouquinho de fogo da onc;a e, por isso, ofereceu-se para 
procurar os seus dois olhos perdidos e colocá-los no lugar, 
grudando-os com resina de almécega. Quaudo o azulao ter-
1ninou a taref a, a onc;a trato u ·de vingar-se do tamanduá. 

Perseguido, o tamanduá correu muito mas, náo poden
do con1 a onc;a e vendo-se quase perdido, escondeu-se na 
toca do caititu. Mas esta era rasa demais e nao den para 
ele recolher os pés, apesar de todos os esforc;os que fez para 
encolhe-los. Como o tamanduá tinha niuita fórc;a nos bra
~os, o inimigo nao conseguiu desalojá-lo, mas comeu-lhe os 
pés que tinham ficado do lado de f ora. 

O tamanduá, coitado, escapou con1 vida, mas ficou até 
hoje com as pernas curtas. 

Afirina1n os indios ·que só daquela vez o t.arnanduá fu
giu da on~a. Depois, nunca inais fugiu. Defende-se dessa 
eterna inimiga, enfrentando-a com os brac;os abertos. E' 
o que se cha111a um a.brac;o de tamanduá. 

Horace Banner: "Mi:tos dos tndios Kayapó". Revista de Antropo
logía, Vo. 5.0 , n .0 1, Sao Paulo, 1957, p. 45. 
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KAYAPó 

A PRIMEIRA JABOTA 

IJá u1n desenho empregado pelas indias na pintura do 
corpo, a que elas chaman!- de kapran-ok ou "pintura-moda
-jabuti ". E' u1n desenho usado em honra de nascin1ento de 
sobrinho. 

Conla-se que certo casal foi colher d.a bacabeira, estan
do a 1nuuher recé1n-pintada co1n kapran-ók, que, naquele 
tempo era conhecido por outro nome, pois ainda nao exis
tia jabuti no inundo. Vendo um cacho de fruto maduro, o 
hon1e1n trepou para apanhá-lo, deixando a mulher ao pé da 
palmeira para guardar-lhe as armas. 

Nessa allura apareceu um individuo procurando seduzir 
a mulher que, resistindo, foi transformada em jabota, pois 
o agressor era feiticeiro. Ao descer com a bacaba, o ma
rido eocontrou as flechas e a jabota, sem imaginar, porém, 
que esta era a sua esposa em forma de animal. J ulgando 
que ela tivesse voltado para a aldeia, apanhou a jabota e 
foi-se e1nbora. 

Os índios receheram a criatura com grande novidade, 
achando intcressante a casca laminada e o desenho tao pa
recido con1 a pintura das mulheres. 

E ninguém .dava noticia da rnulher desaparecida. 
Quando ficou só, o n1arido amarrou a jabota numa tra

vessa da casa e lá ficou ela, esticando as pernas e o pesco
~o, num vao esfór~ para recuperar a forma humana. Nao 
o conseguindo, tratou 1de C!hamar a ate~~ao do marido, ron
cando ha, ha, ba, ha, que quer dizer eu, eu, eu, eu, na lín
gua dos I~ayapó. Afina! come~ou a cantar e, ouvindo os 
cantos da n1aloca, o marido identificou a infeliz jabota. 

Foi u1n feiticeiro amigo quem lhe restaurou o corpo de 
gente. Mas os jabutis ainda trazen1 na casca os vestigios 
de sua · origcn1 humana. 

Hoje, nao sao os homens que sobem nas bacabeiras. Sao 
as 1nulhcres que colhe1n todos os frutos silvestres, enquanto 
os ho1ncns, ·de armas em punho, se mantem prontos para 
enfrentar e 111atar qualquer inimigo que apare<;a. 

Horace Banner: "Milos dos indios Kayap6". Revista de Antropo
logia. Vol. 5.0 ,. n.0 l, Sao Paulo, 1957, pp. 45-46. 
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KAYAP6 

A DESCOBERTA DO MILHO 

Urna india, ao banhar-se com seu netinho, sentiu algu-
1na coisa tocar-lhe o omhro. 

Falando como se fósse gente, um camundongo disse a 
velha india : 

- Vovó, nao me desprezes que eu te inostrarei urna 
novidade ! 

Assim dizendo, ideu-lhe um grao de milho, coisa que na
quele tempo era desconhecida, pois até entáo os indios co
miam orelha-de-pau (urupc) e farelo de certas árvores e1n 
d ecomposi<;á o. 

A velha provou o milho e gostou. Entao, o camundon
go ofereceu-se para levá-la ao mato e mostrar-lhe o lugar 
onde encontrara aquele grao. Lá foram. Ela ficou muito 
admirada ao ver o chao estivado de graos amarelos e ver
melhos. Como poderia haver ali tanta abundancia sem que 
ninguém j amais a tivesse notado? E o curioso era que nao 
se podía dizer de onde tais sementes tinham vindo, fóssem 
f ólhas, espigas ou sabugos. Vai ver que tinham caído do 
céu! 

Levo u u1n punhad.o delas para a aldeia; os velhos as 
examinaram e lhes deram o nome de "semente de capi.rµ". 
Dali por diante, todos os dias, as mulheres iam para o mato 
.ajuntar milho. 

Mas alguém descobriu que aqueles graos caíam de urna 
árvore muito copada cujos ramos cobriam urna roda de mui
tas bra~as. Lá em cima, bandos de araras e de macacos co
miam, debulhando as espigas, deixando o milho cair no 
chao. 

Diante dessa noticia, os indios se reuniram em assem
bléia e, depois de muito discutir, resolveram derrubar a ár
vore. l\{as o seu tronco era tao grosso que um dia de tra
balho nao bastou para botá-lo abaixo. E olhem que os ma
chados eram muitos ! 

Na manha seguinte, tiveram urna surpresa. Ao retomar 
o trabalho, viram que o corte da véspera tinha cicatrizado, 
isto é, tinha desaparecido. Só entao compreenderam que a 
árvore era encantada. Diante desse contratempo, os indios 
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resolveram reunir todas as suas fór~as, para terininar a ta
refa até o pór do sol. 

Nas conversas, alguém se lemhrou de um machado que 
deixara em casa. Mandaram logo dois meninos, a tóda pres
sa, para traze-lo. 

Estes, porém, a meio do qaniinho, encontrara1n um 
1nucura, num pé de marajá. Os emissários resolveram ma
tá-lo e come-lo. Assin1 fizeram. Mas quando terminaram o 
bródio sentiram-se tao velhos e fracos que o machado se tor
nou para eles pesadíssima carga. Tiveram um trabalháo 
para levá-lo até a derrubada. 

Quando a árvore deu mostras de cair, os índios fizera1n 
urna bonita festa, dan~ando a sua roda até que eja estalou 
e, COlll estrondo, desabou por terra. Desde esse dia, os in
dios conservam a preciosa semente. 

Todos os anos as aldeias celebrara a festa do milho, 
executando as mesmas danvas e cantando as mesmas canti
gas que seus avós inventaram no dia em que derrubaram a 
árvore encantada. 

Os meninos nao se curaram da velhice, embora os pa
j és tudo fizessem para rejuvenesce-los. Por isso, ninguém 
mais come carne de gambá. 

Afirmara os indios que, antes da descoberta do milho, 
eles eram relativamente poneos. Falavam a mesma lingua 
e viviam como um só rebanho. Mas, tendo encontrado esse 
cereal que seria o forte de sua alimenta~ao, dividiram-se em 
tribos e cobriram toda a f ace da terra. E ficaram fecundos 
COIUO o milho. 

Horace Banner: ''Mitos dos fndios Kayapó". Revista de Antropo
logia. Vol. 5.0

, n.0 1, Sao Paulo, 1957, pp. 55-56. 
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KAYAPó 

A MAE DAS COBRAS 

Desgostoso co1n a vida que levava na aldeia, certo ca
sal abandonou-a para sempre. Chegara1n a urna terra dis
tante e ali fizeram a sua rova. 

Urna tarde, o ho1nem foi to1nar bauho no igarapé e trans
formou-se em cobra, pois aquelas águas eran1 encantadas e 
ele nao sabia. 

Regressou de rastos, coleando, para casa. A mulher, ao 
ver o monstro, levou grand.e susto, pois até aquéle te1npo nao 
havia cobras no mundo. Pos-se a berrar para que o marido 
viesse matar o bicho estranho, mas logo calou-se, pois da 
boca da cobra ouviu a voz conhecida do seu companheiro: 

- Sou eu! 
Ü ho1nem-cobra nao se importOU mais COill a l'Ova, Inas 

ca<;a va todos os dias, trazendo para casa abundante _preia, 
pois os auimais nao sabiam defender-se dele. E come~ou 
a crescer com rapidez extraordinária. Tao grande era o seu 
apetite que um fogo já nao bastava para preparar-lhe a co
mida. A mulher teve de cercar a casa com fogos. E, en
quanto ela prepara va as ref ei<;óes, ele se mostrava impacien
te e resmungao. A mulher despej ava-lhe a comida pela 
goela abaixo e, com o estómago cheio, o monstro se acalma
va e ia dormir. 

Por ésse tempo, o povo da aldeia que o casal havia 
abandonado enviou um mensageiro a fim de obter noticias 
do fujoes. Como nao soubesse para onde se dirigir, tre
pava de vez em quando em qualquer árvore alta, na espe
ranva de ouvir algum sinal de vida humana. Certo dia, ou
viu lá longe o som 1de quem pilava milho ou mandioca e, 
orientando-se por ele, foi ter a morada ·do casal. 

O homem-cobra naquele momento nao estava em casa 
e a mulher contou a história do seu encantamento, em que 
o índio nao quis acreditar. 

- Passa a noite em nossa casa e verás! 
O mensageiro esconden-se debaixo da esteira que cobria 

um monte de milho seco num jirau. De madrugada, ten
do-se certificado de tudo o que ouvira, partiu para a aldeia 
levando a novidade. 
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Curioso, outro indio empreendeu a viagem e, lá chegan
do, se escondeu no mesmo lugar. l\'las quando, depois da 
ceia, o monstro entrou de cantar, o índio nao póde se con
ter e come<;ou a cantar tarnbém. O monstro interrompeu e 
perguntou: 

- Que é aquilo? 
- Nada, apenas o eco da tua voz - r.eplicou a mulher. 
~le tornou a cantar mas, com urna nova interrup<;ao, 

resol veu averiguar o que se passava. Subindo ao jira u, des
cobriu o intruso, matou-o e comeu-o. 

Quando mais tarde veio um terceiro indio e soube da 
triste sorte do cornpanheiro, voltou sem de1nora para a al
deia. Lá chegando, reuniu todos os guerreiros e organizou 
urna expedi~ao. Cercaram a casa e ficaram escondidos até 
que, depois da ceia, o monstro adormecen. Entao o liqüi
daram com os tacapes. 

A mulher, que defendera a vida do marido, foi levada 
para a aldeia. Ali, mais tarde, deu a luz urna ninhada de 
cobrinhas de tóda espécie. Os meninos da aldeia, armados 
de cacetes, esperaram o momento do parto para Elatar-lhe 
a prole. Mas a mulher def ende u-as, levo u-as para as ro<;as 
da vizinhan<;a e ajudou-as a colher o milho seco. 

- Ide embora, meus filhos ! - dizia-lhes. Sao eles, os 
filhos dos malvados que mataram vosso pai ! Ide en1bora e 
vingai-vos quando vos f ór possivel. 

E' esse o motivo - dizem os indios - da inimizade que 
até hoje existe entre os filhos da cobra e os filhos 1do homem. 

Horace Banner: "Mitos dos fndios Kayapó". Revista de Antropo
logía. Vol. 5.0 , n.0 1, Sao Paulo, 1957, pp. 57-58. 
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da boca da cobra ouviu a voz conhecida do seu companheiro: 
- Sou eu! 



KARAJÁ 

KANAXíVUE 

Quen1 fez os morros f oi Kanaxívue, amonto ando a terra 
com as maos. Quem fez o mato, o grande rio e as cachoei
ras foi Kanaxívue. As cachoeiras represam os peixes e isso 
é bom para os karajá. 

Kanaxívue encontrou um karajá comendo um fruto. Ka-
naxivue perguntou: 

- Que está comen do? 
Kanaxívue transformou-o em sinimbu. 
Quem fez os animais foi Kanaxívue. ~le transformou 

os karajá em animais. Todos os animais eram karajá. 
Quem fez a grande enchente foi Kanaxívue. Um belo 

dia os karajá encontraram-no quando estava ca~ando. :tle 
come~ou a cantar mas os indios nao o compreenderam. Pe
diu tabaco e nao entenderam as suas palavras. Trouxeram
lhe frutos e ele apontou para alguém que estava pitando. 
Deran1-lhe entao tabaco e Kanaxívue pitou até cair sem sen
tidos. Meteram-no numa canoa e o levaram para a aldeia. 
Ali acordou e novamente cantou e dan~ou. Tudo isso e ain
da a sua língua estranha assustaram tanto os karajá que 
foram embora, com mulher e filhos. 

Kanaxívue ficou zangado, transformou-se numa grande 
piranha e perseguiu-os. .A.lcan~ando-os, mandou os karajá 
pararem, e como eles nao quisessem obedecer, quebrou urna 
das muitas caba~as cheias de água que levava consigo. En
tao o rio come~ou a subir. Como os karajá ainda nao pa
rassem, ele foi quebrando caba~a por caba~a e a água cres
ceu cada vez mais, inundando a terra toda até que, por fim, 
sobre ela se elevavam apenas dois morros. Nos mesmos, os 
karajá se tinham refugiado. J\anaxívue mandou os peixes· 
puxá-los para baixo, para dentro da água. Poucos karajá 
f icaram vi vos. 

Kanaxívue era também dono do fogo. Os karajá pedi
ram-lhe o fogo mas ele disse que nao dava. Entao o sapo 
roubou-lhe o fogo e deu-o aos karajá. 

Quem deu a arraia horríveis esporóes foi Kanaxívue. 
Outrora, a arraia nao tinha esporóes. Kanaxívue cortou as 
f arpas do coqueiro e deu-as a ela. Entáo a arraia pico.u o 
karajá, ele chorou muito e foi-se embora. 
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... de repente, voltou ó: vida, abracou o uru.bu-rei e segurou-o. 



Também foi Kanaxívue quem deu ao pato urna lancha 
de barro. O pato tinha urna lancha de metal. Kanaxívue 
disse-lhe: 

- ' ' amos trocar de lanchas, eu lhe dou urna de barro. 
Fizeram a barganha. Quando o pato entrou na lancha 

de barro, ela comecou a fazer água. Nao havia jeito de .. . 
calafetar os huracos e ela afundou. Ai o pato saiu con1 seus 
patinhos, chorando e nadando. 

Kanaxívue fez t_ambém o tracajá tal como é boje. Anti
gamente, o tracajá era muito grande, maior do que as ou
tras tartarugas. A on<;a eslava trepada no alto de urna ár
vore. O tracajá vinha nadando a beira do rio e encontrou
se com a onc;a. E lhe disse: 

- Amiga Onc;a, pode pular, caia aqui, na 1ninha ca-
he<;a ! 

A on~a responden: 
- Nao, senáo arrebento a sua cabe<;a. 
O tracajá insistiu: 
- Venha cair aqui, nas minhas costas. 
Entao a onc;a caiu sobre o tracajá e o tracajá ficou en1. 

pedac;os. A onc;a foi-se embora. Kanaxívue chegou e fa
lou: 

- Eh, amigo Tracajá, como foi que voce morreu assim? 
Pegou os peda<(OS das cascas e foi juntando. Assim, 

fez os tracajás miudinhos. Por isso, tracajá é tao miúdo. 
Por isso o tracajá é mais miúdo do que a tartaruga. 

Kanaxí vue de estatura baixa e pele clara, caso u-se com 
urna karajá chamada Mareíco. Naquele tempo ainda nao 
havia luz na terra. Por isso, o sogro de Kanaxívue trope
cou num toco quando saiu em busca de algµma coisa. Ma
chucou-se muito e xingou tudo que havia. 

- Voce quer ser meu genro? Voce quer ser poderoso? 
- gritou. Kanaxivue que fez o rio e os morros, o mato, os 
peixes e a onc;a, nao é nem mesmo capaz de acabar com 
esta escuridáo sem fim ! Voce nao é nada, nao passa de 
um simples karajá ! 

A sogra, porém, como é costume entre os karajá, xin
gava mais ainda. Xingou tanto tempo e com tais gritos que, 
por fim, Kanaxivue resolveu-se a ir buscar a l?z. 

Depois de haver andado algum tempo, de1tou-se ~ 1n?r
reu. Aí veio o caracará e co1neu-lhe os olhos. Do1s d1as 
depois veio o urubu e comeu a carne do seu brac;o e ?ª sua 
perna. Depois de 1nais dois dias aparecen o urubu-re1. Sen
tou-se com todo o seu peso e1n cima de Kanaxivue. ~ste 
estava deitado de costas e co1n os brac;os abertos. Mas, de 
repente, voltou a vida, abrac;ou o urubu-rei e segurou-o. o 
urubu-rei chorou. 
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- De-me a luz !- ordenou Kanaxívue. 
A luz era o capacete de penas do urubu-rei. 
Entiio, o urubu-rei deu-lhe as estrelas. 
- Quero inais luz! - teimou Kanaxí vue. 
Entiio, o urubu-rei deu a lua. 
Mas Kanaxívue nao a soltou: 
- Eu quero urna luz ainda mais forte! 
Entiio, o urubu-rei entregou-lhe o sol. Assim, o coitado 

perdeu todo o seu capacete de penas. 
Kanaxívue quebrou logo as pernas do sol, da lua e das 

estrelas. Passou um dia inteiro quebrando-lhes as pernas. 
Até en tao, eles corriam depressa demais; depois passaram 
a caminhar inancando. 

Kanaxívue perguntou ao urubu-rei como fiar e tecer co
bertas, fabricar enfeites de algod.ao, apanhar tartarugas, tor
cer corda de arco, pescar, ca~ar, fazer urna ro<;a e cavar un1a 
canoa. O urubu-rei passou um dia inteiro a ensinar-lhe isso. 
Desde entao, os karajá sabem fiar, tecer cohertas, fabricar 
enfeites de algodao, apanhar tartarugas, torcer corda de .ar
co, pescar, ca~ar, plantar u1na ro~a e construir urna canoa. 

Quando o urubu-rei já eslava voando novamente para 
o céu, a sogra de Kanaxivue achou que deviam perguntar
lhe ainda como gente velha fica de novo mo<;a. Entáo, 
veio lá do alto a resposta. Ouviram-na as árvores e os ani
n1ais. Os homens, porém, náo conseguiram ouvi-la. 

Herbert Baldus: "KanaxíYue". Cultura, n.0 4, Rio de Janeiro, 
1951, pp. 47-49. 
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KARAJA 

F AQANHAS DE DOIS IRMAOS 

No principio o sol era grande e parecido com karajá. 
Tinha duas filhas bonitas. Os karajá Alobederí e seu irmao 
queriam casar-se com elas. Presentearam o sol com en
f eites e conseguiram a permissao do velho. 

Certa vez o sol .disse as filhas : 
- V ossos maridos precisar trazer-me fumo! 
Os innáos f oram ao mato colher fumo, mas o fumo em

perro u e nao quis sair. Tentaram arrancar as f ólhas com 
as maos, mas o fumo ficou grudado em seus dedos. As 
mulheres vieram e deram um jetiinho: entáo o fumou saiu. 

O sol, porém, zangou-se com as filhas e quis matá-las. 
E' sabido que o fumo pertence ao sol. 

O sol, de má catadura, disse as filhas: 
- Estou com fome; mandai vossos maridos buscar 

peixes! 
Alobederi e o innáo foram pescar, mas o rio esta va chei o 

de piranhas. 
- Como poderemos pescar? - perguntaram eles, com 

medo. 
Veio um passarinho, ca~ou muitas piranhas, deu-as aos 

dois irmáos e aconselhou : 
- Levai-as para a -casa do sol. E' sabido que a pira

nha é o peixe do sol. 
Disse ainda urna vez o sol as filhas: 
- Agora, vossos maridos tem de trazer-me ouodi, ou 

almécega, resina cór de ambar para tingir o corpo. 
Alobederí e o irmáo correram para o mato. Quando lá 

chegaram, o pé de aroeira ou lentisco, de onde deviam -firar 
a almécega, estava rodeado pelo fogo. 

- Como poderemos tirar o ouodi? 
Chamaram o passarinho e pediram-lhe que trouxesse 

água. O passarinho trouxe água, muita água, e conseguiu 
apagar o fogo. Entáo, os irmáos puderam extrair a resina 
e levá-la para a casa do sogro. Disseram as mulheres: 

- Eis aqui a almécega, d.ai-a a vosso pai. E' sabido 
que o ouodí pertence ao sol. 
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Alobederí nao sabia amar e perguntou ao irmáo: 
- Como será que se ama? 
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O !Ol, de má catadura, disse <is filhas: - Eñou com fom.e; mandai 
vossos maridos bu,scar peixes. 



O irnüio pensou e disse: 
- Varr1os perguntar ao macaco. 
Lá fora1n. O 1nacaco tinha larga experiencia e ,deu urna 

H9fío completa. Mas Alohederí, desgostoso, agarrou-o pelo 
cabelo que lhe caía na testa e gritou: 

- Basta! · 
Por isso, ainda hoje o macaco tem a testa li1npa e os 

cabelos nao lhe caem sobre ela, COJllO acontece COill OS karajá. 
·Regressando a casa, Alobederí e seu irmao dor1niram 

corn as filhas do sol. Depois foran1-se embora, desiludidos. 
- Agora viramos pirarucu ! 
Alobederí e seu irmao cairam num lago e se puseram a 

pular como pirarucus. Tinham-se tornado pirarucus. Na 
n1argem, havia muitos jaburus. Alobederi declarou: 

- Nao queremos ser ni ortos pelos j aburus ! 
Os pernaltas atacaram os pirarucus e mataram. um de

les: o irmao de Alobederí. 
Os dois rapazes eram altos e bonitos. Alobederi era 

duro como pedra, por isso os jaburus nao conseguiram ma
tá-lo. Mas o irn1ao era 1nole; os jaburus 1nataram-no e co
meram-no. 

Alobederí foi-se embor~ e chegou a casa de Irureruré, 
u1n velho karajá. Entrou e pensou: 

- Fala-se que nesta casa existem duas belas araras. 
Irureruré foi pescar e voltou; depois, saiu de novo para 

apanhar tartarugas. no anzol, regressando rnais tarde. Du
rante todo esse tempo Alobederi ficou sentado ali, só olhan
do. Entao, Irureruré foi tirar mel. Alobederí t.omou co
r~gem, agarrou urna das araras e saiu correndo. 

A rnulher de Irureruré pos-se a chamá-lo: 
- ' ' enha depressa! Alobederí fugiu com a arara! 
Irureruré corren atrás de Alobederí, alcan~ou-o e rugiu: 
- - ' ' ou matar-: te! 
Mas Alobederí ofereceu-lhe um presente. Deu a Irure-

ruré u1n remédio feito de plantas. E pode levar consigo a 
arara. Entao Irureruré, dando-se por bem pago, voltou para 
sua casa. 

Herbert Baldus: "Ensaios de Etnologia Brasileira". Cornpanhia 
Editora Nacional. Cole~áo Brasiliana, Vol. 101, Sao Paulo, 1937, pp. 
226-228. 
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KARAJA 

O JACARÉ E AS MULHERES BELICOSAS 

As mulheres de certa aldeia, e1n certas épocas, costu
n1ava1n ir a lagoa onde vivia solitário jacaré. Para 1naior 
como:d\idade, constrtúram ranchos e levaran1 utensilios de 
cozinha: panelas e outras. vasilhas. Levara1u enfeites de 
penas e ta~ém almíscar para esf regar no corpo. 

Urna dessas mulheres enfeitava-se COlll todos csses ade
re<;OS e a sua pele era ungida de essencias. Enquanto as ou
tras pescava111, cozinhavam ou iam procurar frutos na flo
resta, ela per1nanecia sentada sobre as ervas, a heira da lagoa. 
Nem ben1 as o u tras se af astavam, a mulher dos enfeites gri
ta va: 

- .Tacaré, vem trazer peixe, matrinchao, curin1ata, pa-
pa-terra e avoa~eira ! 

O j acaré respondía: 
- Já1 vou! 
E lá vinha arrastando urna fieira de pescado. Chegando 

a beira da lagoa, deitava a cabec;a sobre a coxa da mulher, 
para que ela fizesse cafuné e adormecia. Enquanlo isso, as 
outras preparavam a comida e depois do passeio levavam a 
seus homens apenas as cascas dos frutos. Mas a mulher en
feitada ficava com o jacaré e só voltava para casa 1nuito 
mais tarde. 

Con1 o ten1po, os homens ficaram admirados de consta
tar que as 1nulheres só traziam as cascas dos frutos. Peci
diram investigar. Um deles mandou que o filho acoinpa
nhasse a mae. Esta, porém, recusou-se a consentir e só de
pois de muitos pedidos permitiu que o filho a seguisse. . 

Quando o inenino voltou, revelou aos hon1e.ns o que h
nha visto. 

Daí a do is di as, éstes se reuniram e fo rain, eles próprios, 
a lagoa, enquanto as rnulheres tiveram de ficar na aldeia. 
Também os homens se esfregaram com almíscar e chama
ram o jacaré. O bicho aparecen como ·de costume, com a 
fieira de peixes, e deitou-se para dormir. Mas os ho1nens o 
mataram co1n umá clava, atirando-o no 1nato. 

E1n seguida, fora111 ca~ar; 1nataram ainda outros jaca
rés, gar~as, 1narrecos e urubus, e voltara1n para casa com 
a preia. Gritara1n zomheteiros para as mulheres: 
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- Vós nos enganastes, agora podeis co1ner carne de 
urubuf 

No dia seguinte, lá foram as mulheres, mas o jacaré 
nao apareceu. Que teria acontecido? Afinal, o seu cadáver 
f oi encontrado no mato. Enfurecidas, correram para a al
deia, fizeram flechas e arcos, idesafiaram os homens para a 
luta. 

Os homens nao levaram esse desafio a sério e, para nao 
ferir as niulheres, viraram as flechas ao colocá-las no arco, 
pondo-as com a ponta para trás. Mas as mulheres atiraram 
com as pontas para a frente e mataram os homens, com 
excec;ao de alguns poucos, que fugiram. Depois dessa fa~a
nha, as mulheres desceram o rio e nunca mais se teve no
ticias d.elas. 

No tempo em que aquele jacaré vivia, todos os jacarés 
falavam. Hoje nao fala mais nenhum. 

Paul Erenreich: "Conlrihui~óes para a Etnologia do Brasil". Re
vista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. II, Sao Paulo, 1948 pp. 83-84. 
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deitava a cabe~a sobre a coxa da mulher, para que ela fizeae 

cafuné e adormecia. 



KARAJA 

AS FLECHAS MAGICAS 

Aqueles dois bugios matavam e comiam todos os ho
mens que conseguiam pegar. Dois irmaos resolveram ma
tá-los. Caminhando pelo mato, encontraram urna mulher-
~apo. . 

- Aonde vao voces? - perguntou ela. 
- Vamos matar bugios. 
- Se me quiserdes tomar por mulher, eu vos ensinarei 

como é preciso agir; do contrário, ireis morrer na certa. 
Os irmaos acharam gra~a naquilo e continuaram no seu 

caminho. Dali a pouco chegaram perto de urna árvore onde 
estavam trepados os bugios, armados com flechas de arre
messo. Nas vizinhan~as, viam-se as ossadas dos homens que 
haviam matado. Os dois jovens tinham flechas de arremes
so e iniciaram a luta. Mas os bichos, sabiam agachar-se de 
tal jeito que as flechas passavam por cima deles, sem atin
gi-los. 

