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UM MITO KAMAYURA CONTADO POR UM KARAJA 

O _seguinte mito nos foi contado por u.m 
índio Karajá, Tewahura, na aldeia de Fon~ 
toura, 1à beira do rio ·Araguaia. Ele disse que 
se tratava de um mito Kamayurá do Xingu 
e que tinha ouvido essa estória do Karajá 
Maluare .da aldeia de Santa Isabel. Maluare 
tinha .sido exilado para o Xingu por ter morto 
um outro Karajá num affaire de ~. Ma
luare voltou à Santa Isabel anos depois, tra
zendo duas esposas Kamayurá, várias estórias 
sobre sua.s experiências no Xingu e um vasto 
repertório de mitos Kam~yurá, entre quais o 
que transcreveremos abaixo. 

No livro .Kwarip: Mito e Ritual no Alto 
Xin:gu de Agostinho encontramos uma versão 
desse mesmo mito. Nossa versão inclui a maio
ria .dos detalhes da versão transcrita por Agos
tinho, além de acrescentar o relacionamento 
entre Gaivota e seus cunhados. , 

Antigamente as estórias de um grupo in
dígena trazidas a uma outra tribo eram, com 
tempo, provavelmente assimiladas, com modi
ficações que as tornavam compatíveis com as 
estórias d.o próprio grupo. Atualmente, com 
a gradual introdução da leitura e escrita .de 
seus próprios mitos em língua Karajá e~a as
similação se toma ·mais difícil. Apesar desse 
fato e da pouco duraç.ão deste mito entre os 
Ka:rajá, algumas modificações em relação à 
versão de Agostinho podem ser notadas. Por 
exemplo, no início .desse mito nota-se a grande 
.semelhança entre a admiração da moça K.a
mayurá por Gaivota e aquela que a moça 

GEORGE DONAHUE 

_Karajá sente pelo Homem-Estrela no conhe~ 
cido mito de TAINAHAKY. 

Nossa transcrição do mito, que apre.sen
tamos a seguir,. m.antém fielmente a maneira 
de expressão de nosso informante. 

O MITO 

Estória de Ka:mayurá - Mãe de moça foi 
tomar banho com filha mocinha; outras estão 
casadas. Gaivota estava voando em cima dela. 
Viu 1Gaivota e achou bonita; cabelo preto, 
asa branca, perna bem clara. ''Que bo
nita!" Gaivota tá ouvindo. De noite ele veio 
e entrou na casa de moça e deitou junto dela 
agarrando-a. Moça Kamayurá acordou: "Quem 
é você?" - "Sou eu" - ""Coino tu chama?" 

- - "Eu mesmo. Você lembra daquele dia que 
você falou da Gaivota bonita? sou eu. Agora 
vim casar com você". Ela vai avisar mãe que 
tem rapaz qu.e quer casar com ela, "Gaivota 
que eu achei bonito voando". Mãe acende fogo 
pra clarear terreiro. Rapaiz tá sentado ·na cama 
da m.oça. Rapaz bem bonito, cabelo compri
do, pele bem clara. Mãe deixou casar. Casa
ram. Naquela época não havia comida, nem 
mandioca, nem milho, abóbora, melancia, ma
cacheira. Comiam só raiz do mato. Tiravam 
raiz de cipó e faziam sopa. Não era bom, era 
amargo, mas bebiam porque não tinha mais 
alimento. Gaivota ficou com a moça. Sogra 
trouxe raiz do mato cozido e sopa de cipó. E1e 
provou e achou ruim, anlargo. Falou pra es
posa que não ia comer essa comida; falou pra 
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ir na casa de mãe que lá tinha alimento gos
toso. "Onde fica sua aldeia? " "No fundo .da 
água". "Como você veio?" "No fundo abre 
como se abre esteira". Avisou mãe e irmã que 
iam lá buscar alimento. ·Chegaram perto do 
rio e ele falou pra ela mergulhar, mas ela não . ~ 

