
• • 

NOVA StRJE 
VOLUME VII 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



, 

• 

• 

• 

' 

• 

' 

• 

• 

• 



' 

• 

• 

.. 

' 

j 

• 

• _, 

, 

> 

• 

• 

• 



.. 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA 

-- - ·-· 

• 

- -· 
li ' ' (J < ~ J cl9' .1 

. 1 . Tí\u\0: :-1\ 2.J'Ht?~ 
· 1 ~--(?o.p\t~ 

1 it SJ.:. fi1 
1 Autor: =-------. 1 

•' 

t · Editora·:------:--:-:-. :~· 
Av Paulista. 2.516 • Téí!OO 1 ---_:---7' ~ 

.. 
• . 

- - . - / 3258-8599 Preço: ,,, 
Tels.~ 1 1 -----======--~====·:-=-= 

·,-:---:=...-:...-- -
' i 

'-::-......:....--~~~-



-· 

• , 

• 

' 

I 

• 

I 
• 

• 

• 

• 

• 

' 



• 

' 

L 

• 

, 

• 

-

1 

DO 

NOVA S~RIE 

VOLUME V.li 

. 
SÃO PAULO 

1 9 5 3 

' 

' 

' 

• 

' . 

' 

' 

• 

; 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



\ 

• 

\ 

• 

J 

' A -éo{resp()ndência deve ser endereçada 
ao Diretor da 

"REVISTk DO MUSEU PAULISTA" 
Prof. Dr. HERBERT BALDUS 

Caixa· Postal 8032 

.. 

As publicações 
_, 

SÃO PAULO 
BRASIL 

.. 

' 

enviadas em permuta devem 
endereçadas à 
~ 

BIBLIOTECA DO MUSEU PAULISTA 
Cáixa Postal 8032 

SÃO PAULO 
• 

::BRASIL 

> 

- . 
- '!" 't. -- - -. 

' 

•• 

• 

•"' -

-

< 

ser -:; -



• 

• 

' ./ 
• 

íNDICE 

--

THEODOR KOCH-GRONBERG , 
Mjtos e lendas dos índios Taulipáng e Arekuná j . • • • • • • • • • • • • • • 9 

". . 

"' Tradução de HENRIQUE ROENICK 

Revisão de M: qA VALCANTI PROENÇA 

..- Prefácio de HERBERT BALDUS · 

FRANZ CASP.AR 
Some Sex Beliefs and Practices of the Tupari lndians (Western 

Bra zil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

HARALD SCHULTZ 
A pés~a t1·adicional do . pirarucu entre os índios Karajá .....• - 249 

. .. 
G. P. FRIKEL 
Kamáni ................................................. . 257 

OTT-0 ZERRIES . 

The-Bull-roarer among South American Indians .......... -: .. 27.5 
_.,~_ -~ 

CICERO CHRISTIANO DE SOUSA _ 
• - :& O ~étodo de Rorscbach .a_plicado a um grupo -de índios Kaingang 311 

• 

;e . 

_. ~ CÍNIRA MIRANDA DE ,MENEZES . 
O Psico~diagnóstico miocinético aplicado a í-ndios Kaingang : . 343 

.... 

" ROGER BASTIDE E PIERRE VERGER 
Cóntribuição ao estudo -da adivinhação no Salvador (Bahia) 357 

-
GUILHERME TIBURTlUS E IRIS KOEHLER BIGARELLA 
Nota sôbre os anzóis de osso da jazida paleoetnográfica de 

Itacoara, Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

RE~ENHAS ..... 5 •• -• • •• _ • - · . - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~395 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS . . . . . . . 417 

RELATóRIO DA SECÇÃO DE ETNOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . -429 

. 
r ~ 

• 

• 

' 



-

\ 

• 

• 

' 

• 

I 
! 

\ 

' 

G 



l 

' 

MITOS E LENDAS DOS fNDIOS TAULIPANG Ê 
AREKUNA 

por 
THEOPoR ·KOCff.GRUNBERG 

Tradução de 

HENRIQUE ROENICK 

Revisão de 

M. CAVALCANTI PROENÇA 

Prefácio de 
HERBERT BALDUS 

PREFACIO 

' 

' 

Paul Rivet, no seu necrológio publicado no Journal de la 
Société des Américanistes, N. S., XVII, Paris 1925, pp. 322-
328, conta que, um belo dia, quando Koch-Grünberg ainda 
era pequeno, sua mãe encontrou-o soluçando diante de um 
quadro que representava a morte do intrépido viajante Cre- · 
vaux pelos índios do Chaco. Isso já mostra a extrema sen
sibilidade do futuro explorador, que nunca se queixou das pri· 
vações e sofrímentos da sua vida no sertão, mas que também 
nunca deixou de lamentar a triste sorte de s~us amigos ín
dios que caíram e caem, a centenas e milhares, vítimas dos 
assassínios rápidos e envenenamentos lentos com que se apro
xima dêles a nossa irresistível civilização. ~ 

O choque cultural entre os povos é o problema principal 
para nós, etnólogos modernos. Abordamos êste problema com 
todo o nosso aparelhamento científico. Mas não basta o inte
lecto para compreendê-lo. Precisamos pensar e precisamos, 
também, sentir. Sentir tais choqu,es, unir-nos aos sentimen
tos de todos aquêles que lhes são sujeitos significa sofret. 
:S:ste sofrimento, porém, pode abrir caminho para a compre
ensão dos düerentes povos e raças, que é a finalidade suprema 
da Etnologia. Crevaux foi vítima dum choque inter-ét~ico, e 
o menino Theodor chorou. Os índios foram sacrificados em 
semelhantes choques e o homem Koch-Grünberg clamou e 
protestou. E quan·do, de 1914 a 1918, deu-se o choque que 
estremeceu os alicerces da humanidade, tocando ainda mais 
de perto Koch-Gr~nberg, o europeu e o alemão, êste não sé 
acovardcu e não se entregou aos preconceitos da parte bruta 

/ 
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de seu próprio pov9 e dos nacionalistas em geral, mas~_ se 
comportou de uma maneira q.ue sugeriu_ ao necrólogo fran
cês as seguintes palavras, tão honrosa.S -p~ra ó prantead9 co-
mo .para Paul Rivet: ~ · 

"Koch-Grünberg fut un de ceux qui souffrirent le ,plus 
cruellement du grand drame qui ensanglanta le monde, mais 
sa clai~e raison ne succomba pas à l,épreuve et à aucun mo
ment, il ne perdit son robuste équilibr~ moral et la voie .,_de· ~ 
son idéal. Aussi, apres la guerre, ce fut tolit naturellement à 
lui que je m'adressai le premier pour le convier à travailler. 
en commun au rapproehement intellectuel de nos deux _pays. 
J 'ai reçu de lui à ce sujet des lettres adníirables ou toute :sa 
foi en l'humanité et en la raiscn s'expriine en termes aussi 
élevés qu'émouvants. Comme la tâche eut été facile si, de p~rt " 
et d'autre, il s'était rencontré beaucoup d 'hommes ayant une· 

· vision aussi claire de _ l'oeuvre à accomplir pour guérir - le 
monde de sa folie de haine [ " 

Theodo!' Koch n~sçeu a 9 de abril de- 1872, em Grünbet g, 
cidadezinha da Alta Héssia. Filho de pastor evangélico, de- _ · 
pois de ter estudado f ilolc gia clássica nas universidades ·de _ · 
Giessen e Tübingen exerceu , primeiro, a profissão de prof es
sor de escola secund-ária . De 1898 a 19qo participou da Se
gunda expedição de Herrmann Meyer ao Xingu. Adolf Bastian 
chámoµ-o; em 1901, para o Museu Etnológico de Berlim qn--

. de, sob a crientação de ~arl von den Steinen e Eduard S~leí, -
se aperfeiçoou em estudos americanistas. No ano segqiJ!t~ 
dqutorou-se pela faculdade de filosoft_a da universidad·e,-:d~ 
Würzburgo com uma tese sôbre as lírigrias guaikuru~ De-
1908_ a 1905 percorreu, por incumbência do museu berli_nel'.).-
se, regiões fronteiriças do noroeste brasileiro. Em 1909 entrou 
no magistério universitá_rio, versando sua aula inaugural, em 

' . 
Friburgo (Breisgau), sôbre "máscaras e danças de máscarª's 
dos povo-naturais". 

- Embora a viagem de Koch-Grünberg ao alto rio Negro 
e Japurá, realizada no prin:t~iro q~inqü~nic do nosso sécul~~i; 
representasse uma das grandes façanhas de exploração _cieií:-
tífica dó Brasil e da ~érica do Sul, ela ainda foi superada, -
tanto a respeito da Etnologia como da Geografia, pela sua ex
pedição às terras incognitas -entre o Roroima e o médio Orino:-: 
co, realizada de 1911a1913. Os cinco tomos monumentais que 
reunem os resultados desta pesquisa constituem a obra-prima 
do eminente americanista. o heroísmo demonstrado wr 
Koch-Grünberg nessa ocasião toma-se evidente se conside
rarmos que, aparentemente, durante os trintá anos q-q.e .r~e_ · 
segµiram a essa jornada ninguém apareceu para repeti-~a e .~ 
os que a fizeram, . depois, foram em condições de seguraqça. ~ 
que não podem ser ccmparadas com as-do solit.ário viai8º~ 

. . 
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de então. Pelo que-se pode deduzir do ·recente livro de Alain 
· Gheerbrant -(L'expédition Orénoque Amazone 1948-1950, Pa
ris 1952, pp. 160, 183-e 235) apenas duas expedições de bran
cos passaram depois de Koch-Grünberg pelo divisor das águas 
do rio Branco e Otinoco, isto é, uma venezuelana chefiada 
pelo capitão esp_anhol Cardona, em 1940 e uma francesa, sob 
as ordens do autor :dêsse-livro, em 1950. 