Dali a pouco, os bugios passaram a ofensiva: um dos 
irmaos caiu ferido no ólho esquerdo, sendo aprisionados 
pelos ferozes inimigos. 

O terceiro irn1ao, que tinha ficado em casa, era doente, 
com feridas pelo corpo inteiro e a avó era quern tratava 
dele. 

:tsse irmao foi cacar aves e urna de suas flechas caiu .. 
diante da toca de urna cobra. Esta botou a cabe~a para 
f ora e perguntou: 

- Que estás f azendo a qui? Como é que podes ca~ar, 
se me pareces tao doente? 

tle se comoveu com as palavras da cobra. 
- Sim, é verdade que sou muito doente, todos me aban

donaram, meus irmaos estao mortos, somente minha avó 
trata de mim. 

A cobra f alou : 
- Quero dar-te um remédio, n1as nao digas a ninguém 

que fui eu a ajudar-te. 
E, assim dizendo, besuntou-lhe o corpo com urna poma

da preta. Chegando a casa, a avó perguntou-lhe por que 
motivo ficara assim. 

:tle se esquivou e disse: 
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... chegaram perto de u.ma ároore onde estavam trepados os bugioa, 
armados com flechas de arremésso. 



- Passei por entre árvores queimadas. 
No dia seguinte voltou a toca da cobra e esta o besun-

tou de novo com a pomada. 
No terceiro dia, sentindo-se curado, foi vingar os irmao'1. / 
A cobra deu-lhe urna flecha. ' 
- Con1 essa arma - disse ela - matarás os bugios. E1n 

caminho, encontrarás urna mulher-sapo que te pedirá para 
casares com ela. Finge aceitar a proposta e trata de en
ganá-la. 

Quando chegou ao lugar em que estava a mulher-sapo, 
esta f ez-lhe a proposta de casamento, mas o índio procede u 
como a cobra lhe havia recomendado. A mulher-sapo, ilu
dida por ele, Ihe disse: 

- Deixa os bugios atirarem primeiro e, quando chegar 
a ·tua vez, faze pontaria nos seus olhos. 

Chegando a árvore fatídica, reconheceu debaixo dela as 
ossadas dos irmaos. Os bichos lá de cima gritaram para ele, 
dizenido que atirasse primeiro. Mas o jovem nao atendeu. 
Esperou tranqüilamente, até que os adversários resolveram 
iniciar o combate. Entao, com as primeiras flechas, vazou 
primeiro o ólho de um, depois o ólho de outro. Os dais hu
gios morreram, mas ficaram pendurados pela cauda num 
galho da árvore. A conselho ida mulher-sapo, mandou um 
lagarto desenganchá-lo, o que foi feito com exito. 

o indio voltou a toca da cobra e contou tudo o que 
acontecer a. Ela, porém, lhe deu um f eixe de flechas que 
tinham o poder de atingir e trazer qualquer ca<;a contra a 
qual f óssem mandadas. Podiam fornecer-lhe frutos do ma
to, mel e muitas outras coisas. Havia urna flecha própria 
para cada espéci,e. de ca<;a e cada urna delas era, a1ém disso, 
acompanhadla de um.a droga mágica, encerrada num co
quinho. A pe<;onha se destinava a enfraquecer o efeito das 
flechas que voltavam, com muita f ór<;a, na direc;ao de que~ 
as atirava. 

Assim o móc;o se provia das melhores ca<;as e peixes. 
Nao demorou muito e casou-se. Criou um rebanho e plan
tou urna roc;a. Recomendava sempre a mulher que, quan
do ele estivesse fora, ninguém se servisse das flechas por
que, do contrário, trariam morte certa. Assim mesmo, seu 
cunhado, certa vez, conseguiu convencer a irma a entregar
-lhe as flechas. 

Lá f oi ele. A principio tu do corre u bem. A flecha des
tinada aos parcos e a flecha destinada aos peixes cumpri
ram a sua tarefa e ·depois se imobilizaram, gra<;as a droga 
mágica. Quando, porém, atirou a flecha de tirar mel, apa
receu-lhe de súbito a cabec;a de um monstro com a bocarra 
escancarada, a exibir pontudos dentes. O cunhado - per-
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nas para que vos quero? - deitou a correr como ·doido, sem 
lembrar-se do recurso indicado. 

E o monstro ficou as sóltas; lan<;ou-se contra os homens, 
matando a todos os que encontrava. 

Ouvindo a celemna que se levantara, o homem voltou 
da ro<;a e, depois ·de muito trabalho, conseguiu conjurar o 
perigo. Mas a metade da aldeia já estava 1norta. Entao 
ele correu a toca da cobra e contou-lhe tudo o que havia 
acontecido. 

- Bem feito, pela tua desobediencia - respondeu ela. 
Mas nao posso fazer nada. Amanha, sairemos juntos para 
a ca<;a, a fim de pescar um pirarucu. Mas se urna de mi
nhas filhas te tocar, me avisarás. 

No dia seguinte a cobra chegou com toda a sua familia 
e encontrou junto a lagoa os karajá munidos de suas redes 
feitas de cipó. Enquanto eles pescavam, o homem foi an
dando pelo mato junto com a cobra. Em certo ponto, urna 
das filhas da cobra tocou-o, mas ele nao disse nada. 

En tao a cobra se transf ormou num pirarucu e persua
diu o homem a fazer a mesma coisa. Ambos caíram na re
de dos pescadores. A cobra conseguiu fugir através -das ma
lhas e o jovem, preso na rede, foi arrastado a praia pelos 
demais karajá. Um veio e tentou matá-lo a golpes de ma<;a, 
mas ele o agarrou e puxou-o para o fundo da água, de mo
do que o seu perseguidor deixou cair a arma. A cobra, v~n
do que sem o seu auxilio o indio nao poderia salvar-se, aJu
dou~o a .desenredar-se da tralha e desencantou-o. 

- Bem feito por nao teres dito nada quando minha 
minha filha tocou em ti! 

Paul Erenreich: "Contribui~óes para a Etnologia do Brasir·. Re
vista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. 11, Sao Paulo, 1948, pp. 84-86. 
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BAKAIRf 

KERI e KAME 

Kamuschini, andando no mato a procura de fólhas de 
tucum, a fim de fazer cordas para seu arco, encontrou a 
on<;a Oka, que era do sexo inasculino e, co1n n1edo dela, pro
meteu que lhe f aria mulheres, se o poupasse. Come<;ou por 
derrubar árvores de madeira encarnada, levou os toros para 
casa, coloco u-os num pila o ·de milho, so pro u neles e se af as
tou por algum tempo. Mas quando voltou viu que só se 
haviam formado homens, que estavam entretidos em fabri-· 
car flechas. Kamuschini 1natou-os e foi-se embora. 

Entao, derrubou meia dúzia 0de árvores de outra espécie 
com as quais repetiu o 1nesmo processo. Quando voltou 
para junto do piláo, viu que dessa vez os toros tinham-se 
transformado em mulheres. Estas chamaram-no de papai.. 
As últimas, que ficaram sentadas, enfureceram-no e ele as 
matou. As que f oram poupadas pilavam milho, pois naque
le tempo ainda nao havia mandioca e fabricavam beijus e 
bebidas. Kamuschini den duas delas - Nimagakaniro e 
Ichoge - ao jaguar Oka, que as levou para casa. No ca
minho, porém, Ichoge subiu numa palmeira buriti para tirar 
cocos, mas despencou, caiu no chao e rnorrcu. 

A outra, Nimagakarino, engoliu dois ossos de dedos de 
bakairí para comer-lhes a carne e aproveilava as su as fa-· 
langes para fazer. pontas de flechas. 

Apenas ·daqueles dois ossinhos de dedos, e nao do ja-· 
guar, a mulher ficou grávida. Foi, porém, infeliz com a so
gra. que se chamava Mero, cujo 1narido era desconhecido e 
que, além de Oka, a grande on<;a pintada, tinha mais <lois· 
filhos jaguares: Kuara, que é o cangu<;u dos indios, e Zua
panyua, que é urna variedade de on<;a vermelha. 

Mero foi a casa do filho numa ocasiáo em que ele an
dava cac;ando e declarou: 

- Nao quero que Oka tenha filhos de urna hakairí, pois 
ele odeia e come esses indios! 

A sogra, com suas garras, arrancou os olhos de Nima-· 
gakaniro e foi-se embora. A nora morreu. Mas o tio Kuara, 
jaguar hábil em opera<;áo cesariana, abriu-lhe o ventre, ti
rou os gemeos Keri e Kame, colocando-os numa porunga,. 
como ·se fóssem filhotes de papagaio. 
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Em seguida, Nimagakaniro foi cortada em postas e as
sada. Quando Oka volt o u para casa, of ereceram-Ihe o res
to, que e~e com~u sem suspeitar d.e nada. Ao saber, porém, 
do ocorr1do, qu1s matar Mero, mas esta desviou a sua · có
lera com estas pa1avras : 

- Sou tua mae ! 
Oka criou com muito carinho Keri e Kame. Mas ambos 

queriam saber quem fóra sua mae. O pai nao quis contar
lhes, de vergonha, por ter comido da sua carne. Mas a tia 
Euaki, uma bakairí, contou aos dais a a~ao perversa de Mero. 
~stes correram a procurar Mero, sendo recebidos com esta 
frase: 

- O' meus netos 1 
Mas eles a trucidaram. Juntaram lenha e fizeram urna 

f ogueira. D·epois, a distancia, assistiram a incinera~ao da 
avó. Ainda boje se pode ser esse fogo na arande nuvem de 
Magalhaes. º 

.Kame saiu do seu esconderijo para ver mais de perto, 
queu~ou-se e mor:r:eu. Keri soprou nele e fez-lhe maos, pés 
e nariz c'?mo os tem os homens. Mas também Keri pegou 
f ogo, quermou-se e morreu. A pequen a nuvem de Maga
lhaes é o f ogo ·de Keri e Kame. 

Kame soprou nele, fazendo-o voltar a vida e lhe deu 
forma humana, igual a sua. Em seguida surgiram tres es
pécies de animais que ainda hoje se observam no céu: a 
lontra que levou a cauda, a ariranha que juntou as máos e 
os pés e o tucano que levou o bico de Keri e Kame. 

Assim, eles passaram a ter forma humana, iniciando a 
sua atividade em beneficio dos semelhantes. Mas, a principio, 
qual era o aspecto de Kamuschini, de Mero e de Oka? Oka 
era a on~a pintada e a tira va flechas, pois os jaguares atira
vam flechas. Matava os bakairí e os comia. Mero tinha 
alguma semelhan~a com o j aó e com o macuco, dois galiná
ceos. Mas tinha as unhas do comprimento de um polegar. 
Mero comeu tantos bakairí que só restaram muito poneos. 
Keri foi abrigado a fazer outros. Kamuschini é de cor· pre
ta, tem escassos petos e fabrica fios como a aranha. 

Keri e Kam~ coro forma humana, procuram vingar no 
pai adotivo a morte da mae. Pedem ao jaguar que fabri
que flechas para eles. Os dois irmáos fincam as flechas no 
chao, em círculo, e sopram nelas. Surgem os Kayabi, vizi
nhos dos Bakairi, primeiro amigos e depois inimigos ran
corosos. Keri mandou que os Kayabi atirassem contra Oka, 
m~s nao acertaram. Keri, entao, resolveu atirar ele pró
pr10 e a flecha acertou no joelho do jaguar, que se atirou na 
água e conseguiu fugir. 
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O SOL 

Euaki, tia de l{eri e Kame, encarregou-se de ir buscar o 
sol, que pertencia ao urubu-rei. Tudo até entao era escuro, 
a nao ser quando aparecia o urubu-rei. No céu há um bu
raco vermelho que pertencia aos urubus. Como era noite, 
o tapir que se ve na Via Láctea, caiu nesse buraco. Keri 
viu o tapir e entro1;1-lhe na pata dianteira. Kame, porém, 
entrou num passar1nho canoro, ·de cor amarela, parecido 
com um ben1-te-vi. Pousou num ramo e ·dali devia infor
mar a Keri de tudo o que acontecesse, pois este nao podia 
ver coisa alguma. 

Entao o urubu-rei abriu o sol, tudo ficou claro e os uru
bus 1descobriram o tapir, lan~ando-se sobre ele~ Cortaram 
cipós, com os quais, depois de muito trabalho, o tirararn do 
buraco. Estavam dispostos a despeda~-lo quando Kame, 
que os observava do seu galho, deu um sinal, Keri soprou 
·e os urubus nao puderam abri-lo com a ponta dos seus bi
cos. Pediram ao urubu-rei que viesse ajudá-los mas este, 
ao chegar, f oi agarrado por Keri, que lhe propós: 

- Conservo-te a vida se me deres o sol. 
O urubu-rei mandou seu irmao urubu-branco buscar o 

1.1tol. ~ste voltou trazendo a alvorada. 
- Nao f oi a alvorada que eu pedi ! 
O urubu-branco f oi ao céu e voltou coin. a lua. 
- Nao foi a lua que eu pedi ! - insistiu Keri. 
Entáo, seguiu pela terceira vez e trouxe o sol. 
- Agora sim ! - f alou Keri. 
Keri refletiu durante longo tempo para saber o que de

"Yia fazer com o sol e a lua. Reinava a claridade ininterrup
ta. Euaki também nao lhe sabia dar conselhos. Finalmente, 
éle fez um grande pote colocando-o sobre o sol e a lua. Quan
do se levanta o pote, fica dia. 

O SONO E A R!DE DE BURITI 

Descontentes com a claridade sem tréguas, que os im
pedia de dormir bem, Keri e Kame f oram procurar sua fia 
Euaki que lhes ensinou onde deviam ir procurar o sono. Po, 
a lagarta, era a dona do sono. Recebeu os gemeos com 
afabilidade e chamou-os de "meus netos". Ficaram em sua 
casa, acomodaram-se na rede ·de buriti e dormiram, acor
dando bem dispostos. No dia seguinte, foram-se embora 
levando a rede que a lagarta lhes ·dera de presente. 

Depois de andarem meia légua, resolveram fazer urna 
experiencia, procurando dormir. Deitaram-se na rede mas 
nao conseguiram conciliar o sono. Entao, voltaram a casa 
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da lagarta, agarraram-na e arrancaram-lhe as pálpebras, das 
.quais levaram consigo um peda<;o ben1 grande. A lagarta 
.:ficou doente, mas Keri e Kai;ne agora possuiam pálpebras e, 
portanto, já podiam dorn1ir. 

O TROCA DO CÉU PELA TERRA 

No principio, a terra era o céu; aqui, onde estamos ago
ra, nao nasciam bakairí. O céu tem wn chao igual ao da 
terra. Céu e terra eram vizinhos. De lá, se podia passar 
para cá. Keri convidou o céu a mudar de lugar e como o 
céu se t·ecusasse a atende-lo, ele declarou: 

- Nesse caso, eu iue mudo! 
Entáo, passou com toda a sua gente para a terra, en

.quanto o céu subia lá par.a onde agora se cncontra. 

O FOGO 

Keri e Kame foram procurar sua tia Euaki e esta man
.(fou que fossem procurar o fogo; acendia a lenha com o lu
me dos olhos. Ela armou urna nassa para pega_r peixes. 
Keri e Kame, visitando a nassa da raposa, encontraram den
tro dela um peixe chamado jeju e um caramujo. 

Keri entrou no jeju e Kame no caramujo. Dali a pou
.co, veio a raposa ·do campo e acendeu o fogo. A seguir, .di
rigiu-se a nassa e tirou o peixe e o caramujo, colocando-os 
nas brasas para assá-los. Os ·dois irmaos, no entanto, der
ramaram água no fogo. A raposa atirou-se ao caramujo mas 
este saltou para o rio, trouxe mais água e atirou-a no bra
~ido, apagando-o quase co1npletamente. Tornou a pegar o 
.caramujo e quis colocá-lo sobre um ti~áo, para assá-lo mas, 
escapando-lhe da máo, o 1nolusco foi cair do outro lado. ·A 
raposa do ca1npo perdeu a paciencia e f oi-se embora, zan-
ga da. · 

Keri e Ka1ne, no entanto, sopraram o brasido, ergueram 
urna chamazinha e a levaram a tia Euaki. 

OS RIOS 

Eua.ki mandou os dois buscarem água. ~les caminha
ram tres dias e encontraram tres potes que pertenciam a co
bra Ochobi. Nesses potes havia água; nos dois primeiros 
água boa, no terceiro água ruim, pois matava quem a bebesse. 
Entao, quebraram os dois primeiros potes de água boa. A 
água que saiu de urna era o Paranatinga, e a que saiu ido 
outro eram o Ronuro e o Kulisehu. 

Os dois rios correram adiante, os dois rapazes correram 
atrás deles, cada qual atrás do seu. Um gritava p·ara· o outro, 
a: fim de que nao se perdesse. De repente, cessaram os gri-
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tos de Kame. Entáo Keri fez parar o Paranatinga e foi ao 
Ronuro, para ver o que tinha acontecido. Era que Kame, 
tendo escolhido para si o rio mais difícil de levar, nao con
seguira dominá-lo. A água cresceu e ele se afogou. Veio 
um jaú e o engoliu. 

Entáo Keri se pos a pescar e pegou tres jaús, um tlos 
quais tinha a barriga volu1nosa. Keri abriu-a e encontrou 
Kame. Tirou o cadáver, colocou-o sobre folhas verdes e so
prou nele. Kame abriu os olhos e disse: 

- Dormi bem. 
- Nao dormiste na•da, foi um jaú que te engoliu. 
Nao quiseran1 1nais saber do Ronuro. Chamaran1 um 

pato e mandara1n-no levar a água. O pato levou e os dois 
voltaram ao Paranatinga, que continuava esperando com 
paciencia. E o conduzira1n. 

Durante tres dias correram co1n ele na dire<;ao da plani
cie. .Depois chegaram ao Salto do Paranatinga, _gue ainda 
nao passava de um rochedo seco. ~les mes1nos foram levar 
a água a,o Salto. Mas como r esolvessem ficar ali, Keri cha
mou patos, pombas e outras aves que levaram a água para 
di ante. 

A CASA, A PESCA, A DAN<;A, AS TRIBOS 

Ali ficaram os dois porque no Salto morava Tumehi, 
avo de Keri. O Salto, antes que a água lá chegasse, era urna 
casa de pedras. Tumehi era morcego e pedreiro. 

Tumehi come<;ou por soprar nos cupins e assiin se ori
ginaram as pedras. · O avo ensinou-lhes como fabricar e ar-
111ar nassas e a maneira de pescar matrinchoes. Ensinou
-lhes também a tran<;ar a grelha e a assar peixes. 

N essa altura, Keri e Kame j á eram hom.ens: tinham o 
sol e a lua, a rede e o sono, o fogo, o rio com seu salto e 
seus peixe~, a casa e a grelha. Sua vida come<;ara no céu 
e agora se iniciava a própria história da tribo, isto é, o es
tabelecimento mais antigo dos Bakairí, no Salto do Parana
tinga. 

Os Ba.kairí moravam com Keri, na banda oriental do 
Salto. Kame fez primeiro urna casa de festas e urna flauta. 
Come<;ou por dar urna grande festa, com belas dan~as. Keri, 
logo depois, reuniu também a sua gente para urna festa. 
Dan<;ou-se seguidamente durante dois dias e duas noites, des
cansando-se só um pouco ao anoitecer, e refrescando-se de 
manha com um banho no rio. 

Mas Keri e Kame acabaram brigando. ~ste últitno, mais 
fr.aco, fugiu para sudoeste, escolheu um outeiro ao pé do 
riq Beij a-flor, afluente do Paranatinga, e deu origen1 as tri
bos Apiaká, Paressí e Guaná. 
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Um dia Keri foi ver Kame e encontrou-o rodeado de 
muita gente. Juntaram-se ·de novo e, depois de forte briga, 
Kame fugiu para o Arinos. Mas _ se juntaram e se separa
ram outras vezes, fazendo cada um certo número de tribos 
que ficam long e urna da outra: l{eri fez os Bakairue, Kayabi, 
Boróro, Nahuquá, Mehinakú; Kame fez os Apiaká, Paressí, 
Guaná, Maué, Suyá, Mandurukú; tódas as tribos Arinos. 

DESPEDIDA DE KERI E KAME 

Os dois deixaram novamente o Salto e Keri empossa 
Arimoto no cargo de cacique dos Bakairí, que ali ficam es
tabelecidos. ~sse cacique, também nascido no Salto, abusou 
de sua posi<;ao e matou muitos hakairí. Depois, Keri e Kame 
se dirigiram para o rio Kulisehu. Mas os bakairí f oram 
atrás deles. e se queixaram de Arimoto. Entáo os dois vol
taram imediatamente e, depois de cruenta luta, mataram o 
degenerado cacique. 

Assim termina a atividade de Keri e Kame. Subiram a 
urna colina, -despediram-se dos bakairí, que corresponderam 
com entusiasmo. Depois, tomaram um caminho e f oram 
andando. Os antigos náo sabiam para onde foram. E boje, 
muito menos, se sabe onde estáo. 

O TABACO E O ALGODAO 

O autor, afora a lenda que foi narrada até aqui, regis
tra ainda outros trabalhos de Keri, como lhe foram conta
dos. Assim, tirou de Sauari o tabaco. Sauari recusou-se 
a entregá-lo, mas Keri tomou-lhe a semente, •dando-a a~ 
bakairí. Quando desse tabaco se faz um charuto e se so
pra a f um.a<;a: sóbre alguém, essa pessoa morre. Mas se, em 
seguida, outros sopram a fuma~a no morto, ele se levanta 
vivo, outra vez. 

O algodáo e a rede de algodao vem igualmente de Saua
ri. Náo se sabe, todavía, onde esse animal foi buscar o ta
baco e a rede de algodáo. E' um bicho muito raro e vive 
no Paranatinga-abaixo. E' parente de irara. 

A MANDIOCA 

Keri recebeu a mandioca .do veado. Mas essa raíz ou
trora pertencia ao peixe bagadú, também chamado pirara. 
A estória é assim : 

O vea do esta va com sede e f oi procurar água. Encon
trou o bagadú num bra<;o de rio ond.e entrara quando as 
águas estavam altas e dali náo podía sair porque o nivel 
baixara. O peixe estava em seco e respirava com dificul
dade. Pedi'u. ao veado : 
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- Tire-me daqui, cunhado ! 
O veado trouxe embira, f éz urna corda, amarro u o ha .. 

gadú, hotou-o as costas e transportou-o para o barranco do 
rio dos Beijus. Ali estacou e disse: 

- Agora vou descansar um pouco. 
A verdade era que o veado eslava com receio de des

cer ao leito do rio. Mas o bagadú nao quería que o veado 
parasse. Assim, conversando, desceram o barranco, chega
ram em baixo, lan<;aram-se na água. 

O bagadú levou o veado para sua casa. Fe-lo beber 
pogú, comer beijus, duas coisas que eram novidade para ele. 
Depois, levou-o a planta~áo de mandioca. Um na frente, 
outro atrás. Quebraram ramos de maniva, fazendo tres fei
xes e os conduziram para casa. No dia seguinte, quando 
o veado partiu, o bagadú disse: 

- Leve estes ramos de maniva. Prepare a ro<;a e plan
te as mu.das. Se estiverem bem plantadas, dentro em breve 
vocé terá mandioca. 

Mas quando chegou na margem, o veado amontou os 
ramos no cháo, deixando-os ali, pois nao os podia carregar 
sozinho. No dia seguinte, veio com o filho, conduziu os fei
xes de maniva e preparou a ro<;a, fazendo a planta~ao. 

Assim, o veado se fez dono da mandioea. · Keri encon
trou-o e pediu-lhe algumas mudas., pois até entao os seus 
beijus eram feitos de barro. Mas, falando sóbre mandioca, 
os dois brigaram. Keri agarrou o veado pelo pesco~o e so
prou. Foi aí que apareceu a arma~ao na. cabe<;a do veado. 
Keri comecou a rir e falou: 

~ ' 

- Vej am com que aspecto ficou o senhor da mandioca! 
Levou a mandioca e deu-a a.~ mulheres dbs bakairí. En

sinou-lhes também o que aprendera do veado para tirar o 
veneno da mandioca. 

COMO A EMA FlCOU FEIA 

Keri e a Ema fizeram urna aposta para ver quem cor
ría mais. No meio da corrida, a Ema parou um pouco; 
Keri continuou e ela ficou para trás. 

En tao, Keri f oi .desafiado pela seriema, paren ta da ema. 
Correram ·e Keri perdeu a aposta. Ficou enraivecido, apa
nhou fólhas de palmeira uakumá e deu urna sova na serie
ma. Com isso, ela perdeu a bela plumagem. Agora, só tem 
penas miúdas e f eias. 

KERI E A RAPóSA DO CAMPO 

Keri encontrou vovó raposa do campo e co~vidou-a para 
urna ca<;ada. A raposa do campo, como senhor qllt era do 
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fogo, ca~ava ateando fogo em círculo, na n1acega. Os ani
mais cercados pelas chamas eram a sua présa. Mas o im
previdente Krune, pouco antes entrara num rato. Keri, no 
entanto, nao sabia disso; pensava que Ka1ne estivesse do la
do de fora. Quando o fogo cessou, Keri e a raposa do cam
po andaram pela queimada, a procura de alguma ca9a. A 
raposa encontrou um rato tostado e comeu-o. Dali a pouco 
os dois se encontrara1n novamente. 

- Vovo, que assado comeste? - perguntou Keri. 
- Só comi um rato. 
Entao, Keri percebeu que a raposa do can1po cornera 

seu irmao. Era preciso reave-lo se1n 1natar a raposa. 
- Va111os correr, vovo ! 
- Vamos, 111:eu neto! 
·Correram comprido estirao e pararam. Quando a ra

posa parou, teve de vomitar. Depois de vomitar, foi-se em
bora, depressa. Keri correu ao lugar onde ela havia vomi
ta.do e encontrou os ossos do rato. Ajuntou-os, levantou-os 
e soprou. Deles, surgiu l{ame. 

Espreguic;ou-se e disse: 
- Dormi um belo sono. 
Keri respondeu : 
- Nao dormiste coisa nenhuma. Foi a raposa do cam

po que te comeu ! 

Karl Von Den Steinen: "Entre os Aborígenes do Brasil Central". 
~évista 'cio Arquivo Municipal, n.ºs XXXIV e LVIII, Departamento de 
Cultura, Sao Paulo, 1940, pp. 477-489. 

BAKAffií 

O JAGUAR E O TAMANDUA 

U1n tamanduá encontrou-se co1n o jaguar e propós: 
- Vamos obrar, meu amigo, de olhos fechados. 
O jaguar topou a aposta. Arnbos fecharam os olhos e 

defecara1n. l\1as, enquanto o jaguar inantinha os olhos fe
chados, o tamanduá pós debaixo de si as f ezes do jaguar. 
Debaixo do antagonista coloco u as su as próprias f ezes. De
pois de assim ter procedido, dJsse o tamand.uá: 

- Pronto! Abramos nossos olhos e vejamos aquilo que 
obramos. 

E ajuntou: 
- Veja, eu comí carne! 
E mostrando as fezes do jaguar: 
- Voce comeu só formigas! 
O jaguar, vendo aquilo, sentiu-se envergonhado, mas nao 

deu o brac;o a torcer. Queria que o inimígo provasse por 
a tos que, de fato, comía carne. Por isso quanto o tapir apa
recen por ali, piscou para o tamanduá e disse-lhe: 

- Compadre, mate o tapir! 
Para cumprir a ordem, o tamanduá saiu no rasto da 

anta, só conseguindo derrubar urna árvore. Entao o jaguar 
resolveu ele próprio matá-la. Dali a pouco o tamanduá vol
tou só, já quando ela estava morta. 