conseguiu entrar no fundo. A1 ele pegou na 
mão dela e mergulharam. Abriu como esteira 
e foram. Aldeia grande, praia grande tb. Ele 
tem mãe, pai, muitos irmãos. Sogra soube no
tícia de nora. Ficaram alegres que ele trouxe 
esposa. Fizeram beiju .de mandioca, outro 
trouxe peixe assado e sopa de milho, mel tam
bém. Se alimentaram. Marido deu beiju pra 
ela provar; ela gostou muito. Deu sopa pra 
ela provar; ela gostou muito também. A tarde 
ele falou pra mãe pra separar um pouco de 
farinha e beiju pronto que as irmãs fizeram 
pra trazer pra cá. Gaivota arrumou cestas 
cheias .de comida. Bem tardezinha vieram. 
Mostraram tudo pra mãe dela, qúe aquilo é 
que era alimento. Todos provaram e gostaram. 
A irmã mais velha era casada com Mutum, 
outra com Veado, outra com Otytõrésy (tipo 
de inseto que corta madeira seca), outra tá 
moça, não tem marido. Dois deles provaram 
a comida que ela trouxe. Otytõrésy não 
quis provar porque ficou com raiva. Quando 
comida acabava foram de novo na casa 
da sogra. Veado e Mutum ficaram amigos 
de Gaivota. Otytôrésy não gosta dele e 
começa falar mal dele, que ele é pregui
çoso, não faz roça. Pessoal já está come
çando roça nova, Gaivota só fica abraçado 
com mulher. Gaivota não fala nada, é manso. 
Fala que tá cedo pra fazer roça. Mais tarde 
Gaivota foi na casa de mãe bu~car facão, mas 
não é facão comum. Pegou novelo de linha, 
que era o facão dele. Convidou Veado, Mutum 
e Otytôrésy pra trabalharem com ele, mas nin
guém quis. otytôrésy falou que estava pas
sando do t empo, ele estava quase terminando 
de .derrubar. Esposa de Gaivota sabia onde 
tinha capão bom e foi com ele. Ele explicou 
que novelo de linha servia pra brocar e der
rubar, acabava tudo em um dia. "Pega na 
ponta da linha e eu vou desenrolando. Quando 
estiver longe você responde, quando eu gritar 
perto tem que aumentar di.stãncia ". Gritou e 
ela respondeu perto. Chamou de novo e quase 
não ouviu grito dela. Sabia que roça estava 
grande. Foi cortando pra fazer quadrado e 
marcando tamanho até chegar de volta .onde 
estava esposa. Puxou enrolando, linha .arras
tando, madeira ia caindo. No fim roça tava 
pronta - 100 alqueires. Eles voltaram. Cunha
dos perguntaram se ele tinha começado, ele 
disse que já tinha terminado, que era pequena. 
Mulher contou e Otytôrésy não acreditou, que 

não podia aprontar roça em um dia. Os outros 
acreditaram. No .dia seguinte Veado foi olhar 
e ficou admirado. Mutum foi e ficou admirado 
também. otytôrésy foi olhar depois e viu que 
não ia plantar tudo, roça grande demais. Mas 
ele sabia que ia plantar, tinha muitos com
panheiros. Qujnze dias depois ele foi queimar. 
Antes falou com Gavião Fumaça, Urutau, e 
Gavião Pequeno (três aves que gostam de 
fogo) pra ajudar a queimar. Cada um leva 
uma brasa e Gavião Pequeno ficou queimando 
pelo meio. Fogo começa a pegar, Gavião e ou
tros ficam alegres. Vem de volta com a esposa. 