Voltando da viagem, Koch-Grünberg foi nomeado profes
sor de Etnologia da universidade de Friburgo. Em 1915 foi 
convid~do para ocupar o cargo de diretor do Museu Etneló- . 
gico de Stuttgart, -sendo despedido em 1924, "por · .falta de 
verba". Logo depois -~ceitou º' convite do geógrafo norte
americano Hamilton Rice para participar de uma expe,diÇão 
cuja finalidade era explorar a região das nascentes do Orino
co, mas não alcançou êste campo de trabalho. No dia 8 de 
outubro de 1924 Theodor Koch-Grünberg faleceu, vítima du
ma malária, em Vista Alegre, lugarejo do médio rio Branco. 

Enumeramos eronolôgicamente, a seguir, as principais- publica· 
ções etnológicas de Kocl!-Grünberg, comentando-as ligeiramente: 

I - - .. 

Die Anthropophagie der südamerikanischen lndianer. Jnternatio· 
nales Archiv für Ethn ogra,phie, XII, Leiden 1899, pp. 78-11(). 

Baseando-se em n umerosa literatura sôbre os Í...ld ios à a América 
do Sul, o autor. após tratar d a cr ença na transn1issão de qualidades 
dum animal pelo consumo de sua carne, do conceito de serem os- QS
sos a última morada da alma, e da ingestão de ossos de parentes por 
meio de b ebidas, estuda: o endocanibalismo e o cxocanibalismo anti
go e moderno. Chega_ à G.Onclusão de ser o motivo de devorl:!r o inimi-

. go não o p r azer de comer Carne humana, 111as u1na ililnitada sêde de · 
• 'I ·' ~ 

vingança. .. 
Apesar de obsoleto sob . vários aspectos, o presente trabalho pode in-

ter essar, ainda. cofuo ligeira sinopse, . 

* * * 
. Zum Animismus der südamerikanischen lndianer. lnternatio

n ales Archiv für Ethnogi'aphie, XIII, Supplement, Leiden 1900, viii, 
146 pp. índice alfabético de nomes e matérias) bibliografias. 

Baseando-se em numerosa litera tura e em observações que f êz por 
ocasião de sua viagem à parte s uperior da bacia do Xingu, realizada 
em companhia de Herrmann ~eyer, o autor estuda os conceitos -Oa 
aJma humana entre_ os índios sul-americanos, suas medidas de _ de
fesa contra o espírito do morto e as idéias que fazem da vid.a do além. 

* • • 

Die Guaikurústãmme, Globus, 81, Braunschweig, 1902, pp. 1-1, 
39-46, 69-78', 105-112._ 27 figuras no texto, 1 prancha fora do texto. 

Resumo de dados antigos e modernos acêrca da história e etno .. 
grafia dos Kaduveo (Kadiuéo) e Toba, acompanhado de ligeiras re .. 
f erências aos' Mokovi, Abipón. l>ayp guá e Guachi. O material acêrca 
da primeira dessas tribos é tirador principalmente, dos trabalho~- de 
Boggiani. Apresenta, à pagina 112, um pequeno vocabulário compa• 
rativo como prova de p~rtencerem as seis mencionadas tribos à 
mesma família lingüistica, isto é, à familia guaikuru. 

• • • 

-
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Die Apiaká-lndianer (Rio Tapajos, Mato Grosso). Verhandlungen 
der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urge· 
1chichte, Jahrgang 1902, Berlin 1902, pp. (350)-(379) e figura$. 

Depois de tratar da história dêsses indios, baseando-se em no· 
ticias extraídas de diversas fontes, o autor reproduz um vocabulário 
apiaká recolhido por Max Schmidt, em 1901, e compara-o com vários 
vocabulários da mesma língua e de outros idiomas tupí para demons
trar que o apiaká, "excluindo pequenas diferenças dialetais, é um 
componente puro( do grande grupo tupi" (p. 360). . 

• • • 

Reise in Matto Grosso (Brasilien). Expedi'tion in das Quellgebiet 
des Schingú, 1899, Mitteilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft in Wien, 
W ien 1902, p p. 332-335. 

Relatório sôbre a segunda expedição de Herrn1ann Meyer às ca
beceiras do Xingu, da qual participou o autor. 

• • • 
, 

-

Die Guaikurú-Gruppe. Mitteilungen der Anthropologischen Ge ... 
sellschaft in Wien. XXXIII. lVien, 1903. pp. 1-128. 2 mapas. 

O vocabulário kadiuéo (kaduveo) recolhido p elo autor no Porto 
l\turtinbo, em novembro de 1899, é comparado com vocabulários da 
mesma língua organizados em épocas diferentes e com palavras de 
outros idiomas da f amilia guaikurú. Interessantes são as observações 
gramaticais. = , 

O presente trabalho representa um complemento ao estudo sôlire . 
a mesma família lingüística publicado pelo autor na re-vista Globus. 

• • • 

Der Paradiesgarten ais Schnitzmotiv der Payaguá-Indianer. Glo
bus LXXXIII, Braunschweig 1903, pp. 117-124, 11 figuras no texto. 

Desenvolve com importantes acréscimos · o estudo publicado sob
º mesmo título por Karl von den Steinen (Ethnologisches Nofizblatt 
II, 1901, Heft 2, pp. 60 e segs.). Trata de ornamentos entalhados nos 
cachimbos tubif ormes de madeira daqueles índios do rio Paraguai. 
Pela reprodução de árvores, pormenor estranho na arte plástica dos 
povos-naturais sul-americanos. êsses ornamentos foram considerados 
por von den Steinen com·o representações indianizadas do paraíso 
bíblico, revelando, portanto, influência cristã. 

Estudando as formas dos cachimbos, o autor r efere-se também a 
tais aparelhos dos Chiriguano, Toba, Tereno e Kadiuéo (Kaduveo). 

• • • 

Zur Ethnographie der Paraguay-Gebiete und· Mato Grossos, Mil· 
teilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXXIII, Wien 
1903, pp. (21)-(33), 9 figuras no texto. 

A presente sinopse etnográfi.ca da bacia do Par!lguai e da parte 
superior da bacia do Xingu baseia-se em observações feitas pelo ,au
tor, na qualidade de membro da expedição de Herrmann Meyer, em 
i'899 e 1900, conipletadas por dados tirados da literatura. ·· . . ~ . 

Anfiinge der Kunst im Urwald. Berlin (1905). xv, 70 e viii pp. in· 
8.0 , 63 pranchas, 11 figuras no tex to e 2 m apas fo ra d o tex to. 

' 

• 

- , 

\ 

• 
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Estudo sôbre desenhos a lápis feitos pelos índios da região do 
Alto Negro e Y apurá, por lpuriná do rio Purus e por Bakairí do Pa
ranatinga e Culiseu. 

• • * 

Die lndianerstãmme am oberen Rio Negro und Yapurá rznd ihre 
sprachliche Zugehõrigkeit. Zeitschrift für Ethnologie, 38. Berlin 190fi, 
pp. 166-205, 15 figuras, 1 mapa. 

Esta classificação lingüística das tribos do alto rio Negro e Ya
J)Urá baseia-se em vocabulários comparativos das seguintes quinze p_a
lavras: língua. dente, nariz, bôca, ôlho, orelha. cabeça, água, fogo, 
sol, lua, estrêla, u1n, dois, três. Grande parte dos vocábulos foi recolhi
da pelo autor, e os demais extraidos das obras de outros viajantes. As 
tribos estudadas são determinadas como Aruak, Betoya, Karaíb, Ma
kú, Miranya e Uitoto. 

O presente trabalho contém. além disso, dados sôbre a distribui
ção geográfica, história, aparência física e cultura dos índios em 
questão. 

'" • • • 
Die Ma](ú. Anthropos l, Salzburg 1906, pp. 877-906, 5 pranchas fora 

do texto. 
Interessantes notas sôbre êsses índios que vagueiam, sem morada 

fixa, pelas florestas situadas entre os rios Negro e Yapurá. Vêm a~om
panhadas de 3 vocabulârios maku colhidos, pelo autor, em 1903 e 1904, 

"' nos rios Curicuriari, Tiquié , e Papuri. 
~ . . ~ . 

• • •• 

l 

' 

• r 

-

Les lndiens Ouitotos. Étude linguistique. Journal de la Société des 
Américanistes, N. S., Ili, Paris 1906, pp. 157-189 e 2 pranchas, repro-
duzindo 6 fotografias de indivíduos uitóto. · 

Contém um vocabulário da língua ujtoto-kaime récolhido ·P-~lo 
autor no Baixo Apaporis, em 1905 (pp. 163-174); um vocabulário ui
toto recolhido por Ernst Berner no Igara-paraná, afluente do Putu
mayo (pp. 175-178); notas gramaticais (pp. 179-187); e uma lista 
comparativa de palavras do grupo uitoto (pp. 188-189) . 

• 
• * • 

Die Maskentãnze der lndianer de.s oberen Rio Negro und Yapurá. 
Archiv für Anthropologie, N. F., IV, Braunschweig 1906, pp. 293-298, 
5 figuras no texto. 

Estas notas sôhre as danças de máscaras daquela região formam 
pequena parte do material publicado pelo autor, mais tarde, na sua 
obra "Zwei . Jahre unter _den lndianern". 

• • • 

lndianertypen aus dem Ama:zonasgebiet 1-Vll, Berlin 1906-1911. 
Coleção de 141 pranchas reproduzindo fotografias de índios ama

zonenses. Tem especial valor para a antropoligia física, assim como 
para a etno-psicologia. O autor acrescenta dados sôbre o caráter e as 
capacidades mentais dos indivíduos representados. ... , 

* • • 

Südamerikaniséhe Felszeichnungen, Berlin 1907. 92 pp. in-4.º, 
29 pranchas, 36 figuras no texto. 1 mapa, bibliografia e lndice alfa
bético. 

' 

-
."S. 
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-

Estudo sôbre os petroglif os da região do alto rio Negro e Yapu
rá. Cita e comenta, na prime.ira parte, as observações de outros auto
res sôbre as gravuras rupestres do território dos povos-naturais sul
americanos. 

. ' • <_ -• • 

Der Fischfang bei den lndianern --N-0rdwestbra1iliens. Globus 
XCIII, Braunschweig, 1908, pp. 1-6, 21-28, 20 figuras · no texto. 

~ste importante artigo sôbre a pesca entre os inâ.ios do noroéste 
do Brasil é reproduzido na obra do mesmo autor, ín_titulada: "Zwei 
Jahre unter den lndian~rn" II, pp. 21-50. /. 