- Para onde foi o tapir? - perguntou o jaguar. 
- Nao o vi. 
- Pois eu o matei. 
Abriu a barriga ·do bicho, tirou as tripas e ao taman-

duá só deu o que¡ as tripas continham, co1no a ·dizer-lhe: 
- ~ste também só come carne, como voce. 
E ordenou: 
- Agora, acenda o fogo, meu amigo. 
O jaguar armou a grelha e assou a carne da anta. 
- Estou com sede - disse o tamanduá. 
- l\1as aqui nao há água. 
- Há sim. Veja ali adiante as palmeiras buriti. 
E caminhou, caminhou, mas nao encontrou água. Entao, 

sentiu-se cansado, co~ou a cabe<;a e entre os pelos apanhou 
un1 la1nbari. Quando chegou de volta, o jaguar perguntou
-lhe: 
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- Beheu água? 
- Bebi. . E apanhei este peixinho ... 
- Eu tamhém vou beber. E' longe? 
- Um pouco. 
O jaguar lá foi, com sede. Dali a pouco grito u: 
- Onde é qu~ fica. a água? 
- Mais a di ante, mais adiante ..• 
Quando o tamanduá nao ouviu mais o jaguar, que já 

estava muito longe, botou a. carne da anta numa canastra e, 
com rela, subiu num jatobá. O jaguar, nao tendo encontra
do água, voltou a grelha. Emhalde procurou a carne assa
da. En tao, seguindo o ras to, f oi descobrir o tamanduá em 
chna da árvore. 

- Desc;a. ! V amos comer ! 
Mas o tamanduá, que já tinha comido a anta, apenas lhe 

atirou os ossos. 
o jaguar, nao poden do subir a altura em que esta va o 

tamanduá, chamou as saúvas. Estas formaram um compri
do· carreiro e foram subirrdo pelo j atobá, mas o espertalhao 
que estava lá em cima. soprou e as saúvas desistiram. En
táo o jaguai; chamou o vento que veio furioso e atirou o 
j atobá por terra. O tamanduá caiu e o jaguar quis agarrá
-lo,. mas 'só' alcanvou um ninho de térmitas existente no tron
co ida rvore. 

, E o jaguar salu correndo a procura do tamanduá. Foi 
encontrá-lo com a lingua metida num f ormigueiro. Estra
nhou, porque ele tinha rapado a cabe~a. 

- Foi voce que comen o meu a.ssado? 
. - Eu nao; foi outro muito parecido comigo. Foi um 

tamanduazinho que come u o seu assado . . . 
- Voce· quer enganar-me, raspou a cabe~a ... - rugiu 

o jaguar. 
O tamanduá propós : 
- Quem carregar o outro um número de vezes maior é 

porque tem razao. . 
o· jaguar .come~u carregando o tamanduá muito mais 

vezes do que éste presumira e, portanto, estava ganhando. 
Diante disso, o tamauduá, com as unhas, arrancou-lhe os 
do is olhos e f ugiu. 

Mas o aguti, que tem muito faro, achou os olhos no chao 
e ajustou-os novamente no jaguar. Quando pode enxergar, 
o felino se levantou e corre u na direc;ao em que fugir a o seu 
inimigo. O tamanduá estava em sua casa, cantando. O 
jaguar entrou por ela a dentro. Cantando e caminhando 
de costas, o tamanduá alcanc;ou a porta. O jaguar aproxi
mou-se e comeu-lhe um naco .da perna. As térmitas tra
taram dele. E quando se sentiu bom, levantou-se. 
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Entáo o jaguar chamou o vento, que veio furioso e atirou o jatobci 
por terra. 



O tamanduazinho prometen que ha via de dar fim ao 
jaguar. Os amigos procuraram dissuadi-lo, dizendo: 

- E' impossível, pois tu nao és nenhun1 gigante! 
Como insistisse, aconselharam-no: 
- Entáo, leva veneno inágico ! 
O tamand:uazinho fez o que lhe disseram: deitou vene

no mágico numa caba~a e foi depositá-la <liante da porta 
do jaguar. Quando éste saiu de casa, viu a caba~a e pensou: 

- Aquí <leve estar alguma coisa gostosa para mim ... -
e abriu-a. 

Dali a pouco estava doente. E morreu. 

Karl Von Den Steinen: "Entre os Aborígenes do Brasil Central". 
Revista do Arquivo Municipal, n.ºs. XXXIV a LVIII, Departamento de 
Cultura, Sao Paulo, 1940, pp. 489-492. 
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UMUTINA 

A CRIAc;Ao DOS HOMENS 

Primeiro nao havia gente e Haipucu, o Pai, andava tris
te'" sozinho. Ele foi pensando na vida. Tratou de descobrir e 
juntar a fruta da bacaba do campo. E juntava fruta macho 
e fruta femea. Foi juntando; juntando, e1nendando até ter 
dois pés de comprimen to. En tao pos de lado ... 

Quando chegou a noite, ele ouviu conversa e ficou as
sustado. Foi ver e encontrou as frutas transformadas em 
pessoas. Gostou da sua companhia. Ficaram com ele e logo 
constituíram familia. 

Foi indo, foi indo, experimentou juntar fruta de figueira 
de fólha larga. Juntou e botou debaixo da esteira, que as 

"' , , . vezes e mag1ca. 
De noite ouviu conversa e assustou-se. Viu que aquela 

fruta também tinha virado gente e ficou satisfeito, pois já 
tinha muita gente para sua companhia. 

Depois de algum tempo, achou que aquela gente era 
pouca. E experimentou colher fruta de bacada do mato. 
Juntou até um palmo de comprimento e saiu tudo gente de 
cabelo comprido, dois homens e duas mulheres, dlois casais. 

Experiinentou. co1n mel ·de tataíra. e também saiu un1 
casal, com a cabe~a mais pelada. 

Quand~ já tinha bastante gente, criou barriga de perna 
dos dois lados. 

Quando Haipucu sentiu as dores do parto, procurou urna 
árvore, que era urna figueira. Aí se lhe abriram as dilas 
pernas e nasceram quatro crian~as, 1dois 1neninos e duas 
meninas. 

Junto de Haipucu só fi<;aram os filhos das fruteiras. 

Harald Schultz: "A Cria~io dos Homens". Revista do Arquivo Mu
nicipal, Vol. CXXVIII, Sao Paulo, 1949, pp. 65-67. 
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Foi ver e encontrou as frutas transformadas em pessoas. 

UMUTINA 

COMO NASCERAM AS DOENCAS 

Antigamente nao havia doen<;as ! Mas isso já faz mui
to tempo . . Quando a gente ficava ve~o, tao velho que já 
nao enxergava mais, comia assim mesmo como gente nova. 
Isso aborreceu alguns indios. 

Tres homens ficaram pensando como fazer para acabar 
com os velhos que comiam tanto. O povo aumentava e cres
cia e ninguém morria, n em velhos nem crian<;as. 

tles pensaram que Hári, a lua, talvez pudesse fazer al
guma coisa e tocaram para o céu, quando este, que era do 
sexo masculino, j á vivia no céu. 

Chegaram a cas.a de Hári e perguntaram se ele nao ti
nha algum veneno ou feiti~o para acabar com a vida dos 
velhos. 

A lua disse que nao tinha nada mas talvez Mini, o snl, 
tiv.esse alguma coisa. Aí f oram para a casa de Mini e per
gun taram se ele tinha veneno ou alguma moléstia. 

o sol perguntou a eles: 
- Para que é? 
tles res.ponderam que queriam matar a gente velha. O 

sol aconselhou que nao fizessem isso. Mas os homens in
sistiram e o sol entao deu-lhes moléstias, explicando: 

- Esta é para fazer dor no fígado e para vomitar até 
morrer. Esta outra é para dar dor na cahe<;a, no peito e 
nas pernas até morrer, e esta última é para matar bichos. 

Era urna flecha .do sol que ele deu com os venenos das 
moléstias. 

O sol reco1nendou ainda que tivessem muito cuidado 
com a flecha e que só deveriam atirá-la quando estivessem 
escondidos atrás de urna árvore. Isso porque quando a fle
cha fósse atirada, mataria sempre a ca<;a mas voltaria para 
o ponto de onde f ósse lan<;ada, espetando-se no tronco da 
árvore. Mas, se o ca<;ador nao se escondesse, a flecha o 
mataria. · : ¡ 

Os tres homens voltaram para suas casas e espalharam 
as doen<;as entre o povo, por toda parte. - . - . , Entao morreram muitos, sem cessar, mas nao morr1a so 
gente velha, morriam todos, homens, mulheres e crian<;as. 
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Alguns conseguiram curar-se. l\Ias desde esse tempo há 
111oléstias no inundo. 

Certo dia, u1n índio que nao tinha ido com os tres ho
mens ao céu, pediu emprestada a flecha do so], pois nao 
acertava e nao matava os bichos de cac;a com as suas pró
prias flechas. 

E111prestaram-lhe a flecha do sol, mas o avisara1n de 
que ·de vi a ter mui to cuidado, e nao a tirar a flecha en1 lugar 
Jimpo se1n se esconder atrás do tronco de um árvore. 

O indio foi ca~ar e encontrou um veado. Atirou a fle
cha 1nas nao se escondeu como lhe havia111 recon1endado 
que fizesse. A flecha acertou e matou o veado e, depois, 
voltou e inatou o hon1em ta1nbém. 

() ho1ne111 que ·<lera e1nprestada a fl echa do sol e que 
tinha aprendido do sol como se devía atirar co111 ela, espe
rou, esperou, mas como o homem nao voltasse, foi ao mato 
procurá-lo e o encontrou morto, esticado no chao, com o 
vead.o tan1bém 1norto, perto dele. 

~le carregou o morto nas costas e o levou para a casa 
de sua f amília, a fim de enterrá-lo no chao de seu rancho, 
como era uso da tribo. 

Harald Schultz: "Como as Moléstias Vieram ao Mundo". Revista 
do Arquivo Municipal, Vol. CXXXVI, Sao Paulo, 1950, pp. 98-99. 
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Era uma flecha do sol que éle deu com os venenos das moléstias. 



BORóRO 

A LENDA DE BAITOGOGO 

Os indios nao sabem quem criou o mundo e a natureza, 
nem mesmo quem os criou. Nossos antepassados diziam 
que o cipó brotou espontaneamente do chao, que depois 
aparece u o j atobá e que por esse motivo é urna árvore tao 
grand.e e majestosa. Em seguida ergueu-se do chao a anin
ga, a vegeta~ao dos lugares pantanosos, devido a água nas
cente. 

Contam os indios que Baitogogo, um aroroedo, o chefe 
de maior autoridade, fez surgir a água que antes dele nao 
existia. . . A coisa aconteceu assim: 

A mulher de Baitogogo, que era dos Bocodoi exerae, f oi 
em companhia de outras buscar fruta no mato. O filho, cho
rando, pediu: 

- Minha mae, eu vou também. 
- Nao venhas. comigo. 
Mas o filho, sem ser visto, seguiu a mae que, ao pé de 

um parori, f oi víolada por um indio dos qui e. 
Era essa urna culpa gravíssima, nao só pelo adultério 

como também pela infra~ao da rigorosa lei da exogamia, 
pois o indio dos quie e a mulher dos bocodori eram am
bos exerae. 

O filho voltou a aldeia e contou tudo ao pai. ~ste to
mou do seu arco e disse : 

- Vamos lá, eu também quero ver. 
Quando lá chegou atirou muitas flechas contra o homem, 

dizendo: 
- Toma urna ferida no ombro, mas náo morrerás, - e 

flechou-o no ombro. 
- Toma urna ferida no bra~o, mas nao morrerás, - e 

flechou-o no bra~o. 
- Toma urna ferida na coxa, mas nao morrerás, - e 

flechou-o na coxa. 
- Toma urna ferida na nádega, mas nao morrerás, - e 

flechou-o na nádega. 
- Toma urna f erida na perna, mas nao morrerás, - e 

flechou-o na perna. 
- Toma urna ferida na cara, mas nao morrerás, - e 

flechou-o na cara. 
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_ Toma uma ferida na perna, mas náo morrerá.!, - e flechou-o 
na perna. 



- Toma urna ferida nas costas e n1orrerás, - e fle
chou-o nas costas e ele morreu. 

Entao, Baitogogo pegou na esposa e a conduziu para a 
aldeia. Durante a noite, enquanto ela dormia, a enforcou 
com a corda ·do arco. Depois, chamou quatro espécies de 
tatus: o bocodori, o gerego, o enocuri e o ocvaru e fe-los 
cavar no mes1no lugar onde a mulher dormia ·e nesse buraco 
a sepultou. Em seguida, arrumou bem a terra e ocultou-a 
com urna esteira, para que os indios nao descobrissen1 o seu 
crime. 

De manha, perguntou-lhe o filho: 
- Meu pai, m eu pai, onde está minha mae? 
~le respond:eu: 
- Tua nüie está no rnato. 
O filho andou pelos arredores a procura da mae e de 

volta perguntou ao pai: 
- Nao a encontrei. Aonde foi ela? 
E o pai: . 
- Foi fazer mais long.e, naquela dire~ao. 
O menino voltou a procurar a mae por muito ten1po e re-

gressou chorando: 
- Nao a encontrei. 
O pai explicou: 
- Tua mae foi procurar lenha, frutos de palma e de . 

paror1. 
Chorando, o menino foi aos bosques de palmeiras e de 

parori mas nao achando a maet voltou e disse: 
- Meu pai, meu pai, nao achei minha mae. Ela mor

reu ... Pobre de mim ! Pobre de mim ! 
Foi urna grande dor para o menino. Nao co1nia mais, 

emagrecia a vista d'olhos e chorava enquanto caminhava 
por todos aqueles lugares, a procura da mae. . 

Baitogogo, que tinha duas 1nulheres, um. d1a se achava 
sentado a porta da oca, em companhia da mulher que lhe 
restava, quando o filho se transformou nu1n pássaro a can
tar assim: 

A A A A - e, e, e, e ... 
E saiu voando, em procura da mae inas, voando, deixou 

cair um pouco de excremento num ombro de Baitogogo, que 
disse a companheira: . 

- Olha: o que caiu no 1neu ombro. 
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A mulher olhou e respondeu: 
- Alguém te jogou esterco. 
O marido ordenou: 
- Tira e depois lava. 
Ela lavou, mas o esterco nao saiu. O marido insistiu: 
- Lava de novo. 

E ela obedeceu, mas a SUJeira nao saiu. 
- Esfrega com mais f ór<;a 1 
Mas o es terco, ao invés de desaparecer, f oi crescendo 

nos seus ombros e cresceu tanto que se tornou num jatobá. 
Chelo de vergonha, Baitogogo disse a outro indio, Aca

ruio Borogo : 
- Passa agora tu a governar os nossos súditos e expul

sa-me, pois sinto vergonha de permanecer entre os indios 
com urna árvore plantada nos ombros. 

Saiu da taba e caminhou muito. Quando se sentiu can
sado sentou-se e foi assim que gerou a água, pois, no lugar 
onde sentou, surgiu urna lagoa e quando se levantou e ca
minhou para 1nais longe, na mesma dir~ao, correu um rio. 
Onde ele mostrava com o bra<;o, surgia um lago. Onde apon
tava corria um rio. Por esse motivo é que hoje há tanta 
água. 

Mas enquanto a água corria formando lagos e rios, a 
árvore do ombro foi diminuindo aos poucos até desaparecer. 
E visto que o lugar era belíssimo, o hornero lá ergll:eu sua 
morada. Entao achou o necessário para fabricar o ica de 
Bacororo e muitos ornamentos. Sentiu desejo de voltar a 
taba que abandonara e seguiu para lá. Quando che,gou as 
suas proximidades, come<;ou a tocar o ica. 

Parecia mesmo Bacororo, tinha seus ornamentos, levava 
consigo o ica e tocava-o. Entao, os indios que o escutaram 
aproximaram-se dele. Baitogogo, porém, desejou voltar a 
sua morada, que era mais bela e disse ao seu colega bada
geba Acaruio Borogo : 

- Tu governarás nossos súditos; voltarei para minha 
oca. e nunca 1nais virei a taba. 

Mas Acaruio Borogo propós: 
- Eu irei contigo. 
Baitogogo respondeu: 
- Nao venhas. 
Acaruio Borogo quis saber: 
- Tua morada é bela? 
Baitogogo confirmo.u: , . , , . 
- Minha morada e behss1ma e e so m1nha. . 
Entao Acaruio Borogo quis segui-lo. E outros ín .. d1os ~ 

~rande número seguiram a ambos. ~orno o luga_r f osse dt&-
tante demais, empregaram muitas noites nessa v1agem. . 

Antes, porém, de partir, confiaram o poder. a seus do1s 
pais: Baitogogo a seu pai Bacorocudu, e Acaru10 Borogo a 
seu pai Acario Bocodori, dois homens. exerae, pertencentes 
aos dois clas que ainda boje conservam o cargo de b~dageba. 

Baitogogo Acaruio e os indios que f oram com eles, 1?1º
raram longo tempo em nova regiao e lá fabricaram muttos 
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ornamentos que antes nao tinham. Depois voltaram a an
tiga taba para trazer aos companheiros todos os orna1nentos 
que tinham aprendido a f azer. 

Quando Bocorocudu, de dentro da própria oca, os viu 
chegai: ornados, correu ao seu colega Acaruio Bocodori e 
anunc1ou: 

- Teus filhos aproximam-se ! 
Acaruio nao deu resposta. Entao Bacorocudu foi de 

novo observar e voltou dizendo: 
- Eh, Acaruio Bocodori ! Teus filhos estao chegando ! 
Entao Acaruio Bocodori levantou-se e foi aquele lado e 

vendo-os ornados com penas, sentiu medo e estava para se 
esconder na sua oca quando Bacorocudu aconselhou-o: 

- Fica a qui, nao f uj as. 
De fato ali ficou para recebe-los e quando chegaram 

perguntou: 
- Bacororo veio? 
Depois os interrogou com estas palavras: 
- Quem sois vós? 
~les responderam a seus pais: 
- N ós somos os Bacororo e os Itubore. 
Entao Acaruio Bocodori cantou. 
Terminado o canto, Acaruio Bocodori inandou que lhe 

entregassem todos os ornamentos que traziam. Nao matou 
os que trouxeram muitos, mas siin os que tinham trazido 
poucos. 

Desde esse tempo - segundo a tradic;ao - os indios cos
tumam ornar o próprio corpo e os ossos dos defuntos, can
tar e dancar nas cerimónias fúnebres e nas festas sociais. 
Nesse tempo também entrou em uso furar o lóbulo auricular, 
o septo nasal e também o lábio inferior. 

Esta lend.a torna-se aindª· mais importante porque ex
plica o motivo e o modo pelos quais o cargo de badag.eba, 
boe emigera, antes hereditário entre os primogenitos mas
culinos do aroroe e apiburegue, dois clas dos tuaregue, pas
sou a descendencia masculina de Acaruio Bocodori e de 
Bacorocudu, pertencentes a dois clas exerae. 

Uqueivaguno nos explicava que isso aconteceu de fato 
quando Baitogogo e Acaruio Borogo, os dois badageba de 
entao, abandonaram a taba, como se viu na lenda. ~les pas
saram o poder nao aos sobrinhos homens, como pedia a 
tradic;ao, pois talvez nao os tivessem, eram ainda muito 
pequenos, ou partiram com eles, nao se sabe, mas aos pró
prios pais que eram de grupo oposto, portanto exerae. Bai
togogo deixou o poder a seu pai Bacorocudu, a quem entre
gou oika, ornamento simbólico, instrumento desse antiquís
sin10 herói; Acaruio Borogo deixou seu poder ao próprjo 
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pai Acaruio Bocodori, do cHi dos Bocodori exerae e entre
gou-lhe o pana, instrumento de Itubore, e demais ornatos 
característicos dele. 

Quando Baitogogo e Acaruio Borogo volt.aram a taba, 
seus pais nao lhes devolveram o poder receb1do, mas con
servaram-no e o transmitiram a seus sobrinhos. Assim, o 
poder de dois clas ·dos tugaregue, moradores em ocas con
tiguas, passou a dois clas dos exerae, habitantes do lado 
oposto da taba, sobre o curso do sol. 

Desta Ienda se deduz que Baitogogo tinha duas mulhe
res; portanto, a bigamia é antiquíssima. Também Bacoro
cudu, pai de Baitogogo, tinha duas mulheres, urna aroroedo 
e outra paivoedo. Da primeira teve Baitogogo e da segun
do Ricuhugu. 

Antonio Colbacchini e César ~lbisett~:. "Os ~o~oros Orientai~"· 
Companhia Editora Nacional, Cole~ao Bras1hana, Serie 5, Vol. 4, Sao 
Paulo, 1942, pp. 202-205. 
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BORóRO 

O PAPAGAIO QUE FAZIA KRÁ, KRÁ, KRÁ 

O papagaio que faz krá, krá, krá, no tempo de dantes 
era um menino muito guloso. Costumava engolir a comi
da sem mastigá-la. 

Certa vez a nüie dele achou tunas mangabas, e assou-as 
no borralho. O filho comeu-as tirando-as depressa do fogo, 
sern que esfriassem. Assim, comendo-as como saíam do 
fogo, queimaram-lhe a garganta e o menino come~ou a fa
zer krá, krá, krá, esforc:;ando-se por vomitar os frutos co
midos. 

Cresceram-lhe as asas e as penas. Ficou sendo um pa
pagaio e ainda boje continua a f azer krá, krá, krá ... 

Antonio Colbacchini e César Albisetti: "Os Bororos Orientais". 
Companhia Editora Nacional, Cole~áo Brasiliana, Série 5, Vol. 4, Sao 
Paulo, 1942, p. 214. 
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e o menino comecou a fazer krá, krá, krá. ' . 



BORóRO 

A ORIGEM DO FOGO 

Outrora, os indios viram o macaco acendendo o fogo e 
aprenderam a acende-lo do mesmo modo. N aquel e tempo, 
o macaco era como os homens: nao tinha pelo, comia: milho 
e dormia na rede. Os indios contam que certa vez, naquelas 
eras distantes, o macaco andava de canoa em companhia da 
preá~ mas esta se -pos ·a roer avidamente o milho que eslava 
no f.undO. da embarca~ao.- O macaco advertiu-a: 

- l~reá, preá, nao ,f a~as isso, sena o furarás a barca, en
trará· água e tu com certeza nao te poderás salvar. Se o bar
co se inundar terás de atirar-te ao rio e os dourados comer
-te-ao. 

A preá nao se importou com o conselho e continuou a 
roer. Dali a pouco o fundo foi furado, inundado e a barca 
submergiu. Entao a preá se pós a nadar, mas os dourados 
cercaram-na e a devoraram. O macaco sabia nadar que 
nem um peixe e quando os dourados o cercaram, meteu a 
mao pela guelra de um deles, fazendo-a sair pela boca e, 
carregando assim o peixe, saiu ·da água e f oi para a praia. 

Errou en tao pela floresta, carregando sempre o . doura
do com o bra<;o enfiado nas guelras. Em certo ponto, en
controu o jaguar, que lhe disse: 

- Companheiro, companhe.iro, certamente pescaste esse 
peixe para o nosso jantar. 

O macaco respondeu: 
- Sim, companheiro, eu matei este dourado para que 

seja o nosso jantar. 
En tao o jaguar observou: 
- Tu mataste o peixe, está certo ... Mas onde está o fogo 

para coze-lo? 
O macaco mostrou ao jaguar o sol poente e disse: 
- Meu amigo, meu amigo, corre em procura do f ogo 

para assar nosso peixe. 
O sol naquele momento iluminava com sua umbela ver-

melha os confins ·da floresta. E o jaguar pergun tou: 
- Onde está o f ogo? 
E o macaco: 
- Nao estás vendo? Até parece um incendio. Vai bus

cá-lo. 
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- Mas olha lá como resplandece vermelho e chamejante! 



Ü jaguar foi até lá a procura do fogo, HH:lS depois volto.u 
e lamentou-se: 

- Companheiro, companheiro, nao achei a chama! 
O macaco respondeu : 
- Mas olha lá como resplandece vermelho e chamejan

te ! Corre, corre novamente; mas ve se chegas verdadeira
mente até o fogo, para que possamos comer nosso peixe. 
Corre, corre ... 

Voltou entao o jaguar a procura da chama. Ficand.o 
só, o macaco atritou com as maos um galho com outro e 
obte_ve chama e luz. Acendeu lenha, assou o peixe e depois 
o saboreou. Tendo colocado as espinhas ao pé do fogo, tre
pou num j atobá e lá ficou a espiar para baixo. Dali a pou
co chegou o jaguar e foi logo ao lo~al onde o macaco tinha 
acendido o f ogo; observou com toda a aten~ao e compreen
dendo que fó.ra enganado, rugiu: 

- Eis o que fez aquele perverso! Eis o que fez aquele 
perverso! Quero matá-lo a dente! Onde se teria metido 
ele? 

Entretanto, chupou .as espinhas do dourado e ·depois en
trou de farejar o rasto do macaco, procurando as pegadas 
para perseguí-lo, mas nao as encontrou. 

Entao o macaco assobiou e o jaguar olhou para cá e para 
lá mas nao viu ninguém. Asobiou de novo. O jaguar olholl 
para a árvore, viu o macaco lá em ·cima e ordenou: 

- Meu amigo, meu amigo, desee já daí ! 
Mas ele nao quis descer. 
- Meu companheiro, digo-te que des~as dai ! 
O macaco choramingou: 
- Nao descerei porque .se descer tu me matarás ... 
- Nao, eu nao te matarei. 
Mas o macaco nao quis mesmo descer. Entao o jaguar, 

para que o macaco descesse, fez chegar um fortissimo vento 
que, aproximando-se, sacudiu a. árvore, balan<;ou de um 
lado para outro o macaco a que faltaram as fórºas e gritou: 

_, Ai, ai, ai ! Meu amigo, nao tenho mais f ór~as nos 
bracos. Socorre-me! 

"'E, ·de fato, primeiro a máo esquerda, depois os pés des
prenderam-se do galho, de modo que o macaco ficou pen
durado pela mao direita. 

E gritava: 
- Meu amigo, abre a bóca. para mim, porque minha 

m.áo já nao se sustenta mais ! 
Entao, com violencia do vento, a mao direita também 

abandonou o galho. E o macaco insistía: 
.Meu companheiro, abre logo a boca para mim J 

O jaguar escanearon a bocarra e o macaco se jogou de 
ponta-cabe~a nas fa u ces que o esperavam. Escorregou para 
o ventre do companheiro enquanto este, debalde, lambia os 
bei~os, esperando saborear o gósto da presa. Entao o ja
guar partiu a urrar pela floresta, levando o seu companhei
ro no hucho. Mas aquilo nao estava muito bom para o 
jaguar, porque o macaco, vivo e sao, se agitava muito na 
sua barriga. Caminhava para cima e para baixo. Era hor
rível. Entao o jaguar falou: 

- Meu amigo, meu amigo, mexe-te e vira-te mais de
va_g~r ... 

Tudo inútil. . Pelo contrário, o n1acaco utilizou sua fa
quinha e se. pos. a ,cortar, por ·dentro, a barriga do jaguar, a 
fim ·de abrí-lo e libertar-se. O jaguar caiu moribundo e o 
macaco saiu fora dele. Entáo tirou o couro do jaguar e 
~om o mesmo f ez tiras que usou como enfeites, amarrando 
com elas os seus cabelos. 