, Levou cinco dias queimando. Depois ele e a 
esposa foram olhar. Roça queimou bem. Veado 
foi olhar, Mutum também e ficaram admi
rando. otytôrésy foi até o meio da roça. De 
volta ele errou o caminho e dormiu lá mesmo. 
Gaivota ficou preocupado e foi pra lá cedo e 
Gaivota chamou e trouxe ele. No começo .da 
chuva foram apanhar rama de mandioca na 
casa dele. O·tytõr~y falou que tinha que plan
tar cedo, mas pra Gaivota em um dia plantava. 
Aldeia grande e todos rapazes e homens vie
ram ajudar. Plantaram em uma noite. De 
manhã ele fingiu que ia plantar. Mulher viu 
cova de mandioca plantada, toda semente: 
milho, melancia, cabaça, tudo. Cortaram rama 
que · 1ev.aram e plantaram na beira. Fala pra 
cunhado que já plantou tudo. Otytõrésy foi 
olhar e não nasceu nem um mato. Meses de
pois começou a nascer mato. Gaivota pediu 
companheiros pra vir capinar pra ele; vieram 
de noite. Plantação está grande, pronta. Fala 
pra sogra e cunhado carregar. Cada um levou 
cesta grande. Escolheu melancia grande e 
partiu no meio e ele explicou como chupava. 
Milho quase bom. Ele quebrou espiga, assaram 
lá e comeram. Macacheira, mandioca, ele ex
plicou que come assado, como farinha. Todos 
ficaram sabendo. Otytôrésy não foi na roça 
do Gaivota. Todos .outros largaram comida 
velha. Moça tava em jirau em cima. Ninguém 
vê. Mãe dá comida à noite. Um dia Veado falou 
pra Gaivota: "Você sabe que tem no jirau?" 
- "Não" - "Tem moça bonita escondida". 
Naquele día mulher fálou pra ele ir na roça 
mas ele n.ão quis ir,. queria mexer com a moça. 
Foram todos, só ele ficou, disse que tinha dor 
.de cabeça. ,Subiu no jirau e viu moça bonita. 
Ele di~se que veio abraçar ela. E1.a disse que 
não pode, ele casado com irmã. Perna dela é 
toda amarrada, braço também. Ele abraçou ela 
e pediu pra fazer coisa com ela, depois ela 
deixou. Primeiro pede pra ele desatar linha 
do braço e perna .dela senão n.ão deita. Ele 
não quer, faz assim mesmo. Moça não con
segue deitar. Irmã chega primeiro e vê moça 
sentada. Sabem o que aconteceu. Sogra chega 
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também .. Esposa chega e fala o mesmo. Todos 
sabem que ele fez. Esposa de Gaivota falou 
pro marido que ele fez erro, que tinha que 
casar com ela também. Ele falou que sim, mas 
sogra não deixa e bate na filha do jirau e nele 
também. Depois d€samarrou moça, cortou ca
belo da frente, pintou corpo .de urucu e desceu 
do jirau. Gaivota ficou trl.ste, não quer comer 
e fala pra esposa que não ia ficar mais lá por
que mãe dela bateu nele. Têm filho homem. 
Ele diz que escondido dá comida pro filho. 
Mulher não quer que ele vá, quer que ele 
fica com duas mulheres. Ele foi na casa dele. 
Tinha toda comida. Fez beiju cedo. De noite 
sumiu comida da casa deles. Ele falou com 
Veado que ia embora mas ia deixar um pouco 
de rama .de mandioca pra ele plantar, ia dei-,, 

xar dentro üe casca de pau debaixo do jatobá 
grande. "Toda .semente vou deixar. Você tem 
que trabalhar muito". De manhã Veado foi 
na roça e procurou e achou e ele começou a 
trabalhar. Limpou pedaço e plantou. O que 
ficou em casa sumiu. Sogra acordou cedo e 
não tinha farinha, nem sopa. Foi \na roça de 
Gaivota e tava tudo destruído. Gaivota disse 
que queria deixar um pouco de sopa e beiju 
pro filho. Sogra ficou arrependida. o,tytàrésy 
ficou alegre, que iam comer alimento velho. 
Toda noite Gaivota traz comida pro filho e 
visita e senta bem perto da porta. Sogra quer 
pegar mas ele voa. Sempre fez isso até ele 
esqueceu. O que Veado plantou cresceu. Gai
vota trouxe três tipos de mandioca. Por isso 
aqui na terra tem .alimento. 
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