~ - , 
_, * • • .... 

Das Haus bei den Indianern /ttlord-roestbrasiliens . . Archiv für An
thropologie N. F. VII, Br-aunschwei!f 1908, pp. 37-50. 
. Descrição de aspectos . gerais da casa índia do nôroeste. do Brasil. 
O autor tratou do mesmo assunto em ~'Zwei Jahre unter den In_dia-
nern". - -. · 

'-' 
.... * • * .. 

-
Die Makuschi und Wapischána. Zeitschrift für Ethnologie XL. 

Berlin 1908, pp. 1-44, 27 figuras, 2 pr.ancha1, Bibliografia. (Em cola: 
boração com Georg Hübner). - ~- -

Depois de reunirem algumas noticias sôbre a história dessa~s duas 
.·. tribos do yale do r.io Branco, aflue~t~ do rio Negro, -os autores ap_re

sentam, n~s páginas 15-3·5-~ vocabulários_ makuxi re_colhidos por- _êles 
e comparadQs com outros vocabulários cj.a mesma língua e de outi:os 
idiomas da f amilia karalb, ·e, nas págin-as 35-39, vocabulários wapi
xana coligidos por êles e comparados com palavras correspondentes 
da mesma língua aruak e do atorai réeolhidas por outros viajantes. 
As páginas 39-43 contém oo~as gramatícais sôbre o makuxi. A página 
44 trata de. prefixo'S wapix.ana. ~ · 

... . . .. 
Die Hianákoto-Umáua. Anthropos·, Ili, Wien 1908, pp. S3-124, 297-

335, 952-982. 
Estuda particularmente a língua dessa tribo karaib da fronteira 

da Colômbia com o Brasil!, 

• • • 

Jagd und Waffen bei den Indiane-rn Nordwestbrasiliens. Globlls 
XCIII, Braunschweig 1908, pp. 197:..203-, 215-221, 21 figuraa ·no texto. 

Valiosa monografia sôbre a caça e as armas. entre os indios do 
noroeste do Brasil. Foi reproduzida . no primeiro ton)o da obra .do 
mesmo autor, intitulada "Zwei Jahre unter den Indi~nern", Berlin 
1909. 

•• • • .. 
-

Zwei Jahre unter den lndianern. -Reisen in Nórduu!st-Brasilien 
1903-1905, l, Berlin 1909, jv, 359 pp., 12 pranchas, 227 figuras, 1 1'la• 
pa: li, Ber(iµ 1910, 413 pp., 10 pranchas, 218_ fig_uras;·-4 mapai. Apê'n· 
dice e índice· ai( abético. '· · · 

O autor viajou pelo alto rio Negro, seus afluent~s lçana, Caiari· 
Uaupés e Curicuriari e pelos rios Apaporis e Yapurá, estudando nes_ta 

. 

• 
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zoná fronteiriça entre o Brasil e a Colômbia -numerosas tribos da fa
miliá Jingüistica betóia e algumas tribos arua:k e~ karaib. Encontrou, 
tam6ém· indivíduos maku, -uitoto e miranía, investigando-os lingüis
ticamente. A presente obra é a narração dessa viagem, estando inter
calados os resultados científicos, que se ref eren1 principalmente à 
cultµra material. sendo ~scassos os dados psicológicos e sociológicos. 
A obra representa o chamado "trabalho extensivo", que procura abran
ger -0 maior nú1nero possível de etnias, ao invés de limitar-se ao es
tudo "intensivo" de uma única tribo. O autor classifica, no apêndice 
as diferentes etnias visitadas, citando, para comparação, 60 palavras 
de cada. -

Às páginas 37-8-391 dó s-egundo tomo, Eric)l M. von Hornhostel es
tuda a altura dos sons de tilgumas flautas de pan do noroeste do Brasil, 
chegándo a supôr estrei~a ligação entre êstes. instrumentos de sôpro 
e seús semelhantes do Peru antigo. 

Uma edição abreviâda desta obra de Koch-Grünberg apareceu sob 
o titulo Zwei Jahre be-i den Indianern 'Nordweftl-Brasiliens, Stuttgart 
1921 (Sétimo milheiro: Stuttgart 1923), 416 pJ>., 12 pranchas, 48 fi
guras e 1 mapa. 

• • • 
-

_ Jndianische Frauerj. ~Archiv für Anthropalogie N. F. VIII, Braun-
schweig' 1909, pp. 91 .:-1001/3 --figuras no text-o 1 pr.ancha fora do te_xto. 

Referindo-se, principalmente, às tribos do:.·noroeste do Brasil vi
sitadas por êle, o autor-demonstra não serem _as indias escravas do 
homem, como viajantes super/iciais afirmavam freqüentemente, mas 
terem elas direitos-iguais-..;a.os do outro sexo, sendo muito respeitadas 
comQ esposa e como mãe. ~ 

• • • • 
- ,..._ 
- Die Uitóto-lndianer. , Weitere Beilrãge zu ~ihrer Sprache nach einer 

Wii~lcrli#te von Hermann Schmidl .. Journal -de la Société des Améri-
canisies,· N. S., VII, Parit:..·~-910. pp. 61-83. · -

"'0 presente estudo sôlire um dialeto dêsses tndios que moram, 
principalmente, entre o Alto Yapurá ( Caquetá) e Iça (Putumayo_), 
consiste num vocabulárjo (pp. 62-73) e em notas gramaticailt (pp. 
73-83). ~ 

- - • • • 

Die .Miránya (Rio Yapurá, Amazonas) ; Zeil$chrift für Ethnologte, 
XLII, Berlin 1910, pp. 896-914. 

· ~Contém. cêrca de 300 voc*bulos nos quais Rivet baseou seu estu
do "Affinités du Mirânya'', algumas inf ormaç.Qes históricas e a r~pro"'. 
dação de fotografias antropológicas de dez indivíduos. 

::-" -

- - . . . 
Aruak~Sprachen No:-r!westbrasiliens u_n~ der angrenzenden Ge

biete.~ Mitteilungen _<ler A_n1~ropologischen Gesells~haft in Wien, 41, 
Wien 1911, pp. 33-153, 203-282. _ 

Extenso vocabulário _comparativo das línguas aruak do noroesté 
do Brasil e do snl da Venezuela, baseado no material recolhido-pelo 
autor e por diversos outPOS viajantes. Um mapa n1o~tra a distribui
ção das tribos arua~<, l>etóla, karaib e maku no território situado en .. 
tre o rio Negro e o Yapurâ. ·-

• • • 

- . 
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Bet6ya-Sprachen Nordwestbrasiliens und der angrenzenden Ge· 
biele. Anthropos, Vil, St. Gabriel-Mõdling bei Wien, 1912, pp. 429-462; 
VIII, 1913, pp. 944-976; IX, 1914, pp. 151-195 (com um mapa etnográ
fico), 569-589, 812-832; X-XI, 1915-1916, pp. 114-158. 421-449. 

Estudo sôbre os idiomas· do grupo oriental dessa importante f a- · -
mília. lingüística. Os demais grupos foram estudados por Beuchat e 
Rivet em seu trabalho "La fainille Betoya ou Tucano". 

* * * 
I 

.Abschluss meiner Reise durçh Nordbrasilien zum Orinoco. mil be
sonderer Berücksichtigung der von mir besuchten Jndianerstãmme. 
Zeitschrift für Ethnologie XL V, Berlim 1913, pp. 448-4 74, 1 mapa, t) 
figuras. . 

Noticias 11istóricas e vocabulários das tribos visitadas pelo autor 
nos rios Urarícuera, Alto Caura-Merevari e Ventuari. 

* • • 

Vom Roroin1a zum Orinoco. Ergebnisse einer Reise in Nordbrasi· 
lien und Venezuela iu den Jahren 1911-1913. (in-8.º grande). 1: Schil
derung der Reise, Berlin 1917, x. 406 PP·. 6 pranchas, 109 figuras, 1 
1 mapa: II: Mythen und Legenden der Taulipáng- und Arekuna-lndia ... 
ner, Berlin 1916 (segunda edição: Stuttgart 1924), xi, 314 pp., 6 pran
c:has,- III: Ethnographie, Stuttgart 1923, xii, 446 pp., 66 pranchas, 16 
figuras no texto, 1 mapa, notas de música e, em apêndice, um artigo 
sôbre música e instrumentos de música de Erich M. v. Hornbostel; IV: 
S.prachen, Stuttgart 1928, xii, 35~ pp., 1 mapa; V: Typen .. Atlas, Stutf .. 
gart 1923, 27 pp., 180 pranchas, 1 mapa. · · 

O primeiro ton10 contém a d~scrição da viagem. Depois de subir 
o Rio Branco e marchar até o Roroima para estudar os Taulipáng e 
seus vizinhos, o autor sobe o rio Uraricuéra e atravessa com enor
mes esforços e sacrifícios a terra incógnita até alcançar o rio Ven"'! 
turari e, descendo·o. o Orinoco. Na viagem pelo Uraricuera até · o 
Venturari são pesquisados- ,principalmente, os Xirianá, Waika, Ye-
kuaná e Guinaú. · , 

O segundo tomo encerra mitos e lendas das tribos karaib do Ro• 
roima, em grande pa.r;te com- os textos originais e a, tradução inter_
Jinear, vindo a seguir um estudo comparativo. E'. êste tomo uma das 
mais importantes co.ntribuições à. mitologia sul-americana. 

O terceiro tomo não só descreve os aspectos ergológicos das tri
bos visitadas, como também aJguns fenômenos de sua vida social e re
)i~iosa, destacando-se uma coleção de fórmulas mágicas em texto ori
ginal e tradução interlinear. Tanto neste tomo. C<HllO no seguinte, que 
é póstumo e foi editado por Ferdinand Hestermann, o material obtido 
entre os Taulipáng ocupa o maior espaço. Além de um vocabulário 1: 
um esbôço gramatical da língua dêstes índios, encontram-se nêle tex
tos no mesmo idioma e material de outras línguas karaib. isto é, do 
jauaranã, ingarikó, arekuná, sapará, purukotó e wayumará; nas lin· 
guas aruak: baré, guinaú. piapóko, adzáneni e mandauáka, e nas ~e
l(uintes línguas isoladas: xirianá, auaké. kaliána, mâku, puináve, gua-
hibo e piaroa. · _ _ _ 

O quinto tomo reproduz 'fotografias de. representantes das diver
sas tribos investigadas com notas sôbre a constituição física e o esta<lo 
de saude, · . . . 