Depois o macaco foi ca~ar muito ' longe. Veio-lhe ao 
encontro outro jaguar que o observou com níuita aten<;áó 
e disse: 

- Malvado! Agora n1esmo vou matar-te! · 
O macaco respondeu altivamente·: 

· - Desafio-te a que me mates! Nao o conseguirás. Olha 
aquí um jaguar ... 

Mostrou-lhe entáo o couro do . jaguar,, feíto em tiras, e 
pósto ao redor. da cabe~a como um trof éu. O jaguar nio 
atacou o macaco: pós-se a tremer e fugiu. 

. .. 
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BORóRO 

A ORIGEM DAS ESTR~LAS 

Antigamente, em certo dia, as mulheres f oram buscar 
milho mas encontraram pouquissimo, cabendo apenas al
gumas espigas a cada urna delas. Levaram depois um me
nino e entao foram mais felizes, porque acharam grande 
quap.tidade de milho. No mesmo local o socaram a fim de 
fazer pao e bolo para os homens que andavarn a caya. 

O menino conseguiu subtrair grande quantidade de mi
lho em grao e para esconder seu furto as mulheres, encheu 
urnas taquaras que, já de caso pensado, preparara em gran
de quantidade. 

Voltou a sua cabana, despejou o milho das taquaras e Q 

entregou a avó, dizendo: 
- Nossas maes, lá na roya, fazem pao de milho. Pre

para um para rnim, que eu quero come-lo em companhia 
de meus amigos. 

A avó satisf ez o seu pedido. Quando o páo ficou pron
to, ele e os amigos o comerarn. Depois, cortaram os brayos 
e a língua a avó para que nao denunciasse o furto cometido 
e nao se opusesse a quanto pretendiam fazer. Com o mes
mo fim, cortaram a lingua de um belo papagaio doméstico, 
e puseram em liberdade todos os pássaros criados na aldeia. 

E' que o meninos tinham resolvido fugir para o céu, mas 
temiam a ira de seus pais e máes. Feito isso, tocaram para 
a floresta e lá chegando chamaram o colibri. Prenderam
-lhe no bico a ponta de compridíssima corda, dizendo-lhe: 

- Segura, voa e leva a ponta deste cipó que amarra-
mos na perna. A outra ponta, prenderás lá em cima, no 
céu. Procura amarrá-la solidamente numa idas áryores gros-
sas de lá. . 

O colibri fez como lhe haviam recomendado. Entao os 
meninos, um depois do outro, f oram subindo, primeiro pelo 
cipó, depois se penduraram na corda, que o pássaro tinha 
amarrado na extremidade do cipó. 

Dali a pouco as maes voltaram e nao vendo os filhos 
perguntaram a velha e ªº papagaio: 

-. Onde esta o nossos filhos? Onde estáo nossos filhos '! 
Mas a velha e o papagaio nao lhes responderam. Urna 

delas, saindo para o terreiro, viu tima corda que subía. até 
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Os meninos, u.m depois do outro, foram subindo, primeiro pelo cipó, 

depois se penduraram na corda. 



as nuvens ~' agarrada na mesma, u1na longa fila de 1nen1-
nos que escalavam o céu. 

Avisou as outras mulheres e todas juntas correram para 
o mato e se puseram a chamar os meninos com palavras 
afetuosas, para que ~·descessem, mas os perversos nao lhes 
deram ouvi·dos e continuara1n a subir. Entao as pobres co
me~aram a chorar e a suplicar que descessem, que voltassem 
para suas cabanas. Mas os meninos nao só se fizeram de 
surdos aos pedidos .das máes, como também se apressaram 
na subida. 

As mulheres, vendo inúteis os seus rogos, come~aram 
também elas a subir pelo cipó acima. Terminado o cipó,. 
iniciaram a subida pela corda, com o fim de alcancar os 
filhos. ~ 

O menino que tinha roubado o milho era o último da 
fila e foi portanto, o último a alcan<;ar o céu. Quando lá 
chegou, espiou para baixo. Viu que na corda, urna depois 
da outra, estavam agarradas todas as mulheres. Entáo cor
tou a corda e as pobres caíram des aj eita:damente ·em ten· a,. 
onde se transformaram em animais e feras. 

Como castigo de sua monstruosa maldade e ingratidáo,. 
esses meninos perversos f oram condenados a olhar todas as 
noites, fixan1ente, a terra, para ver o que aconteceu as suas. 
maes. Seus olhos sao as estrelas. 
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BORORO 

A ORIGEM DAS DOEN<;AS 

Em priscas eras os indios nao sof riam doen~as, viviam 
felizes, livres de qualquer sofrimento. Aconteceu, porém, 
que um jovem dos bocodori exerae nao ia passar alegremen
te as tardes e as noites no baimanaguegeu, 1nas deitava-se 
perto do borralho e dormia na cabana do seu cla. 

A avó dele costu1nava dormir sozinha na cabana, do 
outro lado do fogo. E nao gost~va ·do p~ocedim~nto do ne
to Urna noite se levantou e, pe ante pe, aprox1mou-se do 
jo~en1 e co1nec;ou ~ pertu~·bar-lhe o .sono .. Assim continuou 
a fazer noites a f10. O JOvem ouv1a aqudo durante o so-
no, mas nao se incomodava. 

No entanto, os companheiros come~aram a reparar que 
ele emagrecia e definhava a olhos vistos. Parafusando .no 
caso receou que isso f osse devido o ru1nor e rnau che1ro 
das ~entosidades expelidas pela avó, que o im~ediam de dor-
1nir. Entao resolveu ficar atento para averiguar de onde 
isso provinha. Na noite seguinte, enquanto roncava, fin
gindo . dormir, a avó se levantou d~vagarinho, chegou. per
lo dele e fez como nas noites anteriores. O moc;o abr1u os 
olhos e viu a velha que já voltava para deitar-se. 

Pensou entáo: 
- Ah! És tu, minha avó? Pois nao tornarás a abor-

recer-me! 
Virou para o canto e dormiu. De rnanha, l~vantou-se 

como se nada tivesse acontecido e comevou ª. pohr as suas 
flechas. E fabricou 1nais urna, de ponta tr1ang~lar, cha
mada raparoga. Ao vir a noite, escondeu-a ~eba1xo da. es
teir~ acomodou-se e fingiu dormir. Ao clarao do bras1do, 
portanto assaz escuro, tirou a flecha e preparou-se para o 
golpe. . , . . . 

Dali a pouco, a velha que Jª dorm1ra. o pr1me1ro sono, 
Ievantou-se e com muitas cautelas aprox1rnou-se do neto~ 
Quanto se abaixava para proceder como de costume, fo1 
atravessada pela flecha de ponta triangular, com tamanha 
violencia que lhe sairam os intestinos e ela ~orreu. 

Entáo o neto chamou o ocuaru, o eno cur1, o gerego e o 
bocodori 'para que essas quatro espécies diferentes de ta
tus cava~sem urna grande cova na cabana, no mesmo lugar 
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onde a velha dormia. Aberto pelos tatus o buraco, éle en
terrou a avó e sobre a sepultura estendeu a esteira, a fim 
de que nada aparecesse, pois temia a rea~ao dos ou tros 
índios. 

Durante esse tempo os indios foram a pesca e jogaram 
na água peda~os macerados de ramos de planta venenosa. 
Para fazer tempo, voltaram a suas casas. Mais tarde, cor
reram ao rio e encontraram muitos peixes boiando de bar
riga para cima. Pegaram-nos, levaram-nos para suas casas 
e iá os comeram. Essa tinguij ada se deu no dia que pre
cede u a noite em que o jovem matou a avó. 

No outro dia, as mullieres foram ao lugar da pesca 
para recolher mais peixes mortos. En tao, a neta da ve
lha assassinada desejou ir também, mas querendo que seu 
filhinho f icasse com a avó, grito u do terreiro: 

- Vovó ! Vovó ! 
Como nao obtivesse resposta, gritou mais vezes: 
- Vovó ! Vovó ! 
Zangada porque a avó nao respond.ia, xingou a velha, 

escanchou na cintura o filho e seguiu as companheiras. Nas 
proximidades do local da pescaría, sentou o filho num ga
lho, para que aguardasse o seu regresso. Mas o filhinho 
transf ormou-se em urna casa de cupim. 

Tendo a mulher chegado ao rio, viu boiarem muitos 
peixes. Nao fez como as demais que, sem comer, enchiam 
os cestos e voltavam para a aldeia. Bla, ao contrário, co
meu muitos peixes com voracidade. ~fas eis que, siJ.bita-
1nente, viu-se empanzinada e com fortíssima dor. 

Pós-se a gemer e com gemidos surgiram-lhe doen~as 
por todo o corpo. Dirigiu-se logo para casa, sempre ge
mendo e sempre espalhando por todos os lugares por onde 
passava, doen<;as de todas as qualidades. Chegando a al
deia, por causa dos gemidos e males que dela dimanavam, 
causou doen<;as e morte de muitos orarimogos, motivo pelo 
qual, dela passaram a fugir os indios .. 

E' por isso que hoje existem tantas doen<;as. 
Todos, indignados contra essa mulher, queriam matá

la, mas onde a corag.em para se aproximar ·crela? Entáo, 
seus dois irmaos chamados Birimodo e Kaboreu prepara
ram dois espadoes e avan<;aram contra a própria irma, que 
também se chamava Birimodro, sendo este nome tanto usa
do para homem como para mulher. Um dos irmaos cor
tou-lhe a cabe<;a e atirou-a para o oriente, onde havia urna 
lagoa e disse: 
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Urna noite se levantou e, pé ante pé, aproximou-se do jovem e come~ou 

a perturbar-lhe o sono. , . 



- Uuuu, uuu, oh oh oh, au bo, oh au bo -- e fincou 
o ~eu espadáo na terra. 

O outro irmáo cortou-lhe as pernas e as atirou para o 
()Cidente, em uma lagoa, e disse: , 

- Uuu, uuu, oh oh borabo, oh borabo ! 
E também fincou o seu espadáo de madeira na terra. 
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BORóRO 

NINHO DE ARARAS 

Em priscas eras, os Boróro estavam preparando um 
bá, para a inicia~áo de um jovem. Certa mulher chamada 
Korogo foi com outras ao mato, a fim de trazer fólhas de 
palmeira e com elas f a~er o bá, o esto jo destinado a pro
teger o penis de u1n varáo. Seu filho chamado Garigui
guiatu.go descobriu o que ela estava fazendo, encolerizou-se 
e espancou-a. 

A mulher voltou a cabana. O marido, que se chama
va Bocoadorireu notou, presas a sua cinta, penas de _aves 
que serviam de ornamento aos jovens da sua tribo e sus
peitou 1dela. Entáo tmandou que os índ;os ali presentes 
dancassem o iparereu dos moc;os, a fim de descobrir o of en
sor ele sua mulher. o culpado - pensou ele - seria o jo
vem que se apresentasse no baile ornado com a pena fina 
e branca dos pássaros. 

Durante as dan~as, Bocoadorireu observou atentamen
te os bailarinos, para ver qual deles trazia penas brancas 
nos bracos. Para sua desdita, somente o filho tinha os ., 
bra~os ornados de penas. Nao podendo acreditar naquilo, 
determinou novo baile. Observou melhor os ornamentos 
dos dancadores, a fim de averiguar qual deles tinha o bra
co ornado. No meio de todos, apenas seu filho trazia o 
bra~o emplun1ado. 

No auge da cólera, chamou o filho e mandou-o ao Aroe 
e Jau, que era a inora·da das almas, a fim de roubar o ins
trumento musical chamado bapo. 

- Vovó, vovó, papai quer que eu vá ao Aroe e Iau 
para roubar o bapo dos Aroe ! 

A avó preveniu-o: 
- Tu, sozinho, nao sairás vivo de tao arriscada em-

presa! 
Pensou um pouco e acrescentou: 
- Vai ao beija-flor e ele te ajudará a trazer o bapo. 
Entao o jovem foi ao beija-flor e falou: 
- Piodudu, piodudu, vamos ao Aroe e lau buscar um 

bapo. 
O beij a-flor aco1npanhou-o até a morada dos Aroe, ~n

de estava o bapo. Como o Aroe e lau está na água, o JO-
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ven1 sentou-se na praia, esperando o piodudu, que voou no 
Aroe e Vari, e cortou a corda que sustentava o bapo; este, 
caindo na água, fez barulho. Os Aro e percebream a viola
~ªº da sua morada, puseram-se a fungar: 

- Um! Um! Um! Um! 
E' um som gutural e nasal que eles obtem com a bóca 

fechada, é a voz das almas. 

E lhe dirigiram flecha~os, mas o beija-flor voou rapi
damente, e os Aroe nao conseguiram feri-lo. 

A avezinha cortou mais urna vez a corda e voltou ao 
jovem com o bapo. Entregou-o e depois voou. O mo~o 
apresentou-se ao pai e disse: 

- Papai, eis aqui o teu bapo. 

A inten~áo do pai ao dar-lhe aquela ordem era matá-lo, 
por meio dos Aro e. En tao mando u-o que f ósse buscar o 
bapo pequeno, com a certeza de que, desta vez, os Aroe o 
matariam. 

Mas a avó era urna velha muita sábia e o instruiu. 
- Vovó, vovó, papai quer que eu volte aos Aroe e 

Vari para trazer o bapo pequeno ! 
A avó pensou e disse: 

- Tu, sozinho, nao executarás essa difícil empresa. Pro
cura a juriti e com ela trarás o bapo pequeno. 

o mo~o foi a juriti e falou: 

- Metugo, metugo, vamos ao Aroe e Jau buscar o bapo 
pequeno ·dos Aroe! 

Foram juntos até a margem da morada dos Aroe e o 
jovem sentou-se lá, esperando a volta da ave, que voou até 
o bapo pequeno e cortou-lhe a corda. O bapo caindo na 
água fez ruido e os Aro e roncaram: 

- Um! Um! Um! Um! 

E atiraram na juriti. Ela, porém, voou com muita ra
pidez e nao foi ferida; entregou o bapo pequeno ao jovem 
que, por sua vez, o apresentou ao pai: 

- Meu pai, meu pai, eis aqui o bapo pequeno ! 
En tao o pai disse de novo ao filho que f ósse ao Aro e e 

Iau e trouxesse o butore. ~sse butore é urna corda que traz 
presas unhas de queixadas. Ligada aos tornozelos, produz 
com o movimento f ortes ruidos. 

o jovem correu depressa a avó e queixou-se: 
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- ·v ovó, vovó, meu pai mandou-me de novo ao Aroe 
e Jau, para trazer-lhe o butore dos Aroe ! 

A avó respondeu: 
- Procura o gafanhoto grande e com ele vai buscar o 

bu to re. 

O mó\X) correu ao gaf anhoto e falo u assim: 

- Mamori, mamori, meu pai ordenou-me que vá bus
car o butore dos Aroe ! 

Os dois partiram juntos, a buscar o butore dos Aroe. 
O jovem paro u a beira do Aro e e Jau, enquanto o gaf anho
to voou até o butore e cortou-lhe a corda. O objeto caindo 
na água fez ruido e os Aroe buf aram: 

- Um! Um! U1n! Um! 

Flecharam o gafanhoto cujo vóo era calmo e acerta
ram muitas flechas no seu peito, mas o bicho nao morreu e 

· Ievou o butore ao jovem. ~ste, voltando ao pai, fez-lhe a 
entrega, dizendo: 

- Meu pai, eis aqui o butore. 

O pai, vendo-o ali, lan~ou-lhe urna praga e acrescen
tou: 

- Oh! homem! Oh! homem! Vamos juntos ao xibae 
e iari, o ninho de araras vermelhas e a1narelas. 

o jovem correu logo a avó e la1nentou-se: 

- Vovó, papai disse que quer ir comigo ao ninho dos 
xibae l 

A avó nao soube como af astar o novo perigo que am.ea
cava o neto. Diante disso, ele comec;ou a impacientar-se. 
~las a velha, depois de matutar, entregou-lhe o bastao má
gico cha1nado perno, e1n que se apoiava, dizendo-lhe: 

- Assim que vocé chegar, finque-o logo no ninho .dos 
xibae. 

O jove1n recebeu o bastao e, na companhia do pai, di
rigiu-se para o pé da rocha onde estava o ninho. Aí che
gando, o pai procurou um compridíssimo pau que colocou 
contra a parede a pique e mandou que o filho subisse. Quan
do éste chegou a altura da cavidade da rocha, onde estava 
o ninho das araras, largou o pau, a fim de que o rapaz 
caísse e n1orresse. 

Mas o rapaz enfiou prontamente o .bastao da avó na 
abertura da rocha e ficou pendurado néle, balan~ando-se e 
pedindo socorro, enquanto o pai voltava para a aldeia. 
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Dali a pouco, o n1090 olhando para cima, viu que pen
dia da parede alta e lisa un1 grosso cipó, ao alcance de sua 
mao. Agarrou-se a ele e, co1n o auxílio dos bra9os, che
gou ao alto do penedo. 

Acalmando-se um pouco do susto e do esfór~o feito, 
sentiu fome. Com galhos dos arbustos que cresciam na ro
cha, féz um arco e muitas flechas. E come~ou a ca<;ar la
gartixas, que ali eram abundantes. Depois de co1ner al
gumas, prendeu as demais que tinha matado a cintura e 
as ligaduras que os Orarin1ogos trazem nas espád.uas e nos 
tornozelos, carregando-as consigo. Mas os bichinhos apo
dreceram, co1ne9ara1n a cheirar tao rnal qne o fedor fé-lo 
des1naiar, caindo sem. sentidos por terra. 

Entao, bandos de uru.bus e de outras aves que de car
ni~a se alimentam, desceram sobre ele, devoraram as lagar
tixas e Ihe atacaram as carnes do traseiro. Entao, ele, coin 
o cinto, os espantou. 

Mas logo voltaram e continuarain a bicá-lo, até esfo
lar-lhe completa1nente a regiao glútea. Depois o to1nara1n 
com o bico pela cintura e pelas ataduras ·dos bra~os e das 
pernas, levantaram-no, sustentando-o sempre com o bit o. 
Voaram muito até que por fiin o depositarain no chao, ao 
pé do alto e íngreme xibae e iari. 

Voltou a si como se acordasse de um longo sono. Sen
tia fome e co1necou a co1ner das abundantissimas frutas que 
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havia naquelas paragens. Mas assustou-se ao constatar que 
tudo quanto co1nia era logo evacuado, porque as aves ti
nha1n-lhe devora·do até o reto. Felizmente, se recordou de 
urna leuda que ouvira da avó, onde se contava de un1 ho-
1nem que se achando no mesmo caso, modelara a parte que 
lhe faltava com pogodori, urna batata. AssiJn fez ele tam
bém. Com pogodori plasn1ou as partes glúteas que lhe f al
tavam. Depois, come9ou novamente a comer, a fin1 de ve
rlificar se as fll\Ilyües se cumpriam devidamente. Vendo 
que sim, encamiuhou-se para a aldeia. Mas nao a encon
trou no local onde ela antes eslava, porque os indios ti
nham mudado de residencia. 

V agou longos dias pelo mato, sempre a cata do ca1ni
nho que o conduzisse a nova aldeia dos Orarimogo e, por 
muito tempo, foi d.ebalde que o procurou. Finalmente viu 
na terra vestigios de um bastao e pegadas humanas que 
imediatamente reconheceu serem da avó e de seu ir111aozi
nho menor. Sentiu logo um grande ·desejo de se achar 
perto da avó. Quis brincar u1n pouco co1n ela. Transfor-
1nou-se e1n lagartixa e passou entre ela e o ir1naozinho. 
Entao a velha perguntou ao netinho: 
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- Que f oi que passou por aí? ... 
O netinho reparou e respondeu: 
- U1na lagartixa passou por aqui. 

Depois passou urna cucaga, outra lagartixa, e a velha 
perguntou: 

- Que foi que passou por aí? 
Respondeu o netinho: 

- Urna lagartixa do pau acaba de passar por aqui. 

· !?assaram assim outros bichos até que já pertinho da 
al~e1a, ~le se , deixou ver. Nao foi, porérn, com ela a al
de1a. F1cou la f ora, em forma de bicho. Antes de se se
parar :da avó, esta recomendou-lhe que, na aldeia ficasse 
um pouco af astaido dos demais. ' 

AntOI?-io C?~b.acchini e César Albisetti: "Os Bororos Orientais;'. 
Companh1a Editora Nacional, Cole~ao Brasiliana, Série 5, Vol. 4, Sao 
Paulo, 1942, pp. 225-228. 
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BORóRO 

OS NOMES DE ALGUMAS ESTR~LAS 

Um boróro, acompanhado pelo filhinho, eslava ca~an
do na floresta quando, da margem de urn rio, viu no fun
do das águas urna arraia e matou-a com um flechac;o. 

O menino, que devia estar com muita forne, pediu ao 
pai que a assasse logo. ~ste cond.escendeu embora de má 
vontade, pois desejava continuar a pesca. Acendeu o fogo 
e enquanto se formava o brasido, recolheu algumas fólhas 
grandes com as quais envolveu a arraia e a pós debaixo da 
cinza para assá-la. Feíto isso, voltou ao rio, deixando o 
menino ao pé do f ogo. Passado algum tempo, a crian~a 
grito u. ·· · 

- Papai, papai! Venha logo, que o peixe já deve estar 
cozido! 

Mas o pai, amolado, respondeu: 
- Espere ai. Há pouco que o pusemos no f ogo e ain

da deve estar cru. 
O menino calo u-se mas nao f oi por muito tempo. Vol

tou a chamar o pai, que respondeu com impaciencia: 
- J á disse para voce esperar ... 
Mas o menino 1devia estar tinindo de forne pois con

tinuo u a importunar o pai que, por fim, tirou a arraia do 
f ogo. Abrindo as f ólhas, que a enrolavam, viu que o peixe 
nao estava assado e, cheio de cólera, jogou-o na cara do 
filho, indo-se embora. 

O menino, chamuscado e meio cego pela cinza, come
c;ou a gritar. En tao, de u-se urna coisa singular: aos seus 
gritos responderam na floresta outros gritos e estranhos 
rumores. O pai, espavorido, foge abandonando o filho que 
continua a gritar. Nao sabendo o que fazer, este corre e 
se agarra a urna muda de jatobá, dizendo: 

- O' meu avó j atobá~ ergue-te comigo ! 
E eis que a plantinha se fez grande e grossa com o 

menino metido em seus abundantes ramos. No entanto, o 
misterioso rumor da floresta aumentara e se fizera mais 
terrível ao redor da árvore sóbre a qual eslava o menino. 

Eram os espiritas Kogai, que ·de dia e de noite nao se 
af astavam ·do j atobá, em cima do qual esta va empoleirada 
a pobre crianc;a. 
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Lá de cima, ele escutava tudo e observou que de noite, 
ao despontar de cada estrela ou de cada constelac;ao, os 
Kogai, assobiando, pois os boróro podem f alar assobiando, 
d.iziam-lhe o nome, que o menino retinha na memória. 

Assim, os Kogai disseram, asobiando como os boróro: 
- De Bica a seu ólho surge! 
- Eis a constela~ao Akiri ! 
- Eis as Pequenas Gar<;as ! 
- Irrompe a Arara Azul Escuro ! 
- Surge a Tartaruga da Água ! - que é parte da cons-

tela~ao de Escorpiao. 
- Lá esta o os Rastos ·da Ema ! - que é o Cruzeiro do 

Sul. 
- Aparece Jeriguigui ! - a Tartaruga da Terra. 
- E a estrela chamada Ji Curireu ! - ou Rosto Grande. 
Assim se soube o nome de todas essas estrelas e cons

telacóes que antes nao se conhecia1n. 
Em certo momento, tendo os Kogai afrouxado a vigi

lancia, o menino falou a árvore: 
- A vó j atobá, abaixa o teu nariz comigo ! 
E a grande árvore foi se f azend.o pequena até que o 

1nenino arriscou um pulo e saiu correndo. 
Os badagobagues xebeguiugues ten1 por totem os Ko

gaidogue. 

Antonio Colbacchini e César Albisetti: "Os Bororos Orientais". 
Companhia Editora Nacional, Cole~áo Brasiliana, Série 5, Vol. 4, Sao 
Paulo, 1942, pp. 253-254. 
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Eram os espíritos Kogai, que de dia e de noite náo se afastavam do 
jatobá, em cima do qual estava empoleirada a pobre crian!;a. 



BOR6RO 

A VIDA DO HOMEM 

Certo dia a Pedra e a Taquara discutiam acerca disto: 
a qual das duas nlais se assemelhava a vida do homem 
sobre a terra. Foi este o diálogo: 

Pedra: A vida do homem 1deve ser semelhante a mim, 
terá un1a vida longa como a minha. 

Taquara: A vida do homem deve ser semelhante a mi
nha. Eu morro, mas volto logo a vida. 

Pedra : Nao pode ser assim; eu nao vergo ao soprat' 
dos ven tos nem a for~a das chuvas. O calor nao me pre
judica. A minha vida é longa, ou antes, nao tem fim. E, 
o que é melhor, nao sente dor nem tem preocupat;óes. 

Taquara: Nao. Como a minha deve ser a vida do ho
mem. Infelizmente morrerei, mas hei de renascer nos meus 
filhos. Eu nao fa~o assim? Observe ao redor 'de mim. E, 
como os meus filhos, tarnhém os dele terao urna pele mole 
e branca. 

A Ped.ra nao teve o que responder a Taquara. Zangou
-se e foi-se embora. Assim, a vida do hon1em ficou sendo 
semelhante a da Taquara. 

Antonio Colbacchini e César Albisetti: "Os Bororos Orien:tais ... 
Companhia Editora Nacional, Cole~ao Brasiliana, Série 5, Vol. 4, Sao 
Paulo, 1942, p. 260. 
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BORóRO 

AS DUAS POMBAS 

Vivia sozinha em sua oca u1na rnulher cha1nada Blri
modo, nome que também· é usado para ho1nem, e nao ti
nha ninguém que lhe preparasse um pouco de comida quan
do voltava cansada id.a floresta, ou a ajudasse nos seus afa
zeres domésticos. 

Certo dia, porém, voltando da mata, teve a feliz sur
presa de achar sua panela de barro cozido cheia de um 
pitéu feito de farinha irle milho. 

- Oh! - exclamou ela - quem terá preparado a co
mida para mim? 

Estava COill muita forne e nao perdeu tempo ern pro~ 
curar saber quem era, e tratou Iogo de comer. Nos dias 
seguintes também encontrou a sua comida pronta e ficou 
ansiosa por saber quem. Ihe fazia tal favor. Dos vizinhos 
só soubera que durante suas ausencias, em sua casa ouviam
se barulho e sonoras gargalhadas. Quem poderia f azer isso 
se com ela, na oca, só havia duas pombas as quais cuida
va com todo carinho? 

Grande era o seu desejo de poder explicar a cau.;:a, mac; 
nao o conseguía. Por fim, veio-lhe a mente fingir que ia para 
a mata em busca de frutos. Tomou o seu patuá e saiu. 

Voltou 1nuito mais cedo do que costumava e, chegando 
perto da oca, pós-se a caminhar vagarosamente, parando 
de espac;o a espac;o a fim de escutar. Na verdade, devia estar 
gente lá dentro; ouviu a conversinha de duas vozes suaves 
e depois sonoras gargalhad1as, que era um gósto ouvi-las. 