' Assim, a antrópologia física, a lingüisticfl., os ,_-éstu'dos <J.e religião. 
a etnografia propriamente dita . e a JZeografi~ loram ~oqsid~ràvél
mente enriquecidas por esta grandiosa obra. Em coinpar,~çao; .. p.orém. 
os dados sociológicos são muito menos satisfatórios, apésar de o .estu 
do sôbre os Taulipáng representar o tipo do chamado ''trabalho inten-
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sivo", que é a tentativa de conhecer a fundo uma tribo. ao invés de 
investigar, mais ou menós superficialmente. o maior número ·possível 
de etnias, como sucede no '~trabalho extensivo". 

Aliás, Koch-Grünberg aplica, nessa obra, um método que, para 
mostrar seu contraste com o difusionismo, chamamos de "concêntrico',. 
pois consiste em comentar certos traços culturais comparantlo-os com 
traços correspondentes de tribos vizinl1as e outras, não para averi
guar a distribuição d~sses traços pelo espaço e pelo tempo, mas p.ara 
compreender melhor a etnia a ser estudada, que representa o centro 
com o qual todos aqueles traç_os de outras etnias são relacionados me-· 
diante a comparação. 

-~ - ~ 

.... . - • * T 

Ein Beitrag zur Sprache der Ipuriná-Indianer. Journal de la So
ciété des América1iistes, N. S., XI, Paris 1919, pp. 57-96, 4 figuras no 
texto. 

Material lingüistico dessa tribo aruak "pre-andina". Consiste pFin
cipatmcnte num vocabulário comparativo que reune palavras dessa 
lingua do rio Purus recolhidas pelo autor em 1903, com têrmos do 
mesmo idioma recolhidos por Chandless, Mercier, Steere, Polak e 
Ehrenreich. -* * .. 

lndianermiirêhen au~- Südamerika. Jena 1920. (12.0 milheiro: 
ibidem 1921) , iv e 344 pp. in-8.º, 8 pranchas, numerosas figuras no. 
texto, 1 mapa, bibliografia. · 

Estas 117 lendas índias do Brasil e de outras partes da América: 
do Sul são extraídas das 'obras de diferentes pesquisadores e comen-
tadas pelo autor. ~ ~ ~ 

* "' * 

Die Volkergruppierung zwisch en Rio Branco, Orinoco. Rio Ne
gro und Yapurá. Festschrif t Eduard Seler, h erausgegeben von Walter 
l~ehmann. Stuttgart 1922, pp. 205~266, 1 1napa lingüistico. - Resumo 
~m espanhol no Boletim de Arqueologia, vol. I , t. II, Bogotá 1945, pp. 
171-184, 1 m apa fora do texl.o. Bibliografia. 

Este estudo sôbre o agrupamento étnico entre o rio Branco, Ori
noco. r io Negro e Yapurá baseia-se, pr incipalmente, nas observações 
feitas pelo autor nas suas viagens ao alto rio Branco e Yapurá -e do 
rio Branco ao Or inoco, nos anos de 1903 a 1905 e de 1911 a 1913. In
dica tanto o que j á foi esclarecido nesta vasta r egião, como também 
us problemas das zonas vizinhas que não foram resolvidos ainda. O 
mapa anexo, que se baseia, mesmo a r esp eito da geografia. nas pes
<1uisas mais modernas de seu -tempo, é, com exceção dos simbolos,. 
igual àquele que acompanha o tomo IV de Vom Roroima zum Orihoco •. 

I 
* * "' • 

:i--Wõrterlisten "Tupy'', Maué und Pui:úborá. Journal da la Societé
des Américanistes. N. s:, XXIV, Paris 1932, pp. 31-50. 

O autor colheu êsses. tréS vocabulários em Manaus, cêrca de dois 
meses antes de sua moi:te, em 1924. Obteve as palavr.as dos "Tüpy~ 
de um homem desta -triba-do rio Machado, afluente do Madeira; ós.. 
têrmos maué de um Maué nascido na aldeia Kupaiwá, no Igarapé-ua
çu, em Maués; e os vocábulos dos Purúborá dum menino desta triboi 
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.· , .. . . . 
do rio Manuel Co~rêa, afluente do Guaporé. O "tupy'" e _o m1!né~ 
pertencem à família lingüística tupi. O purúborá é consid~I°"~oo ..,. 
nas "Línguas indígenas-rã-O Brasil" de Loukotka, como família ihd~ 
pendente com "intrusão'; '-:de tupí. ~ -

" 4 

-
-. - . • ... 

-
Logo depois de .chegar- ã notícia da morte do grande pesquis-aqor, 

sua personalidade e .sua- ob:ra foram carinhosamente estud-adas..._'"'não "' 
só pelo seu amigo_ I\ivet, ~np ·neérologio acima citado, comó _-'tam~ém ,_ · 
pelos seus colegas _ alemães P .• -W. Sbhmidt no Anthropos, - X?'X, 192:5, - _ -. 
pp. 316-320, P._ Mart;in· 6ú~inde ·no mesmo volume da mesmã· revi&'ta, _ ~ - ~ ~ _ 
}lp. 702-717 (com uµia ro:tog~~fiaó e umá bibliograf~a de 67 trab-;:tll~9©::, ~ g .. -.. 
'Y~lter Lel1mann nas' Mi-(teztgngen 'd·er: Geographzschen G.esells<{l!;a~-t, .,.,,..;: ~ ~· - ,, 
Munchen, Vlll, 192!}., pp. -~Q5::.512, e Fritz Krause em Petermanils_ Mrt-- -~ ~ ;· -
teilangen, 1925, fàscJculo 3-4. O importante papel desempenhadq~ói: - ~ ". , , 
Koch-Grünberg na lingüistica sul-americana foi apreciado pelo padre< .~ 
Wilhelm Scbmidt nos Atti dei XXII Congresso Internazionale d_egli ~- · -
Americanisfi (Roma 1926), ·t . TI; Roma 1928. pp. 527-531, e por -F'~er-<f-i,,. 
nand Hestermann em f'..o.lia -~thnQ.lG-lossica, III. fase. 1, Hambtirg:t'927, -"' 
pp. 1-4, considerando ês~~ -último especialmente as contribuiç-ões.:i-.ao _ · .. · -
estudo dos idiomas k~ralb. -..;· ~ 
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' --. 

- --
~ - ...... _ 

-
. . A presenté coleçãô .ab:range mitos cosmogônicos e lendas -

. · de-heróis, contos, fábui~s - de animais e narrações humorísti-
~ ~ cas. . . _ . 

Muitas lendas dê:lieróis têm suas raízes nos mitos dá .na- "' 
tureza, que com o tempó empalideceram e reaparecem hoje, 
sob vestimenta estranha. Em -certos traços dos heróis trans
parecem os processos da narueza que deram .motivo ªº' mito. 

As lendas tratam ·de-mágicos· e de magia, tr~nsf ormações
sob múltiplas forma&. de homens em animais, de homens e 
animais em objetó_s qa, _vida diária e vice-ve.rsa. Trata~ de . 
aparelhos da magía, de antropófagos e monstros em forma 
de pessoas e animãis. ~,.; ,., - · 

Uma particular orde_~f de contos relaciona-se com a ori
gem das atuais .âanças, .. cujos cantos, de ordinario incompre-
ensíveis, são esc-laieçid9~- pelas lendas. ·· 

As lendas de animafs ~êm, em parte, caráter etiológico, 
porquanto expli.cain .~t(a.S qualidades, côr e forma e· aconte-- · _ 
cimentos da era pri~itiva·. _(I) Encontram-se amiúde, episôdi..: · 
•mente, nos l.ntito~"' e' c-O·ntôs. 0utra-s são propriamente fábu:.. .. 
las de anill)ais; onde ~a astúcia e a ignorân(!ia, habilid~de · é 
grosseria, fôrça e 1~r"aqu~ia se defrontam. -

A mesma tend~nciá. das fábulas de animais têm os cort::. 
tos de "~ONE'Wó"·· -0 .herói é um homem hábil e corajôso . 

. que mata as.tuciosam~nte a. onça ·e perece, finalmente, como . 
... muitos outro$ brayos;. pQr uma cousa banal - um estercora-

rio (escaravelho de -estr-0me) mata-o. São anedotas humorís
ticas, algumas de .. u111a"' comicidade grosseira, de düerentes 
épocas e que ainda- hójê êlevem,_ a sua origem ao prazer de f a- -
bular, como se pode-reconhecer, de traços moderníssimos. 

Mais ingénuos;. ainda, são bs pequenos contos de "KALÃ
WUNSÉG", o mentiroso, .-um Arekuná que nos faz lembrar 
Münchhausen e de quem~ contam inúmeras fanfarronices. 
Elas amoldam-se perf-eitãm~nte às circunstâncias modernas . 
e também são inventaj:làs; em reuniões alegres, em que- um 
prosador procura supla~tar o outro. Em parte, são estas fan
~a.rronices tão 01.Jce:p.as~ que não se . prestam a -ser reprodu- e. 

zida~. ~ .... 
-· 

(1) Paul Ehrenreich: · 1905, . pág . 9. 
(a) Nesta Introdução, os algarls.mes· romanos referem-se a notai do ·autor e 01 al&à"'. • 

rismo. arábicos · ao .;Pú·m~ro ~ do mito ou da lenda. 
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Além destas produções modernas, de fantasia indígena, 
êstes mitos contêm abundante material primitivo. !:Ies mos .. -
tram todos os caraterísticos que Ehrenreich designava como 
formas primitivas (Urformen), "como propriedade mitológica 
comum que abrange a -totalida.de da mitologia dos prímitivos, 
devendo portanto ser considerada propriedade primária da 
humanidad1e". (I). Assim nominalmente os inúmeros mo·tivos , 
explanatórios, dos quáis parte se acha semeada nos mito& e 
parte tem existência própria, explicando peculiaridad-es-dos 
animais e da natureza -inanimada, formas geológfcas, forma
ções de rochas 7etc. etc., como também a formação dos corpos 
celestes e sua relação corrt o globo terrestre. ~ -

Sôbre a criação dQ mundo não foi possível obter porme"' 
nores. O mundo existe desde o início com os homens, animais 
e plantas. Só uma vez; de passagem, é mencionado: "MAKU- _ 
NAtMA (o herói tribal) criou todos os animais de caça e pei
xes." (4) 

A lenda do dilúvio_ está em estreita conexão com a lenda 
de uma árvore universal, que fornecia tôdas as frutas~comestí
veis, e forma uma parte do mito dos heróis. Os heróis de:r;ru"." 
bam a árvore e do -tôco brota água em abundância que alaga 
tudo. 

Sôbre o desenvqlvimento consecutivo ao dilúvio consegui 
_ apenas anotações de uma lenda impr.egnada de idéias cris- _ 

tãs, que me foi contada por um velho cacíque da tribo màku: 
xi, domiciliada no Uraricuéra. Será reproduzida no final 

-

desta obra para mostrar como o. trabalho das Missões -=- se - - ~ 
estas atuam apenas. transitoriamente - desorienta o ~'~re~- -
bro dos indígenas. 

HERóIS: Da lenda da "árvore universM- e do dilúvio", ob-
tive dos meus deis narrãdo-res duas formas que provam .qúe 
também a lenda heróica das duas tribos aparentadas, ·e111 . ~ 
muitos pontos, apresenta _ divergências. · ~ 

A lenda arekuná (1) menciona bem no princípio "MA
KUNAtMA e seus irmãos" deixando, no entanto, de citar os 
nomes dêstes. Na ação aparecem apenas MAKUNAíMA _e seu 
irmão mais -relho JIGUÉ. MAKUNAtMA é o mais moço dos 
irmãos, porém, o mais astuto e o mais poderoso na arte-má.
gica. :S:le derruba a árvore mundial, não obstante os conse
lhos dados pelo sensato JIGUÉ, que procura evitar a con-
sulllação dêsse 'ato. · 

Na lenda taulipáng .{2) são Illencionados, além de MA- . 
KUNAtMA, quatro· irmãos, assim chamados: MA'NAPE, AN· 
ZIK.ILAN, WAKALAMBE e ANtKE. JIGUÉ não aparece nes- , 
ta lenda. No lugar dêle figura MA'NAPE. E' o mais velho do~ 
irmãos e não vale nada. ·Todos os cinco irmãos são menciona- , 

(1) Paul Ebreoreic:h: 1910, pág. 61. ...-
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dos .no início da lenda_. .No decurso aparecem apenas MAKU
NAtMA- e MA'NAPE. a'tivamente, maiS tarde tambem ANZI
KILAN. MA'NAPE, o "-desgraçado", como o narrador confir
ma, derruba a árvore, malgrado o inteligente AKúLí (um 
roedõr), que a d·escobrira, procurar dissuadi-lo. AKúLí pro
fetiza o dilúvio. Como na lenda arekuná, JIGUÉ, assim como 
ANZIKILAN, nesta, (o qual não é meneionado em nenhuma 
outra~ lenda) procura, por meio de palavras mágicas, evitar 
a queda da árvore. 

Sôbre os nomes dos irmãos deram-me · as seguintes expli
cações: JIGUÉ = bicho de pé; (a) WAKALAMBE = remoi
nho de vento; ANZIKILAN = perdiz; MA'NAPE == semente 
de abóbora. 

O nome do supremo herói-tribal, MAKUNAtMA, parece 
conter como parte essencial a palavra MAKU = mau (1) e o 
sufixo aumentativo IMA ~ande. Assim, o ·nome signüica
ria o seguinte: "O GRANDE MAU", que calha perfeitamen
te como caráter intrigante e funesto dêste herói. Tanto mais 
digno de reparo é o fàtn de os missionários inglêses em suas 
traduções da Bíblia,- para a lingua dos Arawoio , vizinhos e 
aparentados aos Taulipáng e Arekuná, denominarem o 
DEUS-CRISTÃO com ó difamado nome "Makonaíma''. 

Em tôdas as lendas que tratam dos heróis, MAKUNAíMA 
é o mais poderoso entre os irmãos. A êle se une ora MA'NAPE, 
ora JIGUÉ. Por sua indiscrição, MAKUNAtMA muitas vêzes 
se vê em situações desagradáveis, das -qua1s se livra, em parte 
graças à sua astúcia, e outras vêzes, com o auxílio do irmão 
mais velho, que é conséiencioso. 

MAKUNAfMA é, como todos os heróis tribais, o grande 
transformador. Transforma pessoas e animais, algumas vêzes 
por c~stigo, na maior parte, porém, pelo prazer da maldade, 
em-pedras ( 4). Também é criador. '.mle fêz, como já foi dito, 
todos os animais de caça, bem como os peixes. Após o incêndio 
universal, que liquida todos os homens, cria novos horpens. 
Ne~tà. tarefa, inicialmente, a-presenta falta de habilidade. Mo
dela-os em cêra, de forma que, expostos ao sol, se derretem. 
Depois os modela em barro para em seguida transformá-los 
em ~omens. (3) . 

N:µmerosos são os pequenos contos que distinguem oca
ráter malicioso e pérfido de MAKUNA'fMA: Numa grande 
sêc~ há abundância de p~ixes. MAKUNAíMA, na sua estupi
dez, prepara inicialmente. anzóis de cêra os quais, naturalmen
te, não pretam. Depois, com o auxílio do irmão JIGUÉ, 
furta o anzol de um pescador, transformando-se num irp.enso · 
peixe voraz, conseguindo arrancá-lo depois de várias tentati~ . 
vas ~infrutíferas. Ambos se transformam, então, em grilos e se. 
ocultam na canastra do homem, que segue para o outro lado" 
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. da montan~a: a fim de adquirir Pelo seu-·-trabalho, (1) -- ~'na 
- terra º-ºs Ingrêses" um nov~ anzol - um _tr~ço módernissi:ino. 

Durante -a marcha sôbre a montanha MAKUNAfMA provbca, 
por meio da magia, Jeridas ~o próprio co~po e Ian~á-as depois 
pelo caminho, _onde as transforma-_em pedras, que aind~íhoje 
provocam feridas nos caminhante$,_ nesses lugar~s. ( 5). 

Uma outra tend~ dos A!ekuná trata éle ações pérfidas--do 
menirio M.AKUNAtMA cop.tra seu '~irmão mais. velho", cujo 
nome .não é .mencionado. Provàviel.fuente -é JIGU:E:. Violenta 
a mulher do irmão e encant~.,;. ·âepois- à casa-} eom tôdas as~p_lan .. 
tações, para ó- cume de uma. montanha muito alta. o irmão 

·que fica na terra, por pouco não perece de _fome, até que~MA .. 
KUN~1MA dêle se apieda. Escarnece dêle ainda,-p~la sua ma .. 
greza. Nas relações sexuais com a cunhada, Mí\KUN:AíMA 
procede agora sem ser estorvado (6). -~ · 

Numa ou_tra lenda (7) conta-se · como-MAKUNAfMA re
tira .de uma fôlha a arraia,-para fazer mal ao irmfio JIS-UÉ, 
com o qual se_ inimizára por causa 4-a mulher dêste. Isto, ~com 
tôda probabilidade, se refei,:e à lenda precedente, das relações 
ilícit~s~de ~KUNAíMA cop:i a m_ulher de:.~eu irmão mais-ve
lho. Para se -yingar;_· JIGUÉ faz cfe_· um pedaço de cipó ,uma 
cobra venenosa. -~ ~ _ > - -

~ -~ 

-~stas dpas pequenas ~~das JJ?rmam,-a _ introgução~para 
· - duas fórmutas mágieas "cun tra piea<la d~arrata~ e '!contra 

picada de cobra''. Posteriorment~~ MA&UNAtMA também 
criou a cobra .. venenosa. _ _ - -~--

" -

Estas fó:rmulas mágicas têm,., íntimas relaç5es COlll os _.--- -~. 
mitos. A maioria na.Sce de u-m pequeno conto mítico, que3éon- · -;. ·~ --. ~ ·; 
duz à fórmula. Existem fórmulas boas e más; más, par~que - *· 

. adoeç~ o nos~o semelhante, e boas_,.··para -que fiqµemos livres 
das doenças. Enquanto nas fórmulas boas, animai&úteis, plan
tas e prodígios da natureza ·desem:Rénham_ papel saliente, i)as 

-fórmulas malignas reaparecem os heróis ti-ibais, notadamente 
MAKUNAt~ e ao lado dêle seus irmãos MA'NAP~ e JIG,UÉ, 
como meliantes, que trouxeram muitas desgraças ao múndo,. 

_para castigar os homens, e principalmente as mulheres que 
não se-subµietiam. · 111) Mo_tivos .,sexuais. são d~termin~antes 
das más ações praticadas .ptir êstes'"'heróis_tribais!'::Quanàp re
pudiados em seu amor, criam os séios em forma de cone,._ tão 
feios, como ainda hoje possuem algumas indígenas (8} . !"' 

Várias lê~das tâtilipáng tratam das:,,.aventuras de ~MA
KUNA1MA com o gigante antropofago PIAtMA,_:que riá-mi
tologi~ destas tribos -derempenha papel importante. A f<?rina 
do supremo herói-tribal apresenta-se õrã~ ~m caráter _solar~ 

-· 

(1) Guiana britânica. 
( II) As' fórmulas mágicas, t ôdas elas nó teirto original com a- traduç.io interlinear, :são p~ 

blicadas no volume IlI e Vom Roroima cum Orinoco. Consulte tam~ TH: XOCH· 
GRUNBERG: Zaubersprücbe der T~ulipáng~lndianer, -Arcbiv für Anthropólosie.· 
N. F, pá11. '371-382. Braun1chwei1 1915. ~ ·~ -

( 
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ora em caráter lunar. me cai noiaÇo do ogro, que o carrega 
., . consigo em-sua canastra. Por uma fórmula má~ica, que MA
.... _ .... KUNA1MA ~surripiara tlo gigante, -ê1e_ se livra _(9). 