Abriu inespera.damente a porta e viu duas meninas 
ocupadas em preparar a comida. Ao ve-la, as m eninas pro
curara1n voltar Iogo ao seu estado natural, mas nao tive
ram tempo porque Birimodo o impediu e disse: 

- Nao vos transformeis, sereis ininhas filhas ! . 
E tomou-as amorosamente sobre os joelhos, alisando

-as, acariciando-as. Compreendera tudo perfeitan1ente: as 
duas pombas transfor1navam-se em meninas e lhe p repa
ravam a comida. 

Antonio Colbacchini e César Albisetti: "Os Bororos Orientais". 
Companhia Editóra Nacional, Cole~ao Brasiliana, Série 5, Vol. 4, Sao 
Paulo, 1942, p. 261. 
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Abriu. inesperadamente a porta e viu duas meninas ocupadas em 
preparar a comida. 



BORóRO 

A PESCA DAS MULHERES 

Por muitos dias a fio os homens foram pescar sen1 
resultado nenhum e a tarde voltavam de maos vazias a al
deia. Vinham tristes nao só pela má figura que tinham 
feito como tamhém. pela desagradável recep«;ao que lhes-fa
ziam as mulheres. Elas chegaram ao ponto de desafiar os 
homens para ver quem pescava mais. 

Certa manha todas juntas foram ao rio onde, com altos 
gritos, chamaram as lontras. As lontras atenderam logo e, 
conhecido o desejo das mulheres, mergulharam na água e 
p:escaram abundantemente~ En.tao ·1as mulheres voltaram 
a aldeia sobrecarregadas, entre a admira~ao e a vergonha 
dos homens, que no dia seguinte pensaram em tirar des
f orra. Mas nao pescaram coisa nenhuma e regressaram de 
1naos abanando, entre o escárnio das mulheres as quais, 
no dia seguinte, com o auxílio das lontras, realizaram no
va e abundantissima pescaria. 

A coisa era de fato extraordinária e os ho1nens come
<;aram a recear alguma cilada. E o quituiréu, que· é urna 
ave, tomou a si o encargo de esclarecer o mistério. 

~le, com tóda cautela, seguiu as mulheres na pesca e 
viu o que acontecía. Feita a descoberta, voltou a aldeia, 
reuniu os homens e, juntos, estabeleceram o que era pre
ciso fazer: cada um devia preparar a sua corda com visgo, 
e ficar pronto para o dia seguinte. 

A volta das mulheres, mantiveram-se mudos e indife
rentes, a tal ponto que elas se queixaram dessa inesperada 
atitude. 

Na manha seguinte, os homens foram pescar. Levan
do a corda com visgo, chegaram ao rio e, industriados pelo 
quituiréu, chamaram as lontras que, como de costumei, saí
ram da água pensando que fóssem as pescadoras de sem
pre. Mas, quando chegaram bem perto, os homens lhes 
atiraram a corda ao pesc~o e estrangularam-nas. Urna 
apenas conseguiu fugir. 

Tendo saído tao bem a empresa, os homens voltaram 
satisfeitos a aldeia, combinando entre si nada contar as mu
lheres. Estas, mais urna vez, vaiaram os homens enquanto 
éles, no fundo do seu cora~ao, riam a bom rir. 
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a.s mulheres voltaram d. aldeia sobrecarregada$, entre a admira~áo 
e a vergonha dos homens. 



No dia seguinte, as rnulheres forarn pescar, mas volta
ram do rio com os cestos quase vazios. E' que, tendo cha
m.ado as lontras, só virarn aparecer urna delas. Cheias de 
raiva por terern os homens descoberto a sua esperteza, ur
diram Iogo urna vinganc;a. Prepararam u1na bebida co1n 
certa fruta chamada pequi, mas sem lhe tirar os nurnerosís
~irnos e pequeninos espinhos que, debaixo da carne, rodeiarn 
a semente. Os hon1ens bebera1n, mas sufocados por causa 
dos espinhos que se fincara1n na garganta, comec;aram a 
f azer ú, ú, ú, ú, para libertar-se dos mesmos. 

E ficaran1 tran.sformados em porcos, que também fa-, , , , 
zem u, u, u, u ... 

Antonio Colbacchini e César Albisetti: "Os Bororos Orientais". 
Companhia Editora Nacional, Cole~o Brasiliana, Série 5, Vol. 4, Sao 
Paulo, 1942, pp. 259-260. 
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TERENO 

OREKAJUVAKAI 

Diz-se que em priscas eras nao havía gente. Be1n-te-vi 
descobriu onde havia gente no fundo do brejo. Bem-te-vi 
indicou o lugar aos Orekajuvakái, que eram dois homens, 
e eles tiraram a gente do buraco. 

Em priscas eras, Orekajuvakái ainda eram um homem 
só e, quando mo<;o, a sua máe ficou zangada pois Oreka
j uvakái nao queria ir em sua companhia a roc;a. Entáo el.a 
foi a roc;a, tirou a foice e cortou Orekajuvakái em dois pe
dac;os. A parte da cintura para cima ficou gente, e a outra 
metad.e gente ficou. , 

Antes de tirar a gente do huraco, Orekajuvakái man
daram tirar f ogo. Mas quem ha vi a de tirar f ogo? Foi o 
tico..:tico. ~le foi e nao a ch o u f ogo. Depois, f oi o coelho. 
Levo u vara verde de ingá e achou o f ogo que esta va rodea
do dos toqueore. · Enfiou o ramo no borralho, o ramo es
tourou, os toqueore se espalharam com o esto uro do f ogo, 
o coelho aproveitou, ·deitou a máo e correu. No caminho 
achou um pau deitado e óco e entrou com o fogo na vara 
e bateu o nariz até sair sangue. Esfregou o nar:iz na pon.Ja 
da vara e enrolou um peda<;o de sua própria tripa no pau, 
colocando-o de jeito que o toqueore visse. Aí toqueore 
f oi-se embora, dizendo : 

- J á o matamos. 
E' que estava vendo o seu sangue. 
O coelho saiu do pau e foi incendiar o capim seco, afean

do fogo onde passou. Toqueore ficou triste e' pensou: 
- · Tomaram o nosso fogo ! 
Orekajuavakái esta o sempre a nosso favor, disse o te

reno. 
O coelho chegou onde estavam os Orekajuvakái e fo

ram fazendo grande fogueira. Entao, tiraram a gente do 
huraco. Essa gente levantou os bra~os e Orekajuvakái ne· 
les se agarraram. Toda a gente estava nua e tinha frio e 
os Orekaj uvakái os chamaram para ficar perto do f ogo. 
Viram que era gente de todas as ravas. 

Orekajuvakái sempre pensaram em como fazer falar 
essa gente. Puseram-na em fifa, um atrás do outro. . Ore
kajuvakái chamaram lobinho, para f azer rir a todos. Lo-
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binho fez muitas micagens, mordeu a própria cauda n1as 
nao conseguiu fazer rir. Orekajuvakái chamaram o sapi
nho cunauaru, aquéle vermelho. ~ste andou co1no sempre 
anda e a gente comec;ou a dar risada. Sapinho, por trés 
vezes, deu a vol ta a fila. Aí a gente comec;ou a f alar e a 
dar risada. 

Orekajuvakái ouviram cada um f alar de modo diferen
te do outro. Aí separaram cada qual para o seu lado. Eram 
gente de tóda rac;a. Como o mundo era pequeno, Oreka
juvakái o fizeram maior para o pessoal caber. · 

Depois ·disso havia um bicho enorme, com grande bu
raco nas costas que era a boca dele, com que comia gente. 
Orekajuvakái perguntaram a gente: 

- Como é o bicho que persegue voces? 
E eles responderam: 
-- E' grande, com um buraco nas costas. 
Orekajuvakái viram como o bicho comeu urna crian~a. 

O bicho nunca deitava. Dormia em pé, encostado num 
pau. Orekajuvakái trataram de ca~ar esse bicho. Tinha 
um ninho do passarinho hoópeu, cujos ninhos sao sacos 
pendurados. Orekajuvakái pegaram um desses ninhos, 
acenderam e jogaram no buraco das costas do bicho. O 
bicho corre u e morreu, com o f ogo nas costas. 

Depois, veio outro bicho, haad, espécie de gente, mas 
bicho. Tinha amarrados nos pulsqs e tornozelos dentes e 
un has de todos os animais, aquilo era seu enf eite. Quando 
dan~ava f azia barulho com esses adornos, segurando com 
as ·duas maos uma bengala e batendo com ela no chao. 
Haad comeu gente também. Orekajuvakái foram investigar 
onde o bicho dormia. Descobriram-no no mato, dormindo 
no chao. Orekajuvakái tiraram-lhe os enfeites dos pulsos 
e tornozelos. Bicho levantou e quis fazer barulho com os 
enf eites, haadna. Nao os tinha mais. Pulo u e morreu. 

Diz que outro bicho só expelia gases. Tinha o nome 
de Bombohóme. Andava comendo gente. Ai, Orekajuvakái 
sondaram também o lugar ·de onde saia esse bicho. Tinha 
cara de gente, nariz comprido e estava deitado de costas, 
com urna barriga enorme. 

Orekajuvakái sairam a procura de pau de espinho, fi
no e do comprimento de urna máo estendi·da. Depois se 
dirigiram ao local onde Bombohóme estava dormindo. Apro
ximaram-se pé ante pé e enfiaram o espinho na barriga 
dele. De cada picada esguichava muito vento. D·e.poiS1i:e 
murchar a barriga, o bicho levantou-se e chorou: 
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- o que voces fizeran1 para mim ! 
E caiu morto. 
rfoqueore, os antigos ·donos do fogo, estavam cortando a 

raiz da nuve1n pois, caindo esta, se acabaría o n1undo. Ore
kajuvakái os acharam nessa tarefa e perguntara1n: 

- Que é que esta o f azendo? 
rf oqueore responderam: 
- Querc1nos acabar com os homens. 
Orekajuvakái falaram: 
- Vao acabar com a gente? Seu machado é muito pe

queno para isso. Vamos dar um grande para voces. 
Orekaj uvakái lhes deram um machado grande, 1nas era 

de barro, nao co rtava. E, tomando o machado, eles fugi
ra1n. 

.Orekajuvakái deram uns graozinhos de feijáo e mi
lho e deram 1nandioca tan1bém, ensinando-os como se plan
ta. Deu também se1nente de algodao e ensinou como tecer 
f aixa. Ensinou a f azer arco e flecha, ranchinho, co1no ro
~ar e plantar. 

Herbert Baldus: "Lendas dos indios Tereno". Revista do Museu 
Paulista, Nova Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 218-220. 
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TERENO 

A ORIGEM DO FUMO 

Conta-se que urna mulher fez feiti~o para o inarido. 
Pegou o caraguatá, pós o seu sangue no meio e colocou 
a planta novamente no lugar em que a encontrou. Por 
isso, ela é ver1nelha no centro. Depois, apanhou outra vez 
a planta e deu os brotos novos, que sao vermelhos, para o 
marido comer. Quando este comen ficou perrengue e sem 
disposi~áo de trabalhar. Mas o filho contou-lhe que tinha 
visto tudo e que a mae queria fazer-lhe mal. O pai ficou 
zangado: · 

- Meu filho, sua máe me paga l 
E disse a mulher: 
- Viu tirar mel no mato. 

. ' 

Tirou as alpercatas de couro de anta, baten un1a con
tra a outra, para encontrar mais facilmente o inel e disse: 

- Agora vou encontrar muito mel. 
No tronco de urna lixeira havia urna cobra e un1a abe

Iheira jati. Foi lá e achou árvore, cobra e rnel juntos. Fu
rou a árvore para tirar todo o rnel, matou a cobra, abriu a 
barriga dela, tirou o filhote e amassou junto con1 o mel, 
misturando tudo. Separou para o filho mel puro e deixou 
a n1istura para a mulher. 

Chegou em casa. Veio a mulher para re~eber o que ele 
trazia e abriu o que eslava reservado para o filho. Mas o 
homem disse : 

- Nao, este é para o filho ... 
E deu a ela o que para ela reservara. E cada vez que 

a mulher comía aquel e mel co~ava o corpo todo e f a1ava 
ao marido: 

- Que fez voce comigo, pai de meu filho? Po is en 
vou comer voce, pai de meu filho ! 

O marido 1desandou a correr e ela foi atrás dizendo: 
- Eu vou comer voce, pai de meu filho ! 
Entao o marido lembrou-se de que tinha visto urna 

árvore com tres filhotes de papagaio. Trepou no pau, ti
rou o filhote menor e jogou-o para a mulher. Esta, 1nesmo 
correndo atrás do marido, pegou o filhote e comeu. Depois 
voltou ao pau e o marido jogou o filhote menor dos que -res
tavam. A mulher, correndo atrás idele, pegou o filhote e 
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comeu. Depois voltou ao pau e o inarido jogou o último 
filhote. Isso deu te1npo para o marido fugir. 

Entao lembrou-se de um fojo que havia feito para ca
<;ar animais. Fugiu para lá, pulou por cima do buraco, e 
a mulher, que nao sabia de nada e corria atrás dele, caiu 
dentro. Com o tombo, morreu. 

O marido jogou terra em cima e tampou o buraco. Fi
cou sempre vigiando. Depois veio aquele m,atinho que nas
ceu em cima do buraco coberto. O marido limpou, mas o 
matinho nasceu outra vez. Até que se lastimou: 

, - Se1npre estou limpando e sempre nasce outra vez! 
. Deixou crescer até amar el ar a f ólha. Viu que era di
ferente do mato em redor. rfirou urnas fólhas, socou-as e 
deixou-as ao sol. 

Aí tirou barro para fazer pito. Ai fumou a meiá-noite, 
escondido ,dos outros. ~s.tes sentiram aquele cheiro tao gos
toso. O hornero cobriu com a máo o pito. Um descobriu 
o que era aquilo e o hornero acabou por contar onde colhia 
o fumo. 

Depois nao esconden mais, e todo mundo come~ou a 
plantar o fumo . 

... 

Herbert Baldus: "Lendas dos Índios Tereno". Revista do Museu 
Paulista, Nova· Série, Vol. IV, Sao Paulo, 1950, pp. 220-221. 
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KADIUÉU 

Gó-NO~NO-HóDI 

Havia um padre que fazia muitas curas e eslava sem
pre dizendo que precisava ver Gó-noeno-hódi a fim de pe
dir-lhe um auxilio. Curava muitas doen~as, mas queria 
curar ainda mais. Tinha pena daqueles velhos qu.~ iam en
fraqueeendo até morrer e esperava dar-lhes-novo alento. An
dando, costumava conversar com as árvores. Certo -dia urna 
árvore séca lhe disse : 

- J á esto u velha, seca, nao há mais salva~ao; quando 
vier o f ogo do campo, me incendiará e tu do acabou ! 

O padre quis salvá-la, mas precisava ver Gó-noéno-hódi 
a fim de que éle lhe desse poder para tanto. Conversan
do com os espiritas, dizia-lhes que precisava ser o sábio 
e que o conseguiria. 

Um espirito levou-o ao campo onde vivia aquele a quem 
procurava. ~sse campo era igual aos demais: tinha rio, 
pastaria, muita ca~a e muito peixe. O povo que ali mo
rava ,era \da mesm.a trihb. E havja grande mov!mento. 
Urna mulher viu o padre e f alott as companheiras: 

- Lá vai gente de fora, que nunca vimos por aquí! 
Foram conversar e éle lhes disse: 
- Eu vim procurar Gó-noeno-hodi para pedir um aju-

tório. E~ por aquí que éle mora? 
A mulher mostrou urna casa pouco adiante: 
- E' ali que ele mora, pode ir. 
O padre se dirigiu para a casa e ao chegar perguntou: 
- O senhor é Gó-noéno-hódi? 
O dono respondeu: 
- Nao, senhor; eu sou o cuspo dele. Continue por esse 

caminho. 
O padre agredeceu e seguiu até encontrar outra casa e 

perguntou: 1 ,: • - ' 
1 • 

- O senhor é Gó-noéno-hódi? 
- Nao senhor, eu sou apenas o seu cabelo. Prossiga 

que acha a sua casa. 
Andou, andou. Chegou a muitas casas mas em nenhu

ma morava Gó-noéno-hódi; seus don os diziam-se a unha, a 
barba, o rasto, pois onde ele deiava alguma coisa ficava 
um morador. 

262 

1, \ 

' 

~ -

-. --. . 

• ; : 
' . . ;;. 
t • • • 

l 
& 

~ . 

A moca voltou, trazendo a resina. E o visitante, que estava avisado> 
grudou os olhos no cháo. 



Por fim, achou a casa de Gó-noeno-hódi; era um ran
chinho muito pobre. Mas o espirito tinha recomendado para 
ele tomar cuidado e nao aceitar o cachimbo que nao fu
mava, mas que vira va f era. Por isso, quando Gó-noeno-hódi 
encheu o cachimbo e lho ofereceu, para que furnasse, ele 
olhou para outro lado e fez que nao viu. O dono da casa 
ficou desconfiado. Fez um cigarro para o padre, mas 
este, avisado, disfar<;OU e nao pegou. Entao Gó-noeno-hódi 
falou: 

- Voce é muito sabido; o cachimbo tinha excremento 
de on<;a e se voce fumasse, já tinha virado on<;a. O cigarro 
também tinha encanto. Estou vendo que voce é mesmo es
perto. Que desej a de mim? 

O padre falou: 
- Quero um remédio para os velhos voltarem a ser jo-

vens e para as árvores secas tornarem a verdej ar. 
O sábio responden: 
- Vou Ihe dar esse remédio. 
Chamou a filha e mandou: 
- Traga os pentes. 
Mas o padre já estava prevenido pelo espirito. Se olhasse 

a mo<;a, ela ficaria grávida. A mo<;a veio com os pentei 
mas ele abaixou a cabe<;a, só olhava para o chao. 

- Leve esses pentes - ·disse ele. Quando quiser que 
um defunto volte a viver é só pentear os seus cabelos. Mas 
is so de ve ser f eito no mesmo dia de sua morte. 

Gó-noeno-hódi mandou buscar um homem que tinh3 
morrido naquela m·anha e o padre penteou os seus cabelos. 
O morto abriu os olhos e comecou a falar. Mas o visitante 
queria também o remédio para~ fazer as árvores secas tor
narem a verdej ar. O dono da casa chamou de novo a f ilha : 

- Traga aquela resina! 
A mó<;a voltou, trazendo a resina. E o visitante, que es

tava avisado, grudou os olhos no chao. Come<;ou a ver, en
tao, que o rancho de Gó-noedo-hódi nao era mais um po
bre ranchinho, ficara bonito, parecia urna residencia de fa
zendeiro rico. No centro da sala, havia urna mesa grande. 

O sábio f alou : 
- Passe essa resina naquela mesa, para ver se o re

médio é bom mesmo. 
O padre esfregou a resina e a madeira come<;ou a bro

tar. Dalia pouco, era urna árvore. Cresceu dentro da casa, 
furou o teto e aparecen lá em cima. 

Gó-noeno-hódi deu por terminada a visita: 
- Agora, voce pode ir-se embora, pois fez tudo o que 

desejava e eu já lhe dei o recurso que pediu. 
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O padre pego u nos pentes e na resina e f oi saindo, mas 
qu~ndo já ia pela estrada o sábio mandou a filha alcan<;á-lo, 
a f1m de entregar-lhe um peda<;o de fumo que havia esque
cido. A mó~a come<;ou a chamar o padre, que ia longe. Gri
tou, grito u. ~le, porém, esf or<;ou-se em nao olhar para trás. 
M_as quando os espí~it?s lhe. ~e~urar~ na cabe<;a, para que 
nao se voltasse, o viaJ ante Ja hnha visto o dedao do pé da 
mo~a. E ela, como conseqüencia, se havia engravidado. 

Gó-ndéno-hódi falou ao homem: 
- Se voce quiser, pode ir-se embora, mas te1n um filho 

aqui e precisa cuidar dele. 
O padre prosseguiu no caminho mas logo depois morreu 

e te ve de volt ar para aquel e lugar, a f im de cuidar do filho 
que lá havia deixado. 

Darcy Ribeiro: "Religiáo e Mitologia Kadiuéu". Servi~o de Prote
~ao ªºª indios, Publica~áo n.0 106, Rio de Janeiro, 1950, pp. 157-160. 
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OFAYÉ 

QUANDO OS OFAYÉ SE TRANSFORMARAM EM 
BICHOS 

Naquele tempo, o Sol e a Lua ainda eram gente. Mas 
o Sol era mau e vivia de briga co1n a Lua, pois esta tomava 
o partido dos homens e os ajuntava contra ele. 

Também no mato nao havia cac;a. Os Ofayé corriam, 
se esbof avam e nao encontravam nada. A vida era dura. 
O Sol os convidava para ca~ar, levava a todos consigo, mas. 
os pobres se cansavam de correr de un1 lado para outro e 
nao descobriarn nada para comer. No fim do dia, regres
sa·vam a aldeia, furiosos contra o Sol. Queria1n acabar de 
urna vez com o Sol, mas ninguém podia com ele. Rodea
vam-no e flechavam-no nos olhos, na bóca, no carpo intei
ro. E o astro caía dizendo: 

- Pobre de mim, esto u morto l 
No entanto, ao voltarem para casa, já o encontravan1 

deitado na rede, ressonando. No dia seguinte, tornava a en
ganar os ho1nens. 

En tao a Lua teve pena deles e ensinou-os a f azer u1na 
roda 1de fogo para prender o Sol. Quando chegaran1 ao 
mato, cercaran1 o Sol e atearam fogo na capoeira seca. O 
Sol viu-se perdido, no rneio das labaredas. Mas arranjou 
jeito de aparecer urna lagoa ali perto e entrou dentro da 
água. Quando chegou na aldeia, antes dos índios, as mu
lheres estavam lasthnando: 

- Olhern aquele fogaréu lá no mato! Nossos homens 
estáo rnorrendo queimados ! 

O Sol achou gra~a e falou: 
- Nao digam isso ! Aquel e clara o é do moquém. ~les 

estao moqueando os veados. Daqui a pouco chegarao ver
gados ao peso ·dos churrascos! 

Quando os ca~adores regressaram, de maos abanando,. 
já encontraram o Sol na aldeia e ficaram ainda mais deses
perados. Mas ninguém podia com ele. 

O Sol resolveu entao que os homens se transfor1nas
sem em animais, mas a Lua se opós e disse: 

- Para que transformar os homens em bichos? 
O Sol1chamou os índios, convidou-os a ir nu1n mato onde 

havia fruta muito boa. ~les, já desiludidos, recusaram. l\las, 
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- Agora voces podem cacar, meus filhos! Há mu.ita ca~a neste mato! 



como estivessem morrendo de fome, acabaram por aceitar 
o convite e lá foram. 

O Sol levo u-os a urna j abuticabeira e mandou os pobres 
subirem, para colher os frutos. ~les treparam na árvore e 
chuparam, chuparam jabuticabas, mas aquilo nao deu para 
matar a fome. 

- Vamos adiante; lá existe fruta melhor. 
Os homens obedeceram e encontraram outra jabutíca

beira bem carregadinha de fruta. Subiram e se puseram a 
chupar jabuticabas. Os homens estavam lá em cima e o Sol 
estava no chao. Entao, se agarrou no tronco e come~ou a 
sacudí-lo com tóda fór~a. Foi como se batesse urna venta
nia. Os homens, pendurados na galharia, balan~avam e es
tavam para despencar. Abriram a boca no mundo, grita
ram, mas.º ,Sol nao parava com aquilo. Entao, eles_ pega
ram em cipos e uns amarraram os outros nos galhos, para - , nao crurem. 

O sol fez feiti~aria e cada indio virou um bicho.. O que 
virou anta era muito pesado e caiu Iogo, disparando numa 
corrida. 

O Sol era quem mandava: 
~ Vocé é quati ! - e o homem virava quati. 
- Vocé é cutia ! - e o homem virava cutia. 
Os que ficaram lá em cima se transf ormaram em maca

cos e, para fugir, pulavam de urna árvore na outra. O últi
mo transf ormou-se em bugio e de lá amea~ou o Sol ·: 

- Vocé me pag.a! Vocé me paga! Nós viramos bichos 
mas voce há de ver! 

O bugio com.e~ou a puxar as árvores, para cima. Cres
eeram as perohas, os ee;d~os, muito altos. Puxou os galhos 
e tran~ou tudo lá em cima, fechando o mato todo. Antes 
era tudo baixo e limpo, foi o bugio que tran~ou tudo. 
· No dia seguinte, o Sol chamou os homens para ca~arem 

outra vez. Conduziu-08 até aquéle lugar e disse: 
- Agora voces podem ca~ar, meus filhos ! Há muita 

ca~a neste mato! 
Os homens sentiram medo, pois o mato tinha c:rescido 

demais e estava todo fe.chado. Mas tinha muita ca~a. Os 
bandos de macacos eram sem conta e eles pulavam pelas ár
vores. Entao o Sol negaceava os macacos, chegava perto e 
flechava-os, para ensinar os homens a ca~ar. 

Darcy Ribeiro: "Noticia dos Ofayé-Xavante". Revista do Museu 
Paulista,. Nova Série, Vol. V, Sao Paulo, 1951, pp. 119-121. 
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OFAY1: 

SOL E LUA 

No tempo de dantes, o Sol e Lua eram gente, como nós. 
Andavam por aí como irmaos, mas estavam sempre brigan
do, pois Lua era muito teimoso. Sol saía para ca~ar, cor
ría o mato atrás ·de um veado e quando voltava arcado ao 
peso da ca~a, Lua ficava enciumado e queria sair só, para 
matar mais bichos do que ele. O irmao o censura va: 

- Nao fa~a isso, que há muito perigo por aí. Um dia 
-voce se estrepa ! 

- Ora, voce nao ca~a? Acha, en tao, que eu sou algum 
bobo? 

Um dia Sol saiu, dizendo que ia a lagoa arranjar urnas 
flechas. Nao deixou Lua acompanhá-lo. 

Homens e mulheres <f,a alde,ia lá estavam pescando. Ca
da um deles levava dois ma~os de jaguatimbó. Na margem, 
macetavam o cipó e o atiravam dentro da água. Logo o 
peixe virava de banda e a lagoa ficava coalhada. Era só 
~ercar, pegar e ajuntar o pescado. Os que apenas ficavarn 
tontos com o veneno, era preciso matar a flecha~os. 

O que Sol queria era arranj ar urnas flechas. T:ransf or
mou-se num dourado bem grande e, ante" de mergulhar, co
briu-se de cascas de angico, de peroba, que! sao gross"s e re
lristentes. Pos-se a nadar diante dos indios, botando apenas 
() rabo para fora da água. Choviam flechas sobre o seu 
lombo. E. ele nao tinha mais do que pegá-las e guardá-las. 

Os indios viram suas flechas atingirem o dourado e saí
:ram atrás dele, nas canoas. E ninguém o alcan~ava. Quan
do já nao tinham mais flechas, comec;aram a atirar-lhe os 
arcos. Mas nada de feri-lo. Entao Sol foi-se embora, le
~ando um sortimento de arcos e de flechas. 

Quando Lua viu o irmáo chegar, ficou com vontade de 
ir também arranj ar arcos e flechas na lagoa. 

- Nao·vá, meu irmáo - disse Sol. - Fique em casa que 
um dia voce se estrepa ! 

Lua bateu o pé e foi. Mas nao era tao esperto como Sol. 
Lá chegando, transf ormou-se num dourado mas, em Iug3:r 
de pór sóbre o lombo cascas grossas e resistentes coll_lo f1-
zera o irmao, contentou-se em revestir as costas com cas
cas moles, como as de jaracatiá. 
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Aatirou-se na água e choveram flechas sobre ele. Nao 
voltou para casa. Diante disso, Sol transformou-se numa 
abelha e foi procurar o irmao. Chegou ao ajuntamento de 
.iI?-dios e ficou rodeando, ~odeando. ~ ada. Depois, voou por 
e1ma dos montes de esp1nhas de pe1xe; soprava a poeira e 
procura va saber se eran1 do innao. Visito u todas as ·casas 
e andou pelos cantos, examinando as espinhas de peixe, a 
procura de Lua. 