~- . O aprisionamento· do sol no laço, parece referir-se ao 
,. _ -- solstício e .:e motivo tã:o espalhado que podemos ver nisso, -co

. .:;-- mo acentua Ehrenrieich, uma manifestação da idéia elemeri-
~ -.--=~ · tar (I) .- __ 

;; Aos eclipses solares e lunares- referem-se, evidentemente, 
-~" -~as lenda& 10 e 12. ~-Na primeira MAKUNAíMA salva•se 

·"'· · :1~ de PIAlMAi -metendo-se numa árv,ore ôca, escapando ileso. 
A- '"'~Na seg.unéla lenda, por culpa próp~!a é tragado por um gigan~ 

- ~ -: : tesco lagarto, sendo salvo pelo cuidadoso irmão MA'NAPE, 
- que com auxílio dos outr os irmãos -mata o animal e abre-lhe 

o ventre,- conseguindo .ainda tirá:.l-0 com vida. A natureza 
- - ; ""- grosseira· e ~jactante dê MAKUNAiMA, que tamb~m. se sp.lie~

~ .;'.:._-_ta em outr-~s lendas, #qlJ.i se evidencia mais aipda pelas -pa--
.r - _ · 1a vras disp-ara ta das que diz aos seus salvadores: "Viram -eo-

;:-. ~ · mo eu luto com um animal dêsseS:?" _ 
~ _ Tamb~ a lenda l Àl evidencia . as qualidades opostas do 

-~~ ~ caráter dos dois irmãos. Não obstante os conselhos de MA'-
"'" .. .,,,,.:. :,. ~APE, M~~UNAíMA numa caçagâ .imita o gritg de PIAfMA, 

_.;.~ sendo morto por êste com uma séta ___ envenenada· e· carregado. 
· ..:. · ~ _ .... ~ MA'NAPE segue as p~gã~as ~ com o· ·auxílio de animais pres

-: _ta ti vos co11$egue chegar -à caban~ ·do ogro, matando-o, bem 
• ~ .. _ - ""="'" como ·à muJher, com o próprio veneno mágico. Então, juntft 

-- o irmão esquartejado e lhe dá vid~. --.-Este é um motivo bastan
, _ -: : ~te espalha® e que visà claramente às diversas _ fases da lua. 

.... -.~ · . As reIª'ções ora a_mistosas, o"ra tensas · e ~té hostis entre 
. ~~-- os dois irníãos MAKU·NAíMA e JIGUÉ ou MAKUNAfMA- e 

-:: ~Ml\.'NAPE~ ~ deixam presumir que ~também esta lenda de ir
~ -· .1pãos, comô idêntic~s lend_as de outros povos,· se· baseiam em 

-· -,:;-~ um mito ~osmogônico- que tem· como objeto a relação do -
. ;'"1:"~~~ol com á lua, sua ótaita ~ conju\ltâ -e novamente separada. 

~;.r · ·"(II) . -·: · -. - _ _ 
. - _ ~ -ESPfRITOS MAL{dNOS E DEMôNIOS: · A figura -de 

-~ ~ - . -PIAiMK mostra düerent.es feições:. _Em mµitas lendas êle é o 
gigante antropófago qúe causa tôda sorte de desgraças; final-

,",. --mente acl!b~ caindo n4 própria armadilha e sen~o morto por , 
_; .-. -um homem· valente · (2&). ·~ t · .. 

-· :a:1e é jÚStamente ó _primeiro :rhédico-feJtíce_i'ro, o "grande 
. mágico", como demo·n.S-tra o próprio nome, que se compõe-de 

_: PIAI == médico-feiticeme e do sufi.Xo aumentàtiyo -= grande. 
_conseg\!_e, pelas liçõe~ ..:.dadas, formar os primeiros médicos

. .. · -'" Jeitice!r<?s entre o~ hoín-ens, danÇlp~llj.es as p~~tas de pode• 
~--· res mag1eos,_ espec1almen~e o fumo, que desempenb.a um p~

, ~ pel importante na cura de molésti~s (21). EIAtM ... .\ é consi-
, ~ 

- _,::. <I> Ehrenreich: 1905, pág. 97. 1910, p6c. 210-._ -
(ll) EbrenreiCh: 1905, pág. 52 • . - · 
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derado, finalmente, ·o pai-primário dos Ingarikó, que vivem 
:na mata virgem, ao nordeste do Roroima. _Não obstante o 
:parentesco próximo da sua língua com a dos Taulipáng e 
Arekuná, foram em tempos idos seus inimigos fidagais, e ain-· 
da hoje são temidos pelos seus vizinhes, que os têm como 
~'Kanaimé", assassinos ocultos e mágicos perversos_, Na 
mitologia não é raro ter a lembrança de uma tribo inimi
ga contribuído para a formação de um espírito maligno. Sua 
qualidade de antropófagos explica antigos hábitos canibais, 
verdadeiros ou supQstos, das respectivas tribos. 

Na maioria das lendas PIAfMA aparece juntamente éom 
sua mulher, a qual partilha de SlJaS péssimas qualidades. Uma 
vez PIAfMA é citado com.o nome de ingarikó ATATAf (26). 
Tôdas as palavras que PIAIMA e seus homens pronunciam 
nas. lendas pertencem supostamente à língua ingarikó e não 
puderam ser traduzidas exatam:ente pelos meus narrado-
res. - _ 

O desaparecimento de PIAI-MA é .contado de diferentes 
maneiras. Numa lenda é assassinado- juntamente com sua 
mulher, pelo cacique MA'NAPE (11); numa outra lenda êle 
é vítima da astúcia de um homem, que não é citado, sendo. em 
seguida morto, por equívoco, pela própria mulher (26). Estas 
informações tão diferentes sôbre sua morte, seu caráter va
cilante, pois ora aparece como res.taurador bondoso, ora como 
destruidor, mostram que a: origem desta forma mítica não é 
unüorme. E' bem pro-vável que_ vários elementos de diferen
tes lendas contribuíssem para sua formação. Várias _figuras 
transformaram-se n-o decorrer dos tempos, devido a traços 
aparentados, na figur-a de PIAIMA. _ _ 

Suas relações com o herói ~solar :e lunar MAKUNAíMA 
deixam presumir em PIAIMÃ também uma personific~ão 
da noite ou escuridão, que devora a constelação, até seu-des- -
pertar para nova vida. Parece indicá-lo a mor-ada de PIAIMÃ, 
que é descrita como uma casa muito escura com um enorme 
buraco no chão, onde êle joga suas vítimas para comê-las, aí, 
juntamente com sua mulher (26). 

Em notável contraste com o caráter pernicioso de ogro 
está sua predileção pelas aves mansas, as quais êle cria, inú
meras, em tôrno da casa (21 e 26). 

.. Na lenda 21 estas aves mansas são ao mesmo te1npo ~.eus 
escravos, KELÉPIGA, que lavram suas enormes _plantaçõeJ 
de fumo. 

Também três contos de KONÉ'Wó são relacionados com 
PIAI'MA ( 49 XVI, XVII, XVIII). Pertencem, evidentemente 
à mais antiga das coleções KONÉ'Wó, sôbre o que darei_, no 
final dêste trabalho, maiores esclarecimentos. O destemido e 
intrigante KONÉ'Wó, que iludé e mata todos os jaguares, co-
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mo os demais anlln:ais ferozes, também não recua ante êste 
espírito malígno. Prega-lhe, cerno também à sua mulher, 
tôda sorte de peças; atira a sarabatana sôbre lugares delica
dos do côrpo, e lhes escapa por meio de um truque, que tam
bém é citadc· em outra lenda (~8). Na fuga êle levanta um 
cervo e aproveita a ocasião pulando para o lado, ao me~mo 
tempo que se conserva imóvel, deixando que seus persegui
dores por êle passem em perseguição do animal, apanhando 
êste ao invés dêle. Mais tarde escalpa o estúpido PIAI'MÃ, es
fregando-lhe pimenta mc·ída· ~ôbre a cabeça desn:uda, d·e :sor
te que, em novo encontro co.m KONÉ'Wó, êste verifica que 
na cabeça daquele está nascendo uma pim·enteira. PIAI'MA 
~onsegue agora desmascará-lo, mas KONÉ'Wó hàbilmente 
consegue livrar-se novamente. 

PIAI'MÃ, nestes três contos e em certo sentido também 
na lenda 26, que trata da sua morte, é uma figura cômica. Já 
as palavras que PIAI'MA pronuncia são ridicularizadas pelo 
narrador, empregan~o expressões esquisitas com acentuação 
particular. O homem primitivo ridiculariza também o inimi
go vale•nte na batalha. PIAI'MÃ desempenha aqui o mesmo 
papel do perigoso 'jaguar, que em · tôdas as lendas é tido 
como imbecil. Isto está na tendência natural do homem de ri
dicularizar o inimigo, a fim de encobrir o mêdo e salientar , . 
a propr1a coragem.· · 

Uma outra forma medonha nestes mitos, que tem certa 
sem·elhanca ., coni PIAT'MÃ, é KASANA ... PODOLE, o "pai do 

~ . 

urubu rei3'. Vive corn sua tribo, cs urubus-reis e os urubus, 
no céu, onde êle e su~ gente, depois ·de despir a vestimenta de 
penas se transformam ·erri homens. (!) E' um grande m.édico
feiticeiro. Na história · de "Jogo dos olhos" ( 46) êle coloca ·no
vos olhos no jaguar, ·muito mais límpidcs e brilhantes do que 
os primitivos, que foram engulidos por um peixe. Para KASÁ
NA-PODOLE sobe a sombra do~ médico-feiticeiro terreno, du · 

• 
rante a cura do doente, a fim de obter conselhos para casos di-
fkeis ; uma visita que está ligada a consideráveis perigos (I~). -

C~mo PIAI'MÃ, _ass.im KASANA-PODOLE é antropófago. 
t:le aceita primeiramente com tôda amabilidade o genro, que 
lhe é trazido da terra pela filha, mas procura, depois, matá
Io para comer ( 2'7) . 