Darcy Aibeiro: "Noticia dos Ofayé-Xavante". Revista do Museu
Paulista, Nova Série, Vol. V, Sao Paulo, 1951, p. 121. 
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Andavam por aí como irmáos, mas estavam sempre brigando, pois 
Lua era muito teimoso. 



OFAYÉ 

O HOMEM QUE CASOU COM A ANTA 

_ Um rapaz foi ca<;ar e topou com um rasto de anta, ainda 
fresco. Seguiu-o e lá adiante encontrou a anta dormindo. 
Pegou na flecha e atirou nela. O animal transformou-se 
numa rn-O<;a e sumiu, sem que o rapaz visse coisa alguma. 

Procura que procura, mas até o escurecer nao descobriu 
nada. Já noite, quando voltou para casa, o pai convidou-o 
para ca~ar num mato que ele sabia, mas o filho recusou: 

- Nao, meu pai, eu vou é procurar aquela flecha, que 
é minha flecha de estimacáo. 

~ 

. - Ora, o mato está cheio de madeira boa para flechas; 
voce pode fazer quantas quiser. 

~le teimou, teimou. Entáo o velho disse a mulher: 
- Deixe que vá. Tem de quebrar a cabe<;a para apren

der. Decerto eu também era assim, quando m~o. 
O rapaz lá foi, passou um dia e nao voltou. Entao o 

pai correu atrás. Achou o trilho da anta, seguiu por ele 
afora, mas nada do filho. Voltou para casa, muito triste e 
disse a mulher: . 

- Nosso fill10 sumiu, coitado l 
Passou muito tempo e um dia o rapaz aparecen em casa. 

Encontrou a irma no terreiro e ficou conversando: 
- Pois eu estou hem. Lá tem de tudo, até frutos que 

voces nao conhecem. E recursos para viver com facilidade. 
Eu vim aqui para ensinar a voces essas coisas. 

A mó~a gritou para dentro ·da casa: 
- Eh, papai l Venha ver meu irmao que chegou ! 
tle respondeu lá de dentro: 
- Há quanto tempo que ele sumiu; já deve estar na 

barriga da on~a ! 
- Está aqui, meu pai ! Venha ver. E' ele mesmo! 
O filho gritou, confirmando: 
- Sou eu mesmo, que estou de vol ta 1 
Os velhos chegaram, abra~aram o filho que há muito 

tempo julgavam perdido e cobriram-no de perguntas. 
- Estou bem, como voces estao vendo. Até cresci e en

gordei. Lá tem muita abastan~a. Eu só vim para ensinar 
voces a vi verem melhor. 

Virou-se para a irma e falou: 
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- Vá na estrada, fale com minha mulher e minha filha. 
Nao quis traze-las, de vergonha. Vá buscá-las. 

A irn1a f oi, mas dali a pouco, voltou gritando: 

- Irmao ! Vá ali no caminho matar duas antas para 
nós, elas co1n.o que es tao esperando! 

O n10~0 respondeu: 
- Que antas, que nada, 1ninha ir1na ! Sao minha mu

lher e minha filha que lá estao l 

A f an1ília e os habitantes da aldeia olhavam para éle 
sen1 saber o qüe f azer. E o 1nó~o explicou: 

- Elas estao acanhadas e nao queren1 vir. Espere es
curecer e vá cha1ná-las que elas, de noite, viram gente. 

A n1ulher dele de dia era anta e de noite era urna n1ó<;a 
bonita. Ficavam vivendo uns te1npos com os velhos. Mas 
Iogo a vizinhan<;a comec;ou a f alar mal. ~inguém gostava 
das antas. 

- Elas vao acabar com os nossos recursos, que já sao 
poucos. Elas comern ·d,e111ais. Devastam as ro~as e suja111 
muito. 

As antas, de fato, comiam muito e sujavam no caminho 
da aguada. As mulheres, passando por lá se atolavam na 
parra1neira das antas. E era um diz-que-diz de deixar n1a
luco. 

O rapaz tinha voltado a mando do sogro. O pai da anta 
que era sua mlher tinha f alado com ele para ensinar no vos 
1neios de vida aos ·de sua aldeia. Prevenira-o para nao 5e 
iinportar com a maledicencia, nao mostrar acanhamento. De
via ficar lá a té en sin ar essas coisas aos da sua tribo. 

E o filho insistia junto aoi pai: 
- Eu vitn apenas para ensinar a voces um novo recur

so, para viver 1nelhor. Lá tero frutas tao boas que voces 
nito poden1 iinaginar. 

Mas o velho recalcitrava: 

- Que fruta boa é essa, 1neu filho? Entáo eu nao co
nhe~o a fruta que presta? Conhe<;o .os cocos do mato, as gra
viras, os aracatiás, jatobás, jabuticabas ... 

- Lá tem 1nuita comida boa. Nem sempre é fruta, nern 
sempre. está para fora. E' melhor do que tudo que voces 
conhecem! 

O mulherio, porém, nao se cansava de falar, de criticar, 
a té que o rapaz declaro u: 
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- Pois fique1n aqui como estao. Eu volto para o 1nato 
coro a mulher e a filha, sem ensinar nada. Voces estao con1 
medo de que a gente acabe con1 suas pobres rocinhas ! 

A mae, poré1n, n ao queria que o filho voltasse. 
- Nao, n1eu filho, eu plantei inuitas roc;as. Fique con1 

sua mulher e sua filha, pois há bastante manthnento. 
Mas já ninguén1 póde segurar o rapaz e sua f a111ília Ao 

clarear o dia, ele tomou o ca1ninho com a anta e a antinha. 
Nunca mais voltou a aldeia e a tribo perdeu aqu~le 1neio 
fácil de viver, que ele viera ensinar a todos. 

Darcy Ribeiro: "Notícia dos Ofayé-Xavante". Revista do Museu 
P aulista, Nova Série, Vol. V, Sao Paulo, 1951, pp. 128-129. 
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KAYUA- GUARANI 

O GOV~RNO DO MUNDO 

Depois de 1nuita chuva, o mundo se encheu de água e 
os homens 1norreram afogados. E o fogo apagou. Debaixo 
de um tacho só ficaram do is: o Sol e a Lua, Koarahy e Dj acy. 
E.ntao a se.rie1na veio buscar os dois e levou-os para o céu. 

O Sol mandou a Lua secar tudo e ela assim fez. Depois 
o Sol mandou-a ver se já es.tava tudo seco. Ela voltou e con
tou ao irmao que tóda gente havia morrido e que a água 
tinha secado. O Sol ordenou-lhe: 

- Vá ver agora aquele tacho, que será o principio de 
água para todo o mundo. 

O Sol n1andou .dois índios kayuá, há poucos casados, para 
comecarem a vida de novo. Os filhos desses dois casaram-

~ 

se com gente de fora. os hrasileiros. Veio também gente lá 
de cima, u1n casal que morou perto dos kayuá. Um filho dos 
hrasileiros. casou-se com urna kayuá. De cima vieram tres 
na<;oes: brasileiros. kayuá e paraguaios. 

Nhanderuvu~u trinta tres filhas: Kunharendy, casou com 
brasileiro; Kunha-dj eguáj. com paraguaio e a ca~ula, que se 
chamava l{unhapoty, casou-se com kayuá. A tribo aumen
tou e tornou-se forte com esses casamentos. Os índios que 
permanecera1n puros definharan1. De cima vieram tres na
<;oes: brasileiros, kayuá e paraguaios. Daí, sairam os Tere
no, os Kaingang, os Guaraní, paraguaios e brasileiros. 

Entao, o Sol mandou todos trocarem as línguas, pois no 
comevo só havia kayuá. Para isso, mandou preparar doce 
de mamao: un1 vennelho, outro branco, o terceiro verde. 
Só tres na~oes foram chupar o doce branco: o Kayuá, o Gua
rani e o paraguaio. P·or isso, os tres se entendem. O Kain
gang chupou o vermelho e os Kayuá nao mais o entenderam. 
Os Tereno chupa.raro o doce verde e os Kayuá nao mais o en
tenderam. O brasileiro resolveu chupar o doce preto; por 
isso ele f ala diferente. 

Os Kaingang f oram morar long e. Os Tereno um pouco 
menos longe. Os brasileiros ficaram morando com o sogro 
kayuá, a fim de negociar. 

Mas Nhanderuvuvu já tinha casado todos os filhos e 
todas as filhas e f oi-se embora. O brasileiro também mor
reu. E a Lua disse: 
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Debaixo de um tacho só ficaram dois: o Sol e a Lua, Koarahy e Djacy. 



- Nao é preciso enterrar os mortos. 
Mas o Sol foi de outro parecer: 
- E' preciso, sim. 
Por isso, a gente enterra os n1ortos. 
O paraguaio enterrou o brasileiro e dois meses depois 

morreu também. O kayuá enterrou o paraguaio. Por últiino 
n1orreu o kayuá. A seguir, a mulher dele, Kunhapoty. De
pois, morrera1n as outras mulheres. Só ficaram os filhos do 
paraguaio, do kayuá, do brasileiro. Todos 1nestic;os, pois eles 
era1n 111ais fortes. 

O Sol disse a Lua: 
- Agora de fogo a todos eles. 
Ela deu. E o Sol acrescentou: 
- Agora, inande a essa rapaziada lá en1 baixo, f erra

mentas e panelas, roupas. 
A Lua mandou tudo isso e mais: milho, mandioca, ar

roz, feijao, tuda para plantar. E surgira1n as roc;as. Foran1 
os filhos do paraguaio, ·do kayuá e do brasileiro que planta
ram tuda. Entao, ela pediu ao Sol que inandasse cas~s para 
o índio morar. O Sol ouviu e atendeu, ordenando ao filho 
do paraguaio : · 

- Voce vai construir casas, vai virar carpinteiro. 
- O filho do paraguaio comec;ou a fazer casas e até agora 

está fazendo. 
O filho 1Clo brasileiro objetou: 
- Eu nao vou carregar nas costas coisas pesadas. Que

ra fabricar u1n carro grande! 
O Sol mandou ferramentas para o trabalho e ele se tor-

nou ferreiro. 
O filho mais novo do brasileiro falo u: 
- Pois eu vou fundar urna escala para estudar. 
- Está ben1 - disse o Sol - eu mando o professor, os 

livros e os cadernos. 
E' por isso que a gente estuda até agora. 
O Sol mandou sol·dados para guardar todo esse mundo. 

Mandou o filho do paraguaio construir casas e fez urna ci
dade grande. E deter1ninou: 

- O filho do kayuá vai plantar milho, feijao, arroz, ba
nana, batata e 1n.andioca, para n1antiinento. 

O filho do brasileiro tornou-se 1necanico. Quando o Sol 
veio, a cidade estava pronta. Dizem que ern pouco tempo o 
filho do paraguaio tinha feito a cidade. O Sol chegou e trou
xe o padre a fim de batizar a cidade, para o padre perma
necer aqui e ser o prin1eiro padre. Dizia-se que se o padre 
nao viesse, tu do acaba ria outra vez. Mas o Sol falo u: 

- Agora nao há 1nais perigo; voces pode1n andar poi· 
tóda parte. Quem manda em tudo sou eu. 
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A Lua interveio: 
- Nao, meu irmáo, eu vou clarear as noites. Cada <lois 

ou tres te1npos, eu vou sun1ir, para voltar Lua-Nova e para 
trazer chuva. 

O Sol nao quis ter fases, para nao acabar com o mundo. 
E' por isso que éle nao muda. Senao, vinha outra vez o 
dilúvio. Por isso, ele é quente, para secar tódas as águas. 

Nao, meu irmao - disse a Lua - Eu trago água cada 
seis ineses, para crescerem tó·das as plantas. 

- E eu vou secar e alu1niar todo -o inundo - disse o 
Sol - para os ho1nens enxergarem. Vou mandar galinhas, 
patos, perus, burros, cavalos e bois, vou mandar todos os 
animais. 

E' só o Sol que nlanda. A Lua nao manda nada. An
da só de noite e traz só chuva. 

O filho ido Sol pediu ~o pai para ficar em seu lugar, a 
fim de to1nar canta de tudo, pois ele já estava velho e pre-
cisava descansar. l\ifas o pai replicou: · 

- Voce nao pode, senao o mundo acaba outra vez. Nao 
tenha receio, que eu nao 1norro, pois todas as 1nanhas o Sol 
nasce de novo. Agora vou f azer um córrego, con1 o seu po<;o, 
para minha gente poder beber, já que sem água marre tudo. 

Entao falou a sua gente, para trazer a ferramenta e: tra
halhar sem susto, que ele garantia. Nao virá mais dilúvio. 
Todo este mundo vai continuar seco. 

A Lua quis destruir o mundo, inas o Sol nao deixou: 
- Nao, há 1nuita gente nossa. 
A Lua quis cobrir tudo de água e acabar com o mundo 

outra vez. O Sol, porém, se opós: 
- Nao. Há muita ·crian<;a. E vainas acabar com essa 

loucura de destruir o mundo. 
E 1nandou a Lua embora, para o céu. O Sol ainda fi

cou um pouco por aqui e ·depois também partiu para cima,. 
a amparar todos os seus filhos. E' por isso que o Sol nunca 
se acaba. Se éle acabasse, acabaria o mundo. 

Egon Schaden: "Fragme-ntos da Mitologia Kayuá". Revista do Mu
seu Paulista, Nova Série, Vol. I, Sao Paulo, 1947, pp. 108-110. 
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KAYUA- GUARAN! 

A ON<;A, O TAMANDUÁ E OUTROS BICHOS 

A onc;a foi cac;ar e a cigarra que estava lá em cima, na 
copa de urna árvore, gritou-lhe: 

- Comadre Onc;a, venha logo, que seu f ogo apago u! 
A onc;a foi ter com ela, mas ficou brava e quis matá-ia. 
- Por que f oi, Cigarra, que voce deixou apagar o 1neu 

fogo? 
- Nao me amole, Onc;a, eu nao tenho nada com o seu 

fogo! 
O sapo e o coelho estavam escondidos na beira do rio. 

O coelho gritou a onc;a: 
- Onc;a, o seu f ogo está a qui, olhe ele ... 
A onc;a deu um pulo e foi ver. O sapo e o coelho tra

taram de conserv~r o fogo. Para isso, o sapo engoliu urna 
brasa e o coelho amarrou um ticao nas costas. . E nadaram 
para a outra banda. Mas a onc;a ficou na banda de cá e teve 
de comer carne crua. 

Chorosa, entrou por um caminho e deu de cara com o 
tamanduá. 

- Vamos obrar juntos - disse ela. Vamos ver g:uem 
obra mais. 

O tamanduá, porém, teve receio: 
- Nao gosto de brincar com onc;a; sou capaz ·de judiar 

de voce. 
Mas a onc;a quería, queria mesmo. Entao o tamanduá 

propos: 
- Feche1nos nossos olhos. 
Dado oJ sinal, cada um obrou como pode; 1nas o taman

duá, de esperto trocou depressa o que tinham defecado. Por 
isso, as fezes ·da onc;a eram só cupim, enquanto que as do 
tamanduá eram de carne fresca ... 

Quando abriram os olhos, a onc;a, vendo aquilo, ficou 
brava. O tamanduá debicou: 

- Eu trabalho mais que voce. Voce nao trabalha. Só 
come cupim. 

E, para provar o que dizia, foi a um monte de terra e 
se pos a jogá-la dos dois lados. A onc;a quis fazer a mes
ma coisa mas nao sabia; só arranhava o chao. E o taman
duá achou grac;a naquilo: 
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Depois de muito discutirem, o músico foi montaao mesmo na on~a. 



- Voce é urna vadia, ne1n sabe jogar terra ! 
A on<;a nao se deu por vencida. 
- Co1npadre, vamos brincar mais un1a vez, e há de ser 

naquele tronco muito alto. 
O tamanduá recusou-se: 
- Nao quero, comadre On<;a, pois voce nao sabe brin-

car e seus olhos nao se voltan1. 
A on<;a teimou. Diante disso, o tamanduá propós: 
- Só se prin1eiro voce jogar seus olhos para ciina. 
A On<;a topou, atirou seus olhos para o alto e eles fica

ram pendurados nun1 galho. E nao voltaram. Entao o ta-
1nanduá jogou os seus para cüna, mas logo caí.rain. Até 
agora a _on<;a f!cou se virando no in~sm? lugar, pois estava 
cega e nao pod1a andar. O tamandua fo1 chamar· o macuco, 
para t~azer o~ olhos da on<;a. ~ste poré1n, trouxe água nu
n1a cu1a e ahrou nos huracos onde a onca tivera os olhos 
e 1nandou-a enxergar outra vez, 111as a ~pobre nao enxer~ 
gou. O tamanduá veio e disse: 

- Macuco, se voce fizer bem ésse servi<;o, eu pago. 
Mas o macuco nao conseguiu, tudo continuou escuro. E 

o macuco falou: 
- Pois enxerga 1de noite ! 
E' por i.sso que a on<;a anda de noite. 
Mas o tamanduá quería que o macuco fizesse trabalho 

limpo. 
O macuco respondeu: 
- Já fiz trabalho limpo: ela olha para a frente. No 

dia em que ela me incomodar, eu vóo para outra árvore. 
Mas a on<;a nunca me incomodará porque ela só olha para 
a fre~te e eu vo.o de um lado para outro. Deixe-a, pois, que 
ela nao tem ma1s olhos bons. 

E o tamanduá: 
- Se ela quiser brigar, eu a 1nato 111esmo ! 
Mas o macuco se opós. N aquel e tempo macuco era gen

te, ~ra o boticário que atendia a todos os bichos. E pre
ven1u: 

- Se voce a 1nachucar outra vez, eu nao tralarei n1ais 
dela. 

Nessa a~tura surgiram o sapo e o coelho; vinham contar 
ao ta1n.andua que o fogo da on<;a estava do outro lado. 

- Deixem lá m esmo, nao se incomodem, que ela já está 
aprendendo a co1ner carne crua. 

. Diante disso, come<;ou urna briga entre a onca e o ta-
1nanduá, que esteve a pique de matá-la. O n1ac~co inler
veio conci~iador~mente, alegando que se fósse 1norta aquela, 
acabar-se-1a o bicho onya. E acrescentou que é preciso ha
ver on<;a, para andar de noite. 
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- Vamos ficar amigos? - perguntou o tamanduá. 
- Vamos - responden a on<_;a. Eu vou dar um grande 

baile e quem vai tocar é o nlacaco, que é eximio no violao. 
~fas o macaco morava num lugar retirado. Quando a 

on<;a o convidou, fez corpo 111ole: 
- Nao posso ir lá porque estou doente. Só se voltar 

aquí e trouxer um burro para eu 1nontar. Do contrário nao 
vou! 

Depois de 111uito discutirem, o músico foi montado mes
mo na on<;a. Mas quando chegaram perto do baile, surgiu 
nova desaven~a e ele deu urna surra na on<;a. Depois, com 
m edo, trepou nu1n pau e ficou lá em ciina. 

- Compadre Tamanduá - gritou o 111acaco - jud-ie 
dessa on<;a, tire os olhos dela. 

O tamanduá lhe tirou os olhos e lhe arrebatou 9 fogo. 
Por isso, até agora, come carne crua. O sapo pego u no f ogo 
da on~a e levou-o para dentro da terra, a fim de que ela nao 
mais o encontrasse e só comesse carne crua. 

E a on<;a nunca mais reatou a amizade com 'o tainan
duá-bandeira. 

Egon Schaden: "Fragmentos da Mitologia Kayuá". Revista do Mu
seu Paulista, Nova Série, Vol. I, Sao Paulo, 1947, pp. 110-111. 
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KAINGANG DO PARANA 

O DILúVIO 

Em era muito distante houve urna inunda<;ao que cobriu 
toda a terra habitada por nossos avós. Só o pico da serra 
Krinjijimbé emergia das águas. Os indios correram para ele, 
Jevando na boca. ti<;óes acesos. Nem todos alcan<;aram o re
fúgio e morreram afogados. Suas almas foram morar no 
centro da serra. 

Só alguns conseguiram chegar ao cume, onde se instala
ram. Uns ficaram na terra e outros, como nao houvesse 
mais lugar, se penduraram nos galhos das árvores e ali pas
saram alguns dias sem que as águas baixassem. Nao ti
nham o que comer e já temiam morrer de fome quando ou
viram o "quebrei tres potes, quebrei tres potes" das saracuras 
que estavam carregando terra em cestos para aterrar o di
lúvio. 

Os indios gritaram as saracuras para que se apressas
sem. Estas os atenderam, corrend9 e cantando. Chegaram 
mesmo a convidar os patos para que as ajudassem. Assim, 
dali a poueo, chegaram com o aterro ao eun1e, formando 
como um ac;ude por onde sairam os indios que estavam no 
chao. Quanto aos que estavam pendurados nos galhos das 
árvores, transf ormaram-se em macacos. 

As saracuras com seus cestos de terra chegaram das ban
das de onde o sol nasce; por isso, as águas de nossos rios 
correm todas para o poente e váo ter ao grande Paraná. 

Um dia, as águas secaram e os indios sohreviventes es
tabeleceram-se nas imedia<;óes da serra. Os indios, cujas 
almas tinham ido ip.orar no centro da serra, come<;aram a 
abrir caminho para f ora dela e chegaram a sair por duas 
veredas. Na aberta pelos que eram da meta de tribal Kayu
rucré brotou um cristalino arroio e, como era toda plana e 
sem pedras eles conservaram os pés pequenos. A mesma 
coisa nao aconteceu aos da metade tribal Kamé que abriram 
sua vereda em terreno pedregoso; seus pés incharam na mar
cha e eles conservam até boje pés enormes. No caminho.que 
abriram náo hrotou água e, cheios de sede, tiveram de pedi
-la aos Kayucucré e estes consentiram que bebessem a von
tade. 
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:Jó alguns con3eguiram chegar a.o cu.me, onde 3e in3talarttm. 



Abandonando a serra, os indios atearam fogo no mato 
e com cinza e carvao fizeram jaguares e lhes disseram: 

- Agora vao comer gente e _ ca~a ! 
Os jaguares partiram rugindo. Mas con10 nao tinham 

mais carvao para pintar, fizeram antas com a cinza e lhes 
ordenara1n: 

- Vao co1ner ca~as ! 
As antas, no entanto, nao tinha1n saído co1n os ouvidos 

perfeitos e por isso nao escutaram inuito bem as ordens. En
tao perguntaram aos indios o que deviam fazer. Os Kayu
rucré, que já estava1n ocupados em f azer outro animal, gri
taram-lhes ode mau inodo: 

- Vao comer ramos e fólhas de árvores ! 
El as ouviram e se f oram. E' por essa raza o que as an

tas só comem fólhas, ramos de árvores e frutos. 
Os Kayurucré estavam f azendo outro aniinal. Para ter

miná-lo, ainda f altavam a língua, os dentes e algumas unhas. 
Mas con1e~ou a an1anhecer e como de dia eles nao podiam 
trabalhar, puseram as pressas urna varinha fina na bóca e 
determinaram: 

- Como voce nao tem dentes, vai viver apenas de for
migas. 

Por ese motivo o tam.anduá é u1n animal inacabado, im
perfeito. 

A seguir, fizeram muitos animais entre os quais as la
boriosas abelhas. Enquanto os Kayurucré fazia1n eses bichos, 
os Kamé se ocupavam e1n fazer outros, pa_ra combate-los. 
Fizeram as pumas, as cobras pe~onhentas e as vespas. 

Viram que os jaguares eram ferozes e co1niam muita 
gente. Na passagem de um rio inuito fundo erguera1n u1na 
ponte de tronco de árvore e, depois que todos passaram, os 
Kayurucré disseram ao chef e ·dos Kamé que quando os ja
guares estivesse1n na ponte puxasse esta, a fim, de que eles 
caíssem na água e morressern. Assim fez o chefe dos Kamé. 
Dos jaguares uns cairam na água e fora1n para o fundo, mas 
outros saltara1n para o barranco e nele se agarraram com 
as unhas. O chefe dos Ka1né quis atirá-los de novo ao rio 
mas, con10 os jaguares rugiam e mostravam os dentes, foi 
dominado pelo medo e deixou-os sair. E por isso que os 
jaguares, ainda que saiba1n nadar, prefere1n an:dar na terra. 

Num vasto campo reuniram-se os Kamé aos outros Kain
gang e para melhor assentar a alianca deliberaram casar 
todos os nió<;os e mó¡-;as. Casara1n primeiros os Kayurucré 
com as filhas dos Ka1né e os Kamé com as filhas dos Kayu
rucré. 

Essa uniao devia ser assinalada por festas, mas nao sa
biam cantar nem danvar. Certo dia, alguns Kayurucré que 
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andavam a ca~a viram na clareira de um bosque, junto do 
tronco de grande árvore, um pequeno roc;ado. Encostadas 
ao tronco, havia algumas varinhas com as suas fólhas e urna 
delas com urna cabacinha enfiada na ponta. Estranharam 
aquilo, voltaram.para ~ .a~deia e comunicar~m, ao se~ chef e. 
~ste, no dia seguinte, dirigiu-se com precauc;ao a clareira e se 
escondeu atrás do tronco. Dali a pouco, as varinhas come
caram a mover-se compassadamente dehaixo para cima e 
urna voz débil comec;ou a ouvir-se num canto. Ao inesmo 
tempo, num movimento cadenciado, a cahac;a produzia um 
som musical. 

O chef e aproximou-se do tronco e tu do cessou repenti-
namente. Procurou e nada mais viu no chao limpo e pi
sado junto ao tronco. Retirou-se e voltou no dia s~guinte 
acompanhado de sua ge~te. Aproximaram-se co~ caut~las 
do roc;ado e viram e ouviram o mesmo que no d1a antenor. 
Depois do primeiro canto, a voz cantou outi;o .. ~les deco
raram os cantos, acercaram-se do tronco e so v1ram as va
rinhas. Levaram estas, fizeram outras iguais e prepararam 
urna grande festa. No dia marcado, o Kayurucré ahriu a 
bóca e cantou as canc;oes que tinha ouvido na clareira. Com 
a vara que tinha urna caba9a na ponta e como co~o repr~
duziu os movimentos que bnha visto. Os companhe1ros imi
taram-no e assim aqueles indios aprenderam a cantar e a 
dan car. . 

"necorrido algum tempo, o Kayurucré enco_!1trou no ca
minho um tamanduá-mirim e levantou o bastao para ma
tá-Io. O bicho ficou de pé, princ~piou a dan~ar, e cantar o 
que ele tinha aprendido na clareira. Kayurucre compreen
deu que fóra ele o seu mestre de canto e de danc;a. O taman
duá pediu-lhe o bastáo e, depois de dan~ar com o mesmo, 
o restituiu com estas palavras: . 

_ O filho que tua mulher traz no ventre é homem e f1-
ca estabelec.ido entre nós que quando tu ou os !eus encon
trarem-se comigo e me entregarem os seus bastoes e eu _?S 
tomar e com eles danc;ar é sinal de que tuas mulh~res dara.o 
filhos machos; se eu os largar, sem dan e; ar com eles, os f 1-

lhos sera o do sexo f eminino. . 
O índio voltou para casa satisfeito e m~i~~s acreddam 

que o bicho d.izia urna verdade. ~ Na sua <?P1_ruao, o taman; 
duá-mirim sabe muitas outras co1sas que nos ignoramos. Da1 
o pensar-se que eles sao os primeiros habitantes da terra . e 
que, por serem muito velhos, tomaram a forma com que nos 
agora os vemos. 