KASANA-PODOLE tem duas cabeças. A cabeça do lado 
direito chama-se MEJIME, a esquerda ETETó. MEJIME ou 

(I) Vultur papa Lin., Sarcor h..111nphu§ papa Sw. Sôbre sua própria situação ante os demais 
.. .. urubus consulte . RTCSARD SCHOMBURGK: 1847-1848. Tomo I, págs • .464 e segs., 

, . .Tomo II, págs. 50í~_., .. -: 1. '.'.E'. altamente notável o estranho fenômeno, de que_ o urubu-
• rei não só exige real autoridade e di1nidade dos Cathartes (urubus comWls), como 

também lhe é tributaao p~1a ramília inteira, segwido um instinto obrigatório, o mais 
profundo respeito". Isto ezplica que no mito êle apareça como um poderoso sobe· 
rano. · 

(II) Consulte tomo III: Médico-feiticéiro . 

.... 
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MEZik\ é chamada ·pqr festes indígen~tÍma: grande águià;: . , 
rar~_ :nas montanhãs ~ 7(las Guiànas;~:"é,,,.que dizem ·podêr, · 
catregar consigo aniin~is maiores é algumas vêzes também 
homens (I). Dela trata·. a lenda 36, onãe ~é morta pelo v-alente_ 
EMEJIMA1PU. _ "" 

- Na ~enda 28 é: ditQ, no final, comú KASANA-PODOLÉ 
reoe_beµ sua segunda :cabeça. O herói da· .le.nda, ETETô_, ªIi
mentando-se de bananas encantadas;.,.. é transformado ell). · 
WEWE, um "come-tudo-'', mítico. EngólE?s~u arco e súas-fte
chas, .tições, a mulher,. a .sogra e o curiháào. Pula nos onib~os . 
de outro e lhe tira da -bôca tôda comida; âe-so·rte que ê.ste ~qua: . 
se morre de fome. Por nieió de um ardil ó homem se livra"li<Í
fantasína. WEWÉ senta-se agora sôbre os -ombros de uma.
anta, até a mesma cair · morta de fome. Com a chegada;;-Oo 
urubu-rei para devorar a carniça, WEVfÉ pula-lhe sôbre .o · _ 
ombro. Assim WEWÉ,_ o "come-tudo~', -passa a formar a- ~e.,. 
gunda cabeça do urubu-rei, que ainda hoie de~ora tudo. ~ 

A dualid,ade das-;.c-ªbeças do urubu-rei,~ que parece vj-sar ·;· ~ 
ao seu caráter lunar"' tàinbém desempenpà-um pa:pet no·- irií~ -- .. , 
to 27. KASANA-PODOIJE ordena- ao .gê:Qrp gue construa , úm? .-"' 
banco çom duas cabeças, como êle mesmó (II). !" .. ~ · 

-~Uma família inteira de monstros é: citada na lenda: 31~ · 
E' a -mãe dágua RATó_ com sua enorme parentela, gigantés:. 
·cas -cobras dágua gue estacionam nas corredeiras e cascatas _ ~ 
e que_ com suas bocarras -abertas (os redemoinhos) cha~m- ~ 
a si os botes com seus ocupantes. :t!:las não comem os hom~q~, -~: 
a penas escolhem um belo moço ou uma b!}Ja moça p~ra ca~.glr . 
coin ~parentes de sua família. Nas moptanhas elas têm Jl~bi: 
tações_ espaçosas. As enttadas ficam ·sQg ·as _ águas dos rio.s . 

... Nos contos os MAYARf desempenham um papel iJ11pe>t~ -
tante. Com êste nome são designados ~úmeros demônios-qu·e "" 
habitam-montanhas,_ rio~ e lagos (2, 3-t 35), como também -as 
almas dos falecidos " (37) ou seres fantásticos nos quai~ s~ 
transformam seres animados (31, 32, 36, 40)~ isto é, geralmell:~:._ ~ .,. 
te ·serés demoníacos-q:ue àrdinàriamente só poderão ser ·pr~ . - " 
sentidos pela classe ~pr,iv.ilegiada dos médjc·9s-feiticeiro~: · Os 
MJ\UAR~ não são· propriamente de ca:-ater maldoso. :a:1€~ 
auxiliam os homens, especialmente os médicos-feiticeiros~ (21, 
34 e 39), intervindo_ ROrém, amiúde, cQm espírito separató-
rio,. ná vida dos homens (32, 35) . -

No .,.mito 21, os _primeiros médicos-:fei~lceiros humanos do . 
~ seu mestre PIAI'MA, retornando aos _pagos, transf ormaµi 

.... - - ::-. . 
•' 

-"'' 

' -- ~ ·~ ~ 

(1) . Durante minha viageÍp -pêio . -alto Rio Negro (19oZ:t9:05) vi como uma ' eno..Jne ~ ,. 
ave de rapina carregava consigo para as alturas um gra~e guariba ruivo. Uma gár; "' 
ra que trouxe de lá tem õ reàpeitável comprimento.,~de llan. · "' . -· -

(IÍ) Um banquinho de madeira, que representa um urubu branco de duas cabeças, evi4en:. 
- temente um urubu-rei, foi trazido das cabeceiras do Xittgu i)età la. expedição de:-~ 

den Steinen. Consulte KARL v: d. STEINEN: 1894. Págs. 287·l88, fig. 84 '.:' 

-- r 
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suª parente!~ inteira e_!n MAIY;KO (MAIYKOG,, UMAYKOO). 
~ . ~stes· espíritQs da môntanha formam~uma classe especial dos 

MAVARf. r'São pessoas como nós", acrescento.u o narrador, 
"mas invisíy~is para -as pessoas -comuns. Ape~as os médicos
feitJceiros pódem vê-los e com êles ter relações". -
~ ~-Espírites.maldosâs são os WIBAN, {antasmas da noite, e 

seg\illdb a lenda, ,foram assim transformados dois discípu
los-de PIAI~~' comõ_castigo pela sua desobediê~cia" (I). _ 

. Sol, lua ê algumãs co.nstel?ções aparecem ~f'sonifica_das 
ou#antropom·orfas. ---""~ 

- O sol com sua coroa de raios é um.homem com a cabeça 
enfeitada de prata e penas dé papagaio,-brincos feitos da co
berta protetora das asas do coleóptero-Buprestis, que é apro
veifàdo pelos indígenas, de inúmeras màneiras, pàra adornos. 
Instalado em seu bote-êle sobé com as· fiJhas pelçj- céu acima. 
destaca então. uma das filhas como estrêla,no firmamentõ, a 
fim-de que ilumine a via-látéa, o "caminho das sombras". A 
outra filha êie m_anda ao céq que ·está a~ima do n-osso, a _fim 
de ,,;gue sirva -~o:rho lU;Z à "g-ente de lá" (·13). - · 

:: _'"Quase c.óm as mésmas palavras a l.;ua indica, numa len-
- ~ - da ·taulipáng; às duas filhas, os seus lugares como distribui-

doras de luz. - --
- -: ·-. Na ;olinda. lenda ÁKALAPIJEfMA, o so1 ocup~-< perante ês
te . pr.imeiro homem, :predecessor de t<;)dos os índios, uma 
põ_Sição imwrtantíssima. Êle _salva-o da ilha deserta, onde, 
por sua própria culpa, Jôra colocado· pelo "pai dos sapos" que 
o r~conduz npvamenre a uma 'situação condigna, "-chegando ao 
Pº!l~º de lhe oferecer uma de ·suas filha~ como espôsar sob a 
condição de.não ter .relações com outras mulheres. AKALAPI
JEíMA, porém~ infringiu o m~ndado. :m;1e se enamora das fi
llías,. do urubu e peréle, assim, para si ._e seus descendentes, a 
eté~na juventude e beleza que _distinguem o sol ~ suas fill}as, 
as·_ ~strêlas (13). 1 -

~ _. No texto origina( desta lenda falta êste final moralista. 
· .~Em tempos idos7ã lua permanecia sôl:>re a terra como fei

ti~éiro matí._.Ela roubou a alfi!a d!e lllllª criança e meteu-a 
sob :uma panela, adoeeendo püf isso a criança. O bondoso mé
dice-f eiticeiro que a . tratava d-esc.obriu o delinqüente e o perse
guiu. A lua .,d_eixou que suas. duas filhas a escondessem den

, tio ·de outra~ panela' virada: para baixo~. o médico-feiticeiro 
qu;ebrou com-seu tac~ as duas panelaS', livrando a alma da 
criança e surrando o "" féiticeiFo, que com suas filhas subiu 
por uma trepadeira ps---ra o céú:onde, como lua, fornece luz aos 
homens sôbre a terra; e elas, éomo e.stroêlas, iluminam às · al-... . 

ma"S .o camifiho para p.outro mundo. (14}. 
- . . 

(1) Mais explicações sôbre êstçs e outros ~res demoníacõs contém • tomo Til. - -.· ~-- ..... ,,,,...-,.,;... .,._ 
' 
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As manchas da lua são sangue de regras menstruais que 
uma filha do sol, numa aventura amcrosa noturna, lhe passou 
na face. (15) 

Como conseqüência dêste acontecimento, o sol e a lua 
que dantes mantinham estreita amizade, tornaram-se ihimi
gos, de maneira que hoje seguem suas órbitas separadamente. 
(15) As relações misteriosas da lua com a vida sexual-- da 
mulher devem ter sido determinantes desta lenda. 

Explicam as fases da lua da seguinte forma: a lua pos
sui duas mulheres, .os planetas Vênus e Júpiter, com as quais 
mantém relações alternadamente. Uma a trata muito bem, 
a outra deixa que ela passe fome, de maneira que aparece 
ora gorda, ora magra. 

O exemplo da lua figura como razão da habitual poliga
mia existente entre aquelas tribos. (16) 

Nos eclipses um espírito maligno fere com o tacape _a 
face do sol e da lua, escorrendo sangue sôbre a mesma. (17). 

ESTRÊLAS E CONSTELAÇoES: Na lenda d·e AKALA
PIJEíMA, KAIPANóG, Vênus, aparece, da mesma forma que 
a lua, apenas transitoriamente, sendo o papel principal de
sempenhado pelo sol. ( 13) . 