Telemaco M. Borba: "Observa~es Sobre os Indígenas do Estado 
do Paraná". Revista do Museu Paulista, Vol. VI, Sao Paulo, 1904, 
pp. 57-61. 
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KAINGANG DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCADA DE FLECHAS 

No tempo de dantes, o céu estava mais baixo e as on
~as comiam muita gente. Nao havia para onde fugir. 

Entáo, certo médico-f eiticeiro a tiro u urna flecha para o 
céu. Outro médico-f eiticeiro procuro u com a vista e encon
trou onde estava a flecha do colega. Atirou nela e acertou. 
Todo mundo passou a atirar e a acertar na primeira flecha, 
formando-se urna escada de flechas que descia do céu até 
o chao. 

Quando na manhá seguinte, muito cedo, o médico-f ei
ticeiro que havia atirado a primeira flecha foi ver como a 
mesma estava, ela tinha virado um cipó com degraus por 
onde se podia trepar. Todo mundo queria fugir das feras, 
mas o médico-feiticeiro descobriu que um casal de on~as já 
tinha subido na frente. 

Contou isso aos indios e perguntou se algum deles es
tava disposto a ir ao céu para cortar no alto a escada, a fim 
de que as duas on~as nao pudessem mais descer. Um hornero 
e sua mulher subiram e cortaram lá em cima o cipó, o qual 
caiu na terra e ainda hoje se encontra no mato. Seu nome 
é oióri iédu. 

O homem e sua. mulher ficaram em cima. 

Hebert Baldus: Die Jaguanwillinge". Erich Roth-Verlag, Eise
nach & Kassel, 1958, pp. 156-157. 
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Entáo, certo médico-feiticeiro atirou uma flecha para o céu. 



VOCABULARIO 

AºAí - A mais festejada das 
palmeiras da várzea. Do seu fru
to ·se extrai um vinho grosso, 
arroxeado e nutritivo. 

ACANGATARA - Enfeite de 
penas que os índios usam na ca
bec;a em suas danc;as e soleni
dades. 

ACAUA - Curioso gaviáo 
que ataca e come cobras e é ti
do como ave agoureira. Se for 
mordido por elas, procura o an
tídoto na folha da mikania gua
co. Ao cantar pronuncia nitida
mete as sílabas a-cau-á. Diz-se 
que ele se apossa do espírito das 
mulheres, impondo-lhes que can
tem, repetidamente, as tres sí
labas do seu nome. O canto des
sa ave, ecoando na mata, defla
gra urna enf ermidade nervosa e 
a pessoa, especialmente muher, 
"pegada pelo acauá", cai em so
nolencia e comec;a a repetir me
canicamente o seu canto. A cau
sa dessa moléstia, nervosa e con
tagiante, é o efeito da supersti
c;áo: certa de que lhe ameac;a 
um inf ortúnio, a imaginac;áo co
mec;a a trabalhar e acaba deter
minando um acesso nervoso em 
que a doe'nte arremeda o pássa
ro. 

AGUTI - O mesmo que cutia, 
animal roedor, alimenta-se de 
sementes e amendoas, enterran
do-as em grande quantidade, 
para depósito. 

ALMÉCEGA 
aroeira. 

Resina de 

ANAJA - P equen a palmeira, 
de 5 a 6 mts. de altura, que dá 
cocos comestíveis. 
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ANGELIM - Arvore que for
nece madeira muito rija para to
dos os usos. 

ANINGA - Planta venenosa 
que vegeta as margens pantano
sas dos lagos e nas depressóes 
das vár zeas, e cuja madeira é 
usada para flutuac;áo. 

ANTA - E' o maior mamí
fero sul-americano. P esado e 
forte, de pernas curtas e f ocinho 
alongado em forma de tromba. 
Atinge 2 mts. de comprimento e 
1 de altura. Gosta muito da águ'1, 
nada bem e caminha pelo 'fun
do dos ríos quando pressente al
gum perigo. Carne excelente. 
Noturno, alimenta-se de raízes e 
plantas tenra·s. ~sse paquider
me e3tá sendo extinto no Bra
sil por falta de protec;áo. Conhe
cido também por tapir, seu no
me tupí. 

ARACU.A - Pássaro que an
da sempre aos bandos, da fa
mília dos j acus. 

ARIRAMBA -· Conhecido por 
martim-pescador, é urna ave pis
cívora, de bico longo e direito. 
Vive nas árvores e moitas da 
beira dos rios e lagoas. Predo
mina a cor verde-esmeralda, com 
trac;os e pontilhados brancos, e 
peito meio avermelhado. Pousa
da sobre um galho curvado para 
o rio, a ariramba vigía a super
fície das ·águas e, descobrindo 
peixe, deixa-se cair, desapare
cendo por momentos debaixo 
d 'água. Faz seu ninho em hu
racos nos barrancos dos ríos. 

ARIRANHA - Animal carní
voro semelhante a lontra, po
rém maior, atingindo de pé na5 
patas tra-.seiras a altura de um 

homem. Anfibio, habita os gran
des ríos mas leva , ao contrário 
da lontra, vida diurna. Grande 
nadadora e hábil mergu1hadora. 

ARRAIA - Peix e que vive 
em lugares rasos e lamacentos 
dos ríos e lagoas. Tem u m fer
r áo na cauda, munido de urna 
miudíssima serra bilateral, que 
pode produzir feridas muito do
lorosas e de difícil cicatrizaºªº· 
Algumas trib'.)s usam o esporáo 
da arraia para ponta de flecha. 

ARUANA - Peixe de língua 
óssea, atinge 1 mt. de compri
mento, nada na superfície 
d'água, sendo facilmente pega
do com flecha ou fisga. Os ín
rios karajá realizam danc;as com 
o nome desse p~ixe; trata-se, 
porém, de nome dado pelos neo
brasileiros. 

ARUMA - Planta ornamen
tal, cujos talos servem para fa
bricar tranºados. 

ATURA - Ce3to cilíndrico-, 
grande e alto, que os índios de 
algumas tribo5 levam as costas 
suspenso por urna embira pas
sada a volta da cabe9a. 

AUATI - Milho. 

A VOADEIRA Peixe de 
água doce semelhante a piaba. 

AZAGAIA - Lan9a curta de 
arremesso. 

BACABA - Palmeira de cujo 
cóco se faz um excelente vinho 
de cor bege, riquísimo em gor
dura ve.getal e geralmente toma
do com farinha ou tapioca. 

BACUPARI - Arbusto, cujas 
folhas, tenras, sao comestíveis, 
assim como os frutos, e que tem 
propriedades diuréticas. O le
nho é bom combustível. 

BACURAU - P ássaro notur
no, de olhos esbugalhados, de 
plumagem m.ole e por isso, como 
as corujas, de vóo silencioso. O 
colorido é semelhante ao das co
cujas. Também conhecido por 
joáo-corta-pau e mede- léguas. 

BAQUITÉ - Ba:a io que os 
índios levam as costas. 

BEIJU - O beiju é urna r o
dela de massa de farinha de 
mandioca assada. Varia na f or
ma, preparo e acondicionamen
to, ajuntando algumas tribos a 
farinha :fresca ou fubá, casta
n ha ralada, amendoim ou milho. 

BOiúNA - Mboi-una, tam
bém chamada máe-d'água, iara, 
uirara, etc. E' a cobra-grande, 
imensa, com olhos de fogo e chi
fres na cabe~a. Cativa os mo9os 
sob o aspecto de sedutora mu
lher e as mó~as com o de um 
belo rapaz, atraindo-os para o 
Íl:1fldo dos rios e lagoas, onde 
vive. 

BóTO - Grande cetáceo ma
mífero de água doce, atingindo 
2 mts. de comprimento. Vive em 
cardumes. Ainda que n áo seja 
de todo inofensivo, principal
mente quando atacado, sao-lhe 
atribuídas muitas fa~anhas e 
mesmo tais estrípulias, como só 
as sabe inventar e aceitar a 
crendice do povo. Assim, dizem 
que o boto, como um galante 
D. Juan, sai das águas em pro
cura de donzelas quando váo se 
banhar nos lagos e muita infi
delidade corre por sua conta . 

BOTOQUE - Enfeite de al
gumas tribos, feíto com um dis
co de madeira leve, ou outro ma
terial, de 1 cm. de espessura e 
6 a 8 de diametro, que os índios 
introduzem nos furos artificais 
dos lóbulos da orelha e do lá
bio inferior, passando a denomi
nar urna dessas tribos de boto
cudos, na qual ambos os sexos 
usam tais enfeites. A abertura 
necessitada pelo botoque é tal, 
que transforma o lábio em urna 
simples orladura. 

BUGIO - Macaco, também 
denominado guariba ou barba
do. Ronca grosso quando ec;tá 
para chover, e sempre de ma
drugada. 

BURITI - Linda palmeira do 
Brasil. Está invariavelrriente com 
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o pé na água e a cabec;a ao 
sol. Dá cócos pequenos e co
mestíveis. 

CAA - Fólha. 

CAAPI - Cipó. Pela mace
rac;ao desse cipó os índios con
seguem urna bebida da efeito 
inebriante e alucinatório: a pes
soa que a ingere tem sonhos e 
manifestac;óes de transportes 
para regióes admiráveis e dis
tantes. 

CACTQUE - Chefe da tribo. 

CAITITU - Pequeno porco
do-mato. Difere do porco do
méstico por ter pernas mais fi
nas, cauda mais curta e cerdas 
mais longas e rijas. Quando ir
ritado, bate constantemente os 
dentes, produzindo um ruído ca
racterístico. Vive em pequenos 
grupos e tem dentes afiadíssi
mos. Alimenta-se de frutos, raí
zes, talos suculentos, larvas, in
setos e pequenos animais da sel
va. 

CAMALEÁO - Réptil seme
lhante ao lagarto, atinginqo 1 
mt. de comprimento. Vegeta
riano, vive nas árvores próxi
mas dos rios. E' de cor verde, 
mas o tom varia sob a influén
cia de causas acidentais. Tam
bém chamado iguano. Carne sa
borosa. 

CAMAPU - Planta rasteira 
e usada como narcótico. Em 
banhos é anti-reumática e in
dicada contra pedras na bexiga. 
O seu fruto, de forma oval, é 
comestível. 

CAMIXÁ - Tanga que cobre 
o ventre até o meio das coxas. 

CANGU<;U - Nome regional 
<lado a onc;a pintada. 

CAPIV ARA - Do tamanho 
de um carneiro, é o maior roe
dor do mundo. Ágil na terra e 
na água, nada e mergulha com 
extraordinária perícia. Vive nas 
margens. dos ríos e lagos. 

CARACARA Espécie de 
gaviáo grande, de corpo quase 
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todo branco, asas e rabo pre
tos. 

CARAíBA Denominac;áo 
que os índios davam aos euro
peus. 

CARARÁ ou ANHINGA - E' 
um dos mais curiosos palmípe
des ribeirinhos. Pescoc;o compri
do e fino, cabec;a pequena, tem 
um bico afiado para cac;ar ca
maróes e peixinhos que lhe pas
sam as vistas, quando está pou
sado num galho a marge!ll do 
rio. Para salvar-se, procura ilu
dir o cac;ador: mesmo que náo 
seja alcanc;ado, nao foge; deixa
se cair n'água, como se fósse 
atingido. o cac;ador chega a 
margem, certo de que féz óti
ma pontaria. Espia e nao vé 
nada. Se olhar, porém, em roda, 
verá a uns 30 ou 40 metros 
adiante aparecer por um instan
te a cabecinha do nadador, que 
desaparece logo, mergulhando, 
para reaparecer um pouco mais 
longe e por menos tempo, repe
tindo a manobra até que se vé 
a salvo. Corre a supers,tic;áo de 
que quando urna pessoa quer 
ver-se livre da perseguic;áo de 
outra, carrega consigo urna pena 
do carará. 

CARIBOCA - Mesti~o de eu
ropeu e índio. 

· CARIMBÉ - Arvore que nas
ce esparsamente nos terrenos 
sem mata. 

CARUANA - Ente fantásti
co, no Amazonas, familiar e ben
fazejo, invocado pelos pajés que, 
para curar os doentes, enquanto 
fumam o tauari, o invocam com 
urna toada monótona. Os carua·
nas, atendendo ao apelo, indi
cam o órgáo doente, a natureza 
da doenc;a e o remédio a apli
car. 

CAXIRI - Bebida fermenta
da de qualquer espécie de fé
cula, mas de preferéncia de fa
rinha de mandioca, cozida antes 
em beiju e desmanchada em 
água fria. Além da mandioca, 

também cará, caldo de cana-de
ac;úcar, batata doce, milho e as 
frutas de diferentes palmeiras 
sao utilizadas para fabricar o ca
xiri. Depois de fermentada a 
massa por 2 ou 3 dias e coada, 
contém bastante álcool para pro
duzir sólida borracheira. Ca
xiri é também o nome de urna 
festa indígena do nome dessa 
bebida, que nela largamente se 
bebe. E' festa particular sem 
época prefixada nem convite es
peciais, embora seja benvindo 
qualquer estranho. 

CEIUCI -A palavra ceiuci, na 
lenda anambé, significa a cons
telac;áo das Pléiades, a que o nos
so povo chama Sete-Estrélo, e 
significa também Velha Gulosa, 
ou urna fada indígena que vi
via perseguida por eterna fo
rne. Todos os homens primitivos 
simbolizavam a luta da vida na 
estória de um homem que pre
para trabalhos desde a infancia 
e nao os termina senáo com a 
velhice. Esta lenda supóe um 
moc;o perseguido pela lamentá
vel velha que o quer devorar. 
A princípio o amor o salva; de
pois, éle comec;a urna longa pe
r egrinac;áo sem descanso porque, 
quando quer repousar, ouve nos 
a res o canto que lhe indica a 
aproxima~áo do voraz inimigo 
e, nessa luta, sempre fugindo, 
ele atravessa a vida inteira de 
modo que, quando de novo se 
recolhe a casa paterna, está já 
coberto de cabelos brancos. 

CLAREIRA - Espac;o sem ár
vore em mata ou bosque. 

COBRA GRANDE - Boiúna, 
pessoa que envelhece muito de
pressa. 

COIV ARA - Ramagem q1,1e 
nao foi inteiramente queimada 
na roc;a a que se pós fogo. 

COPAíBA - Árvore de gran
des dimensóes, de ótima madei
ra vermelho-escuro, em cuja re
giáo cortical do caule se encon
tram as bolsas que contem o 
óleo-resina, utilísimo, usado em 

sua forma natural como cica
trizante de feridas ulcerosas e 
sobre o umbigo dos recém-nas
cidos. 

CORó-CORO' - Ave pernal
ta de cor pardo-cinzenta, asas e 
pescoc;o branco-sujo, garganta 
pelada e esverdeada. Bico lon
go e curvado, esverdeado como 
as pernas. Vive as margens dos 
rios e lagos a procura de moius
cos aquáticos, de que se ali
menta. Bastante arisco. Juntam
se em pequenos bandos e entáo 
o seu vóo é o de tropa disposta 
em fila, um atrás do outro. Co
nhecido também por tapicuru e 
chapéu-velho, por se assemelhar 
a este quando voa. 

C'OVO - Pequeno curral den
tro d'água para apanhar peixe. 
O mesmo que nassa. 

CUJUBI - Galináceo de cor 
preta e intenso brilho esverdea
do. A crista é branca, bem como 
a grande mancha da garganta. 
Tem pernas vennelhas. A ve 
mansa e muito perseguida pela 
sua excelente carne. Vive em 
bandos. 

CUNAUARU - Sapo escuro 
de olhos vermelhos, cujo grito 
reproduz as duas sílabas cu-nau, 
repetidas em voz tristonha. Faz 
no óco dos paus o seu ninho, 
forrando-o com resina branca 
das árvores e da consisténcia do 
breu, que acama com o peito, 
formando um grande cilindro 
furado no centro. Aí dorme e 
depóe os ovos no tempo das en
chentes. Os índios acreditam que 
a resina, quando queimada, é boa 
para dores de cabec;a, assim como 
que esse sapo trazido para casa 
dá felicidade. 

CUNHA - Mulher. 

CUNHADO Tratamento 
equivalente a companheiro, ami
go; usa-se também parente e 
compadre. 

CUNHANTA - Menina, mó
<;a. 
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CURARE - Venenq violentís
simo extraído de uma planta e 
empregado na ervagem das fle
chas. O veneno para !isa imedia
tamente o movimento muscular 
do· lugar atingido. Espalha-se 
com o ·sangue em circula<;ao, pa
ralísando o corpo inteiro, pren
de por fim os músculos do pei
to, impede os movimentos de 
respira<;ao e causa, de repente, 
urna mor te sem dor. Em pássaros 
demora apenas um a dois minu
tos· em macacos e quadrúpede> ' . m enor es, cinco a dez minutos; e 
em animais maiores, como o vea
do, porco-do-mato, on<;a, anta e 
o homem, dez a vinte minutos. 
Pode-se comer sem receio os 
animais mortos por esse vene
no. 

CURAUÁ - ·Planta da qua] 
se extr aem p reciosas fibré'!s para 
a confecc;1o das cordas dos ar
cos e outras utilidades. 

CURIMATÁ - Peixe de es
camas, de água doce. Vive em 
cardumes e por isso pescado com 
tarrafa. Também chamado curi
ma. corumbatá e grumatá. Car
ne saborosa. 

CURUMIM - Menino, rapazi
nho. 

CURUPIRA - Como os entes 
que presidem os ventos, as chu
vas, as montanhas, a abundan
cia, o milho, etc., há também o 
que preside e protege a3 flores
tas. ~ste é o curupira, o genio 
tutelar da floresta, que castiga 
os que dest roem a cac;a e premia 
os que lhe obedecem ou de quern 
se compadece. Companheiro in
separável das crendices popula
res, o Curupira, como genio mis
terioso e cheio de poder, apre
senta-se sob forma·s e nomes di
ferentes nas várias regióes do 
Brasil : Ca a por a, Cai~ara, 
Anhangá e muitos outros. 

CURURU - Nome genérico 
dos sapos em tupi. Há sup:osi
c;áo corrente, em certos lugares, 
que o simples roc;ar do sapo pelo 
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corpo ou pela roupa produz urna 
erup<;ao cutanea difícil de curar. 

CUTIA - Animal roedor de 
cerca de 50 cms. de comprimen
to, pernas finas e compridas. E' 
veloz, mas cansa-se depressa. De 
pelo á spero e pardacento, e meio 
avermelhado no traseiro, quase 
nao tem cauda. Vive nas matas, 
pantanos e bosques, geraln1ente 
entocada durante o dia. Alimen
ta_.se, de preferencia a noite, de 
frutas, raízes e graos. 

EMA - N orne aportuguesado 
do nhandu, ave sul-americana 
semelhante ao avestruz, que vi
ve no Brasil e na Argentina. 
Dif ere do avestruz por náo ter 
cauda. Nao voa, mas corre veloz
mente e na corrida mantém urna 
asa levantada a maneira de ve
la. Nada bem e se alimenta de 
plantas, insetos e répteis, engo
lindo tamb§m pedrinhas e pe
dac;os de pau. 

FOJO - Armadilha para ca
c;ar animais : cova funda cober
ta de galhos e f olhas. 

GUARIBA - Macaco que vi
ve em bandos, sob a direc;áo do 
mais velho, conhecido por ca
peláo ou padre-mestre, que 
pemanece de vigia. De manha 
e a tardinha, principalmente 
quando a tempo e.;tá p3ra mu
dar, póem-se todos junto3 a gri
tar na mais a lta á rvore, o que 
se ouve a uns t res quilómetros. 
Daí o provérbio: guariba na ser
ra, ch.uva na terra. E ' assim urna 
espécie de meteorologi ~ta da 
mata . O mesmo que bugio. 

IACI - J aci, a lua; o mes 
lunar. 

IGAPó - Trecho de floresta 
onde a água, durante e após a 
inundac;áo dos r ios, fica estag
nada durante algum tempo. 

IGARA - Canoa pequena e 
estreita. 

IGARAPE' 
córrego, riacho. 

Pequeno rio, 

INAJÁ - Planta de fólhas 
largas, usadas para coberturas 
de palhoc;as. Inajá é também o 
nome da banana ouro. 

INHAMBU ou NHAMBU -
Belo pásaro pernalta que vive 
só no chao. Alimenta-se de fru
tos e sementes. 

IRARA - Quadrúpede baixo 
e comprido, atingindo 60 cms. de 
comprimento e cauda também 
longa. Vive nas matas e a noi
te sai a cac;a de pássaros e ovos. 
Avida por mel de pau, entra pe
las raízes, arrancando lascas 
para atingi-lo. 

JABURU - Grande ave per
nalta, ' de corpo robusto, de cer
ca de 1 mt. de altura, bico de 
20 a 30 cms., grosso na base e 
afilado na ponta. Pescoc;o nu, 
preto, papo vermelho. Plumagem 
branca, nao muito alva e pernas 
pretas. Alimenta-se de peixe . 
Por ocasiao do escoamento das 
águas das planícies alagadas, os 
jaburus acorrem em bandos e 
consomem grande quantidade de 
peixes mortos, impedindo a pu
trefac;áo. É, assim, um animal 
saneador. Conhecido em todo o 
Norte do Brasil por tuiuiu. 

JABUTI - Do guaraní y-abu
-ti : o que tem fólego, o que é 
tenaz e resistente, imagem da 
paciencia organizada. Em t odos 
os lances do f ole lo re em que 
aparece, o jabuti desempenha 
as func;óes de rábula perfeito, 
semelhante ªº que deu fama a 
r apósa no fabulário de La Fon
taine. E' muito mais sábio e es
perto do que esta, escondendo 
o jogo sob o casco incomodo qu~ 
carrega. A imaginac;ao popular 
concentrou nele a astucia espon
tanea e oportuna: vence o vea
do na corrida, tapeia a raposa, 
mede forc;as e vence a anta, em
broma a onc;a e faz outras tra
vessuras. Em tudo que se me
te, por mais dificultoso que se
j a, arranja urna soluc;áo propí
cia, que atesta, ao mesmo tem
po, o seu grau de coragem e o 

seu jogo de paciencia, nao capi
tulando <liante do perigo, que 
nao o enfrenta, mas ladeia; a 
falta de recursos próprios, uti
liza-se dos que pode aproveitar, 
fazendo combina<;óes, ajeitando 
situac;óes que revertem, afinal, 
em esplendidas vitórias. 

JACU, JACUTINGA - Jacua
c;u, jacupeba, sao todos da mes
ma família, variando no tama
nho e colorido. Sao aves, do ta
manho de um ,frango, mansas, 
vivem no chao e em árvores, aos 
bandos, alimentando-se de fru
tos e insetos. 

JAGUAR - Onc;a. 

JAGU.A¡.'RFJI':E - Pn~a ver.
dadeira, em guarani. 

JAGUATIMBó - O mesmo 
que timbó. 

JAMARU - Planta, como a 
aboboreira, cuja fruta, de casca 
espessa, é utilizada conforme o 
modo como a cortam, como al
,guidar, canastra, caixa para 
guardar objetos e outros usos. 

JANDAIA - Ave semelhan
te ao periquito. 

JAó - Galináceo que habita 
as matas. Seu assobio se com
poe de 3 notas, ·como a dizer: 
eu sou Jaó. Diz urna lenda que 
no tempo em que os animais 
falavam o Jaó e a Perdiz eram 
companheiros inseparáveis. Um 
belo dia, porém, brigaram'. e o 
Jaó foi habitar as matas, ,f1can
do a Perdiz nos campos. A tar
dinha, quando ambos cant~m 
ao mesmo tempo, parece ouv1r
se nitidamente da mata a per
gunta triste do Jaó: vamos f~
zer as pazes? Ao que a Perdiz 
responde lá dos campos: eu, 
nunca mais! 

JAPU _ Pássaro grande, de 
cor castanho-escuro e ramo 
amarelo. Faz os ninhos em ~or
ma de bolsa, fina e comprid~, 
as vezes de 1 mt. de comprl
rnento e pendurados ,em grande 
número na mesma arvore. 



J ARACATIA - Fruta seme
lhante ao mamao. A própria ár
vore. 

JATAf - A exsuda~áo natu
ral do jataizeiro é usada pelas 
louceiras indígenas para enver
nizar a parte interna da lou~a. 
obtendo urna camada de verniz 
que imita perfeitamente o vidro. 

J ATI - Abelha preta e miú
da, que .produz mel e de exce
lente qualidade. Faz sua colmeia 
em árvores ocas nos interstícios 
das pedras. 

JATOBA - Arvore gigantes
ca e majestosa, de cuja casca 
se constróem canoas. A golpes 
de facao é desenhada na árvore 
e canoa. Pequenos peda~os de 
pau, em forma de cunha, sao in
troduzidos entre a casca e o cer
ne. Aos poucos váo sendo apro
fundados até que a casca se des
prende. Enchem entao a casca 
de palha e ateiam fogo, dando 
a forma desejada; a fruta comes
tivel dessa árvore. 

JEJU - Peixe de escamas, que 
habita as águas paradas de rio, 
semelhante a traíra. 

JENIP APO - Fruto comes
tível dessa árvore, que é enor
me. Do suco do fruto se faz ex
celente licor. A madeira, de fi
bras longas e elásticas, é própria 
para trabalhos de entalhe e usa
da para remos. Da macera~áo 
dos galhos novos os indios ex
traem urna tinta arroxeada com 
que se pintam. O suco desse 
fruto é, ao lado do urucu, a 
matéria corante mais importan
te empre.gada pelos índios para 
a pintura do rosto, do corpo e 
de objetos que fabricam. O li
quido do jenipapo é claro como 
água tornando-se preto-azulado 
quando seco, durando a tinta por 
mais de urna semana na pele, 
apesar de lavada. 

JERIMUM - O mesmo que 
abóbora. 

JIA - De jiú, rá, em tupi, a 
jia designa a espécie de rá tre
padeira. 
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JIBóIA - Serpente de terras 
secas e cerrados e que atinge a 
2 mts. E' mansa e de fácil do
mesticidade. 

JURITI - Pomba silvestre do 
Brasil, de cor cinza, bem menor 
do que a pomba doméstica. 

JURUP ARI - Originalmente, 
um demonio tupi. Os antigos 
missionários tomaram o seu no
me para designar o diabo cris
tao, o que provocou confusáo, 
nao somente entre os catecúme
nos, mas também entre os seus 
etnógrafos. Cientistas modernos, 
como Egon Schaden, usam o ter
mo "como denomina~áo genéri
ca da categoria dos heróis civi
lizadores, habitualmente repre
sentados nas festas dos homens e 
nas cerimónias de inicia~ao dos 
rapazes, entre numerosas tribos 
indígenas da Guiana". E o no
me desse herói legendário foi da
do, nao só aos próprios instru
mentos de seu culto, como a 
apetrechos de ca~a e de pesca, 
a lagos e montanhas, a peixes e 
animais. 

JUTAf Fruta connecida 
também por tamarindo. 

LIXEIRA - Arvore de fólhas 
ásperas como lixa. 

LONTRA - Qqadrúpede car
nívoro, de cerca de 70 cms. de 
comprimento e 30 cms. de cau
da. Vive em tocas a beira d'água, 
nada com perfeigáo e se alimen
ta de peixe. A sua pele, quen
te e brilhante, é muito estima
da. 

LUA - Mes lunar. 

MACA - Cacéte curto e pe
sado, com a extremidade mais 
grossa e por onde se empunha. 

MACUCO - Galináceo seme
lhante ao inambu, bota grandes 
ovos azuis lustrosos. Depois que 
se empoleira, seu pio se repete 
.por tres vezes e a ave se acomo
da, nao descendo mais. 

MALOCA - A casa de várias 
f amílias. 
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MANGABA - Fruta de deli
cioso aroma e paladar. Come-se 
somente quando cai ao cháo ou 
assando-a: neste caso, que é o 
mais comum, a mangaba tem 
urna polpa muito viscosa, que 
se mantém muito quente duran
te bastante tempo. 

MANICUERA - Espécie de 
mandioca; sumo doce dessa plan
ta; bebida doce, feita desse su
co, cozido com arroz e mílho. 

MANIV A - Mandioca. 

MARACA - Chocalho feíto 
de caba~a enfiada num pau e 
cheia de pedrinha ou de caro~os 
duros de frutos. 

MARACANA - Espécie de 
papagaio muito colorido. 

MARAJA - Arbusto encon
trado somente nos campos e nao 
na mata. 

MARIMBONDO - Vespa das 
maiores de sua espécie, cujas :pi
cadas sao muito dolorosas. 

MATAPI - Armadilha para 
apanhaP, peixes: cercado oval 
com urna abertura afunilada f or
mada pelas fasquias viradas para 
dentro, de modo a dar entrada 
ao peixe e impedir-lhe a saída. 

MATRINCHAO - Peixe de 
escamas, de rios caudalosos. Sua 
carne é da cor da do salmáo e 
de saboroso paladar. 

MAUARI - Pásaro que nao 
tem pouso certo para dormir. 
Durante o dia e a noite pousa 
pelos galhos das árvores das 
margens dos rios e, apenas co
mega a cochilar, levanta vóo, gri
tando como espantado. Só con
segue dormir alguns instantes 
quando descansa o bfco nas cos
tas, porque quando come~a a 
dormir, a cabe~a cai arrastada 
pelo peso do seu gra~de bico e, 
despertando, voa assustado. 
Mauari é também o nome de um 
canto de bailados dos índios 
Taulipáng e outras tribos. 

MOCó - Feiti~o. 

MOQUÉM - Gradeado de va
ras, espécie de grelha indígena, 
para defurnar a carne da ca~a 
ou do peixe. 

MUCUM - Peixe de água do
ce, sem escamas, roli~o, seme
lhante a en.guia. Atinge quase 1 
mt. de comprimento. Quando 
durante as secas, a água escas: 
·seia e evapora de todo, o mu
~urn se enterra, cava longós ca
nais e durante meses permane
ce na terra seca. 

MUCURA - Gambá: quadrú
pede marsupial,1 cuja femea tem 
sob o ventre urna bolisa, em que 
ccHuz os filhotes e onde encon
tr~m as pequenas tetas para ma
mar. 

MURURU - Planta que cres
ce nos terrenos alagadi~os e cuja 
madeira é boa para estacas por
que resiste muito a umidade. 

MUTA - Escada tosca de va
ras; estrado feito na árvore, no 
mato ou a beira d'água, di:sfar
~ado com folhagens, para a es
pera da ca~a ou da pesca. 

MUTUM - Ave do tamanh1J 
de urn galo, toda preta, barriga 
branca e bico amarelo-alaranja
do. Tem pretensóes a pavao: 
além das pintas de que sáo es
maltadas as suas penas, tem um 
ramalhete na cabe~a, que lhe 
empresta importancia decorati
va. Canta de noite de duas em 
duas horas, 'Servindo de relógio 
na mata. 

MUXIRAO - Mutiráo, puti
ráo, puxirum, putirum, etc., de 
iru, companheiro; che iru, meu 
companheiro, contraído em chi
ru. Introduzindo o prefixo ver
bal mo, teremos mochiru, Con
siderando o modo portugués de 
vernaculizar as vozes terminadas 
em nasal, teremos muchiráo e 
seus equivalentes motiru, puchi
rurn, apatchiru, etc. É a desig
na~áo usual em tupi para a reu
niao em auxilio a um vizinho, 
como ro~adas, plantio, colheita, 
etc., terminando sempre em fes
ta. Sua finalidade principal é 

297 



.assegurar o abastecimento da 
tribo durante a época das chuvas, 
quando os víveres come~am a 
escassear, tomando parte no mu
xiráo os homens, as mulheres e 
as crian9as. 

NASSA - Cesto de pescar, de 
f orma afunilada, feíto de talas. 
O mesmo que covo. 

OCA - Cabana, palho9a. 
OCARA - Pra9a da aldeia 

dos índios, em tupi. 

PACA - Mamífero roedor, de 
pelo marren e manchas claras, 
do tamanho' de um leitáo de 3 
ou 4 m.eses. Vive em locas d'água 
'0nde se refugia sempre que é 
seguido pelos ca9adores, como 
bom nadador e hábil mergulha
dor. Carne excelente. ~ 

P ACU - N orne popular dado 
a grande número de peixes de 
água doce, um deles também 
-conhecido por caranha. Alimen
ta-se das plantas das margens 
dos rios. 

PAJÉ - Médico-feiticeiro, em 
tupi e guaraní. 

PANACU - Cesta. 

P ANEIRO - Cesto com asas; 
banco na popa dos pequenos bar
cos e destinado aos passageiros. 

PARICA - Arvore, cujas se
mentes fornecem o paracá, certo 
rapé muito usado pelos índios em 
:suas festas ou como remédio. 

PASSARÁO - Nome dado n o 
extremo· Norte do Brasil ao 
tuiuiu. 

PATAUA- Palmeira de terra 
firme. Da fruta se faz vinho. 
Dos espinhos que crescem em 
tufos ao pé ·das fólhas se fazem 
as melhores setas para zaraba
tana. 

PATRONA - Pequena bolsa 
de couro ou tran9ado, que se car
rega nas ca9adas. 

FATUA - Cesto de palha; ca
nastra, caixa, amuleto. 

PEQUI - Marreco, conhecido 
também por mergulháo. Pequi 
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é também o fruto do pequizeiro, 
muito aromático e nutritivo, que 
dá 3 caro~os, ricos em óleo bal
samico. Fazem licor da polpa que 
os envolve, e os caro9os sao usa 
dos também para temperar a co
mida. 

PERRENGUE - Lerdo, desa
lentado, frouxo. 

PIABA ou PIA U - Peixe de 
água doce, que atinge meio me
tro de comprimento. Tem urna 
boca extremamente pequena, di
fícil por isso de ser pescado, 
como ainda sabe esconder-se nas 
plantas e pedras do río. 

PICA-PAU - Ave trepadeira 
com um bico muito forte, direi
to e pontudo. Com pancadas li
geiras, ele perscruta primeiro a 
árvore, a fim de descobrir os 
pontos carunchados, e só depois 
Jhe ouvimos as marteladas so
noras repetidas com que arranca 
lascas, para pór a descoberto as 
larvas e os besouros que cons
ti tuem o seu alimento. Voa de 
maneira peculiar: desee rapida
mente até o solo e depois sobe 
vertiginosamente. 

PINDOBA Coqueiro de 
baste alta, copada, folhas com
pridas, finas e agudas, utiliza
das para tran9ádos de cestos, es
teiras e redes. o seu fruto dá 
óleo alimentício. 
' . 

PIRAíBA - O maior peixe 
de couro, de rio, do Brasil. Che
.ga a pesar 200 quilos. Quando 
se atravessa um grande río ou 
baía, acontece freqüentemente 
ver-se saltar d'água um grande 
peixe. E' o piraíba. O pulo mar
ca a enchente ou a vazante: 
quando é para o montante, o rio 
enche; se, para o jusante, o rio 
vaza. É, assim, em parte, a bús
sola do índio. Freqüenta os rios 
da hacia amazónica. 

PIRA-ANDIRA - Peixe co
nhecido também pelo nome de 
peixe-cach.orro, cujos grandes 
dentes anteriores do maxilar in
ferior atingiram tal comprimen
to, 3 a 4 cms., que para· o peixe 
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poder fechar a boca é preciso 
perfurar o maxilar superior e, 
ainda assim, as pontas das den
tu~as emergem um bom peda~o. 
De acórdo com tal dentadura 
feroz, a denomina9áo indígena 
desse peixe, que é jauarana, 
lembra os felinos pelo radical 
ja (g) uar. Usa-se também pi
randirá. 

PIRANHA - Peixe de água 
doce, os dentes muito cortantes 
e de urna voracidade espantosa. 
Pode atacar, em cardumes, todos 
os animais que tentam atraves
sar um rio, dilacerando-os. 

PIRARUCU - O maior p eixe 
de escamas, de rio, do Brasil, 
de carne apreciadíssima. Atinge 
2 mts de comprimento e 100 qui
los de peso. A cor é escura no 
dorso, da metade para trás as 
-escamas tem orlas vermelhas e 
na regiáo caudal predomina a 
cor vermelha do urucu, que as 
sim deu o nome a esse pe1xe. A 
sua língua, óssea, é usada como 
ralador, as escamas servem de 
lixa. O pirarucu tem a ne ::essi
dade de vir de quando em quan
do a superfície para respirar e 
aí é fisgado com arpao. 

PORAQU:m - Peixe compri
do e fino. Atinge 2 mts de com
primento e 25 quilos de peso. 
E' prevido de órgaos esp eciais 
ao longo do corpo, capazes de 
produzir descargas elétricas da 
·ordem de 200 volts, sendo 3. re
giáo dorsal o pólo positivo e a 
ventral o negativo. 

PREÁ - Pequeno roedor, de 
20 a 30 cms. de comprimento, 
-de cor cinza-avermelhada, apa
r entado com o porquinho-da-ín
dia. 

PUBA - A mandioca posta 
·na água até amolecer e fermen
tar para fazer farinha. 

PUMA - On9a parda. 

QUATI - Mamífero onívoro 
das dimensóes de um cáo, cau
<la comprida e volumosa. Sua 
·cor é cinza-amarelada e ruiva 

na barriga. Na cara destacam
se duas r iscas brancas; o focinho 
e os pés sao pretos, tem 7 a 8 
anéis claros, a_ternados com ou
tros p retos ao longo de tóda a 
cauda.Reunidos aos 10, aos 2J, 
percorrem a mata é'.e dia, no 
chao ou trepado3 nas á rv Jres a 
procura de alimento, que con
siste de pássaros, ovos, insetos e 
também de frutos. Fu~a também 
o chao a procura de larvas e 
vermes. Se, trepado numa árvo
re, quer fugir, deixa-se cair ao 
cháo, o corpo embolado e pro
tegido pela espessa cauda, com 
o focinho abrigado entre os bra-
9os, 'Porque sua pequena trom
ba é muito sensível. Defende-se 
ferozmente, tem dentes afiados e 
muito fortes. Acostuma-se facil
mente ao cativeiro. 

QUEIXADA - Porco-do-ma
to ou queixo-branco, o mais 
agressivo das duas espécies in
dígenas. Espalhado por todo o 
Brasil, freqüenta as florestas, 
procurando as baixadas úmidas 
onde vegetam as palmeiras. Vi
ve em varas de 50, 100 ou ma1s 
indivíduos. A sua carne é mui
to apreciada, urna vez retirada 
urna glandula que o animal tem 
no alto da regiáo lombar. Essa 
glandula segrega um líqüido lei
toso de forte cheiro almiscara
do. 

RAPóSA- Usa-se impropria
mente este nome para designar 
o gambá e o cachorro-do-mato. 
E o ar gumento do parentesco é 
dado pelo brinco infantil e po
pular: :filho de gambá é rapo
sa, como o outro: caranguejo 
peixe é, porque nada na maré. 

SALTO DE PULOMELU -
Queda do rio Kuraíd, que de
semboca no rio Maulu, afluente 
do Kukenág. Mais acima desem
boca o rio Apauáu. Ao lado des
se Salto ergue-se a montanha 
Anuanayen. 

SARACURA - Galináceo que 
habita pantanos, lagoas e ríos. 
Anuncia com o seu cantar a 
aproxima9áo das · chuvas. 
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SARAM - Arbusto que cres
ce nas terras de alguns ríos, de 
cuja madeira, muito leve, se fa
zem varetas para tembetá. 

SARARACA - Flecha de pes
car tartaruga, peixe-boi, pi
rarucu e outros. 
SARIGU~ - O mesmo que 

mucura, gambá. 
SERIEMA- Ave pernalta dos 

cerrados e terrenos de matas se
cas, de cor cinzenta esbranqui
~ada e riscas escuras. Do porte 
de urna galinha, vagueia pelos 
campos dando combate as ser
pentes, filhotes de pássaros e in
setos, sendo estes últimos sua ali
menta~ao principal. Corre veloz
mente. Seu canto estridente al
can9a léguas de distancia. 

SINIMBU - Reptil vegetaria
no, ao qual ·Se dá erróneamente 
o nome de carnaleáo. Tem como 
os índios karajá dois círculos es
cures no rosto e, na cauda, lis
tas pretas 'Como as que esses ín
dios pintam nas pernas e nos 
bra9os. 

SIRiúBA - Arvore da qual 
se retira madeira dura e preta 
com a qual os índios fazem ta
capes, lan9as e outras armas de 
guerra e de ca~a. 

SOCó - A ve pernalta, se.me
lhante a gar9a, mas de T)esco90 

A ' grosso. De cor marrom claro, 
pernas vermelhas e cinze:r.tas, 
vive a margem dos rios e lagoas, 
alimentando-se de peixe. Prefe
re movimentar-se a noite, pas
sando o dia retraído e escondi
do entre a folhagem. Socó-boi: 
da mesma família do so'.:'Ó, po
rém maior. Sua voz emitida 
com sons roucos é vaf'amente 
comparável ao bramido -do boi, 
daí seu nome. 

SURUBIM - Peixe de couro, 
de grandes dimens6es, cuja car
ne é muito apreciada. Alcan~a 
mais de 1 mt. de comprimento. 

TABA - Aldeia de índios. 
TABATINGA - Argila. 
TABOCA - Taquara. 
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TACAPE - Arma dos índios 
para dan9as e para guerra, fei
ta de madeira. O mesmo que 
clava e ma9a. 

TAIA<;U - Pequeno pássaro, 
semelhante ao socó, porém me
nor. Taia9u é também urna das 
espécies do porco-do-mato. 

TAMANDUA Mamífero 
desdentado, com as dimensóes de 
um dio, de formas extravagah
tes: a cabe~a é .fina, vai-se afu
nilando em tubo para o focinho • com urna abertura por onde sai 
um fio fino, bambo, visguento, 
que é a sua língua, que intro
duz nos cupinzeiros, recolhendo
a quando sente estar cheia de 
cupins, dos quais se alimenta. 
Tem urna cauda parecida com 
urna vassoura, que, andando de 
um lado para outro a cata de 
cupinzeiros, levanta em arco 
como uma bandeira. ~sse tufo 
de pelos é tao volumoso que, 
quando o animal dorme, pode 
envolver-se nele completamen
te. Apesar de pacífico, tem urna 
enorme f óq;a nos bra9os, gar
ras longas e muito afiadas, sen
do diflcilmente subjugado. 

TAOCA - Formiga de cor 
pardo-avermelhada, cujas fer
roadas, segundo os índios, sa0> 
de ef eito afrodisíaco. 

TAPACURA - Enfeite de al
godao para bra~os e pernas. 

T APEREBA - Fruta de su
mo ácido, conhecida também pele> 
nome de cajá. O taperebazeiro é 
urna das árvores mais luxurian
tes e vistosas da floresta. O 
imenso poder que desfruta ao 
contacto com o solo permite-lhe 
resistir a quase todos os venda
vais. Quando um taperebazeiro· 
cai derrubado pela tempestade, 
se nao cai no rio ou nao é car
regado por éste, lan~a rebentos: 
por todos os lados, formando 
raízes por todos os pontos em 
que fica em contacto com o so
lo. Por isso, diz a lenda, quando· 
o jabuti fica preso debaixo de· 
outra qualquer espécie de ár-
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vore, porque é dotado de vida 
dura e pode aguentar longos je
j uns, fica resignado e diz em 
tom de mofa: "tu náo és de pe
dra; hás de apodrecer e eu sai
rei". Se, porém, fica debaixo de 
um taperebazeiro, perde logo 
toda e qualquer esperan~a por
que sabe que nao apodrece e, 
brotando novas raízes, criando 
novos galhos, o enterra para todo 
o sempre. Essa fruta é O· susten
to favorito dos jabutis. No Nor
te do Brasil preparam dela de
liciosos sorvetes e refrescos. 

TAPIR ou TAPIIRA - Anta. 
TAPUIO, TAPUIA - Os Tu

pi da c0sta davam éste nome as 
tribos indígenas que náo eram 
tupi-guaraní, ou inimigos, que 
tinham sido obrigados a retirar
se para o sertáo durante as in
vasóes. A significa9óes primiti
va era inimigo, bárbaro. Os Tu
pinambá, aliados aos portugue
ses, chamavam de tapuio o ini
migo branco, os adversários fran
ceses e holandeses. Hoje, os ín
dios independentes do interior 
sao chamados de tapuio pelos 
índios civilizados, ao passo que 
os brancos, as vézes, dao ésse 
nome aos índios e índias de am
bas as espécies. 

TARECO - Utensílio de pou
co valor, objeto velho. 

T ARRAF A - Rede de pes
car. 

TATA - Fogo, em tupi. Essa 
desinencia entra em muitas pa
lavras de origem tupi: mbo- ta
tá, tataíra, etc. 

TATA!RA - Abelha também 
conhecida por caga-fogo. 

TATUETE - Significa em tu
pi tatu verdadeiro. 

TAUARI - Arvore, cuja en
trecasca os índios usam para a 
conf ec9ao de máscaras e para o 
prepara de cigarros e charutos. 

TEMBETA Enfeite pen-
dente do lábio inferior de cer
tas tribos, que se destaca bastan
te debaixo do lábio, ou um bo-

táozinho, só usado pelos índios 
do sexo masculino. Em geral a 
sua forma e a espécie do mate
rial - osso, concha, pedra, re
sina endurecida, madeira - va
riam segundo a idade do porta
dor. Em algumas tribos, o lábio 
do menino é perfurado logo de
pois do nascimento, em outras, 
meses, e em outras, na idade 
de 5 a 6 anos. A opera~áo é fe i
ta com qualquer instrumento 
fino e agudo - espinho, lasca 
de taquara, agulha de osso. Nao 
confundir com o botoque. 

TIMBó Nome de várias 
plantas, cujo sumo tem a pro
priedade de atordoar e matar os 
peixes, asfixiando-os, sem ser 
nocivo a quem os come. A plan
ta é pisada e misturada com ti
juco, jogada n'água no lugar es
colhido. o peixe nao demora a 
vir a tona, quando é apanhado. 

TINCOA - Pássaro conside
rado agoureiro, pelo que, quan
do o ouvem cantar, prognosti
cam alguma desgra9a. 

TINGUIJ ADA Pescaria, 
lan9ando-se n'água as raízes, ra
mos e fólhas triturados de um 
arbusto conhecido por tingui, 
que tem a propriedade de enve
nenar os peixes. 

TIPITI - Cilindro feito de 
talas, onde se expreme a massa 
de mandioca para retirar-se o 
líqüido e, assim seca, fazer-se a 
farinha. 

TOCANDIRA - O nome in
dígena tucanandira significa o 
que fere, o que ofende muito. 
E' um formigao de 3 a 4 cms. 
armada de um esporáo. A sua 
ferroada é dolorosíssima, causan
do edema, vómitos, febre e ta
quicardia. Certos índios temem 
a ferroada désse terrível formi
gáo préto e avaliam a coragem 
do homem pela serenidade com 
que a suporta. Os rapazes de 
certas tribos, ao entrar na pu-
berdade submetem-se a prova ' ~ da tocandira: cal9am na mao 
uma enorme luva, em cujo en-
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treforro está.o colocadas algu
mas dessas 'f ormigas. Por ocasiáo 
da prova, todo mundo, em re
dor do herói, canta e dan9a, en
quanto ele se contorce com a 
dor: suportando estoicamente tal 
prova, está apto a ser guerreiro 
ou a contrair matrimonio. 

TORO - Tronco de árvore, 
cortado nas extremidades, pesa
do, e de cerca de 1 mt. de com
primento, usado para carregar 
nas costas em corridas esporti
vas, pelas tribos do grupo lin
güístico ge. 

TORó - Pequeno roedor, que 
habita os ocos dos paus e emi
te a noite um grito muito tris
te. E' também designado· pelo 
mesmo nome um pequeno inse
to que perde as asas e segrega 
sobre a pele um líquido corro
sivo. 

TOROCANA - Instrumento 
com que os índios se ·comunicam 
de maloca em maloca para dar 
sinais de perigo de guerra e para 
convocar os vizinhos a grandes 
festins. E' um toro interi~o, de 
madeira, leve e sonora, escava
do a fogo de 2 a 3 mts. de com
primento e 1,50 mt. de diame
tro, suspenso sobre urna grande 
cova no chao para reverter o 
som, que é dado por um ma
cete de goma elástica. Conheci
do também por trocano. 

TRACAJ A - Tartaruga da 
bacía amazónica, de tamanho pe
queno, de carne e ovos muito 
apreciados. 

TRALHA - Pequena rede de 
pesca. Expressáo popular de ba
gagem, cacarecos. 

TRIBO - Chama-se tribo um 
certo número de famílias ou co
munidades que falam a mesma 
língua, possuem institui96es, cos
tumes e usos semelhantes, e tern 
no fundo, a mesma descenden
cia. Todavia, aceitaram-se sem
pre, no decorrer dos aconteci
mentos, membros de tribos es
tranhas: foragidos, mulheres, 
·prisioneiros de .guerra, imjgran-
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tes, servos e escr avos. As vl!ze> 
a tribo renasceu do caldeamen
to de dois grupos estranhos. 

TUCUM - Palmeira, de cuja'; 
f ólhas se extrai ótima fibra e 
que dá cócos comestíveis, ama
relos fibrosos dos quais se faz 
também um vinho grosso, de gós
to agradável. O mesmo que 
tu cuma. 

TUCUNARÉ - Peixe de es
cama, encontrado nos rios da 
hacia amazónica. Alcanc;a 5 qui
los e um dos mais deliciosos. 

TUIUIU - O mesmo que ja
buru, passaráo e outros nomes. 

TUPA., TUPA, TUPANA -
Entidade sobrenatural dos Tupi, 
ligada ao trova.o, cujo nome foi 
usado pelos primeiros missioná
rios jesuítas para designar Deus. 

TUPINAMBA - Designa.;áo 
genérica de várias tribos tupi 
que ocupavam o litoral do Bra
sil no século XVI. 

TURURI - Arvore, cuja en·
trecasca serve aos índios p9.ra o 
fabrico de cestas, flechas, cordas 
e tecidos para roupa. 

TUXAUA - Designac;áo hon
rosa dada a quaiquer homem 
que, pela idade, linhagem ou im
ponencia pessoal, figura com.o 
cabe.;a de urna comunidade. O 
mesmo que cacique, chefe, mo
rubixaba. 

UACUI\1.A - Palmeira que dá 
cocos comestíveis. 

UAIMIRI - Peque-na flecha 
de zarabatana. 

UBA' - Canoa feita de um 
só toro ou casca inteiri~a de ár
vore. O mesmo que igara. 

UIRUUETÉ - Gaviáo real ou 
gaviao de penacho, cuja enver
gadura de asa alcanc;a 2, metros. 

URU - Cesto de palha de 
carnaúba, provido de alc;a. Uru é 
também o nome de um grande 
pásaro, de cor castanho-cinza, 
tendo o macho um pequeno to-
pete, vivendo na mata em pe
quenos bandos. 

URUBU-REI - Ave grande, 
formosa e rara. E' um urubu de 
penas da ·cor do café com leite, 
arminho 110 pescoc;o e pupfla 
branca como se fósse de porce
lana. Eleva-se em seu vóo aci
ma da regiáo das nuvens. Im
pressiona pelo seu aspecto se
nhorial. Anda sempre só, como 
um soberano, que a própria cor
te desprezasse. Possui faro no
tável, que lhe garante a chega
da em primeiro lugar ao mato 
onde há carnic;a. Sua pre.senc;a 
afasta os urubus comuns, por
que o seu bico causa justificá
vel receio aos súditos. :Este fa
to leva a acreditar que o uru
bu-rei, do alto de sua importán
cia, nao admite banquetes ªº la
do dos da plebe, preferindo par
ticipar sozinho dos .fúnebres ága
pes. Alguns observadores querem 
encontrar nisso o motivo da de
signac;áo real. A hipótese, entre
'tanto, é contestada por outros, 
que atribuem o apelido a coroa 
amarela e vermelha que lhe faz 
na cabec;a urna espécie de crista, 
que se destaca sobre a cor bran
ca, amarela e negra do resto do 
corpo. 

URUCU - Fruta oblonga, co
berta de espinhos moles a modo 
do ouric;o, cheia de semente en
volvidas por urna polpa coran
te, de sabor levemente· acídulo, 
que f ornece um.a cór vermelha 
-carmim as comidas, ªº tingi
mento de roupas e objetos, ao 
corpo dos índios e ínclias, como 
embelezamento ou para se pro
tegerem contra a doenc;a e o mal, 
ou ainda, por motivos rituais e 
mágicos. Além de cosmético, di
zem alguns observadores que o 
urucu, feíto pasta e aplicado so
bre a pele, reduz grandemente a 
absor9ao do calor pelo tecido 
muscular e concorre para afas
tar os inseto3. 

URUTAU - Pequena ave no
turna, de olhos amarelos arre
galados e desmedida boca. Seu 
canto, entre melancólico e fúne
bre, com gritos lancinantes, é 
considerado poético por uns e 

agoureiro por outros. Impressio. 
na fortemente quanto, alta noite,. 
ressoa sonoro na mata. Durante 
o dia, imobiliza-se de tal modo. 
na ponta de um galho que nin
guém o percebe. Diz-se que du-· 
rante o dia, quando está irrtóvel 
de olhos fito3 no céu, acompa: 
nha com a cabe<;a o movimento 
do sol. Com as penas do urutau, 
em algumas regióes, costumam 
varrer o chao soba réde da noi
va, a fim de preservar a futu
ra esposa das sedu<;oes e faltas. 

URUTU - Cobra muito ve
nenosa, que se reconhe~e por te!" 
ao longo do corpo o desenho re
petido de ' urna· ·ferradura acha
tada, com a abertura voltada 
para o lado do rabo, e na ca
be~a um desenho formado por
manchas isoladas, simétricas, em 
forma de cruz. Daí ser conheci
da também pelo nome O.e cru
zeira. E' muito irritadi<;a, e
quando enfurecida achata o cor-· 
po e desf ere botes a torto e a 
direito. 

XIRIRICA - Planta de pro
priedade medicinais. 

ZARABATANA - Arma in
dígena especialmente destinada 
a ca<;a. E' um fino e comprido 
canudo de madeira, no qua l se· 
introduz urna flechazinha enve
nenada, por urna das extremida
des. Na outra extremidade é co
locada urna bolinha de sumaúna 
ou algodáo, que permite adatar· 
a zarabatana fortemente aos lá
bios. Alveja-se entáo a ca~a, uti
lizando-se de mira, .geralmente· 
um dente de cutia aplicado ex
ternamente no sentido do com
primento da arma, e faz-se par
tir a flecha, com um sópro curto 
e seco, como de quem queira 
apagar urna vela. Urna zarabata
na de 3 mts. de comprimento -
há maiores - em máo de quem 
saiba servir-se dela, equivale a 
urna espingarda de bom alcance, 
coma vantagem de nao espantar 
a ca9a, especialmente se ,se tra
ta de macacos ou passaros, 
ocupados em comer entre os ga
lhos de alguma árvore copada. 
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