As duas filhas do sol e da lua não são mencionadas for
malmente como estrêlas. ·ne acôrdo com uma explicação · do 
narrador, a lua teve de cada uma de suas mulheres uma fi
lha. (14) 

A Via Látea é o caminho das almas dos defuntos par~ ~9 
outro mundo. (14) Por isso é pouco provável que, como julga 
Ehrenreich (I), sua particular ramificação desse a idéía_ âe
uma árvore, que encontra sua explicação na árvore mundial, 
produtora de tôdas as· plantas e frutas úteis. · · 

Duas lendás da presente coleção referem-se à formação 
de . ccnstelações. , _ 

O Cruzeiro do Sul-é um enorme Mutum (II) (o galo sil
vestre sul-americano) voando, perseguido com a sarabatana 
pela respeitável vespa KAMAIUA, alfa do Centauro, sendQ o 
caminho iluminado por uma tocha pela planta mágica KU
N'AWA, beta do Centauro. (2) 

O leite branco desta planta serve acs índios cJn-io recurso 
mágico, a fim de saírem coroados de sucesso nas suas caça
das; assim também o caç~dor se deixa picar nos braços pela 
vespa, pelo mesmo motivo, e mais·, para poder manejar com 
segurança o arco e a sarabata~a. , 

A lenda 18 é dedicada -às Plêiades. E' uma das mais lin
das da coleção e se destaca, no seu texto primitivo, pela fibra .· 

(1) .1905, p . 39. 
(II) Cru sp. 

( 
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poética e inúmeros diálogos, ppr uma vivacidade extraordi~ 
nária. E' contado como as Plêiades chegam ao céu e quais as 
funções que lá devem desempenhar. 

As Plêiades formam, segundo a interpretação indígena, 
com o grupo de Aldebarã e uma parte de órion, a figura de 
um perneta, JILIKA WAi ou JILIZOAIBU ( JILIJUAIPU) ten
do tido, aqui na terra, u~ma perna decepada pela espôsa adúl
tera, subindo então para o céu. Antes de sua ascenção, 
mantém uma conferência com o irJllãO, ao qual entrega a · 
mulher e o filho. ~le anuncia que com o seu desaparecimento 
irá começar a época das chuvas, aparecerá grande quantida
de de sapcs e cardumes de peixes irão subir rio acima, e ha-

. verá abundância: de .alimentos. 
Junto às Plêiades, que representam a cabeça do herói, as 

estrêlas pertencentes ao grupo de Aldebarã e de Orion, segun
do a interpretação dos índios, desempenham um papel secun
dário. Por isso no texto primitivo o herói tem o apelido JILf
KE-PUP Ai == cabeça estrelada. 

As Plêiades têm para os. índios uma im.portância capital 
na determinação das estaÇões, do tempo oportuno para 
as semeaduras. Quando elas desaparecem no horizonte oci
dental, começa a época_ das cl1uvas; quando ::parecen1 nova
mente no horizonte oriental indicam o tempo da sêca. (I}. 
FENôMENOS METEOROLóGICOS: Ainda Ehrenreich 
atribui aos :fenômenos meteorológicos, na m1tclogia sul-ame
ricana, uma "importância muito reduzida" (II). Er.n alguns 
dos contos por mim colhidos, êles des~·~m9enham os papéis 
principais. Estas narrações ( 42 e 44) t êm; no entanto, um 
conteúdo moral, qu~~do demcnstram a fôrça sobrena t-,ural 
d.o raio e da chuva em comparação com os animais. O c:stú
pido e fan~rrônico jaguar é, nos dois casos, o vencido. Raio e 
chuva aparecem aqui cerno seres de forma corporal, sem no 
entanto serem designados explicitamente como homens. Bem 
claro isto se encontra no mito 42 onde o raio, sentado à beira 
da estrada, está erifeitando seu tacape, com o qual, depois, 
desencadeia trovoadas, raios, tempestades e chuvas. O jaguar, 
porém, o toma por um animal e quer devorá-lo: O pavor ctue 
a onça tem atualmente pelos temporais e chuvas é explicado 
por êste conto. 

Um caráter explanatório tem, além disso, o pequeno con-
.. to 45, onde é afirmado porque o raio atinge, de preferência, 

as árvores faricá. Também aqui cs raios falam, bem como o~ 
seus inimigos, os carapanãs, que a tiram sôbre aqueles setas 
envenenadas. ~ · · · 

Também o vento desemp~nha nestas lendas ·um _papel 
relevante e, segun.do Ehrenreich, ao mesmo "corresponde uma 
(1) S6bre •• demais e1trêla1 e constelações verüicar tomo III. 
(li) 1905, pá11. 15 e 29 • 
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certa forma corporal- .tendo em vista a;~ua açãô _mecâniga~' 
(I)·. Um dos irmãos do heró!-tríbàl ~UNAIMA~é WAKA
LAMBE (II)~. Com o-~esmo n-0me designam os indígen-a.S o 
perigoso remoinho que, de vez . em quando, jull;~mente CO-Jll 
o KURANAú;-o tranquilo turbilhão, se _forma na~queima dã:> 
savanas e obriga os hofuens a se deitarem unidos._ ao chão~ou 
a se· 8egurarem nas árvores para não seret:n lev~dos com êle . 

. .. Na lenda arekuná. 33, W AKALAMBE toma ~Jgumas cri
anças que atearam fogo na savana e as carrega consigo para 
as a1turas, -levando-as-para sua ~moradia, onde as ·tra.nsfor$a 
em remoinhos. Os pais, depois de muita- procura,. encontram 

· os filhos e se .transformam tamtiém em W AKALAMBE. 
Chuvas, . ventos ~ raios têm,-finalmente, importância re-

levante na cura de certas doen~as. . ~ · 
Nas fórmulas m~icas, que estão em "estreita refação COl!l 

a mitologia, aparecem personifíéados, falando e ativos, e -ierjle
deiam o que os herois-tribais na. sua malevolência ;e ruinda4e, 
cometeram. . . ~ . ... 

KEIEMÉ·, b arco-ii;is, após. a sua aparição fõf; tido como 
uma enorme e- multicor cobra dágua, que vive nas catar~tas 
elevaâas. Possivelmente esta crença originou-se ~de obserya
ções. feitas sôbte quedàs ,dágua, onde amiúde se formam ~rco
iris;:dentro .da neblina que flutu~ sôbre-a;s mesmas-: Quaq~lo 
KEIEMÉ tira sua pele,-é um homem. ~le é de caráter maldóso 
(22) . Isto, no entanto, não impede que ê1.e seja tomado com-o 
"pai_ de todos os animais", que -:recebe-as suas s9mbras ( al-
mas} depois -·àa morte (III) . _-,._ · - ~: . "'.· · 

' .. . ~ ·, ~ :..~~ --~,., ~ -

FOGO: O fogo· aparece uma~vez personificado,, como "pe
queno e corpulento homem''", j}Ultament.e com o jaguar, -ao 
qua:r- derrota -~ªluta com muitâ facilidâde. No conto 43, q:ue 
na sua tendência e no 'Seu desenvolvime:Rto. oratório coincide 
com o conto precedente do "Jag~ar e do,,,raio", volta o fogQ ·ae 
uma caçada com uma ·canastra ·cheia da caça que obteve, eir
cundando uma área- da savana, (como os indígenas proce-

t dem) com fogo. Traiçoeiramenté o jaguar se lança sôbre 6 pe-
- . ._ . ,..,,, - -... ~iJ' 

queno homem, segura:o contra: o chao .e ferra-lhe os dentes 
na garganta. Nisto o jaguar pega fogo e se queima_ vivament&. 

Assim o elemento retorna ao seu verdadeiro e~tado natu
ral, conservando-o durante tôda a luta ,que man,tém com"'o 
jaguar, até que no final reaparece falando e, como.pessoa·.-él)-
trando em sua casa. ~ -

Como nos contos 42 e 44 o pavor do jaguar pelas.trovoadas 
e chuvas, assim, aqui o seu habitual pavor pelo fogo tem mo-
tivo explanatório. ~· . .,,, -. . - . :,, .. " . " . . " ... ~~ . 

~ .,. ..... ~ ,.,.,. ~ - ,;~ . -..... 

-
(1) Ibidem p . 15 . 
( II) Consulte também o tomo IIl: F 6rmulãs mágicas . 
( III) Vide tomo JII . 
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ANIMAIS: O prÍI!lÍtivo conceito d_o mundo não faz düe
Tença entre homem e animal. Todos os animais, de qualquer 
espécie, podem se apresentar ativos e falantes, mas sua natu
reza animálesca, qualidádes que. c1 indígena tem diàriamente 
ante os .olhos, prevalecé; _ _ . 

Uma ~anta educa um menino raptado e êste quando sai da 
adolescênéi~, entrega::_se-lhe, como mulher~. _ Desta, para 

~ - nossa compreensão deveras notável união, nasce uma crian
.:~ _ ~:-_. ça hum~na. A anta, porém, numa c~çada, depois de ter como 

: ~ · verdadeirª anta devast~do tôda ª~]:Jl_antação, ~morta por ..;pa-
~~ rentes dê seu espôso e.D êc·mida por--êles (22). , .. 

~-·. · Pecull àiidades dÕ~ animais, nas lendas, são transpostas 
-~ para o hu_mano. Talvezpossamos explicar isto como uma ma-
-;. neira de ãfastar a contradição existente entre: as naturezas 

"" -~ ~ ·- -
:~ · .humanas é animais. --: . · 

·. ~~ Na me_sma lend~.:a anta ensina -ao espôso, quando- êste 
:; :foge de .'Qrpa cobra ye.nénosa: "Isto-hão é cobra: ·Isto é meu 
~ fogão! A ~cobra persegue os hom'ens e onde ela- pica, sente-se 

' 

.>; - -

· ~·-dor. A cobra é para nôS' (antas) um fogão. Os homens tem-na '= 
-: - "'como cobra e sentem ª~su.a picada, assim como nós sentimos a 

. ·- ~: mordida dó-cão ... P:~ra a anta .. o :.ção é uma '~cobra". A anta 
~::..:..,,.-~·não teme_ -a" cobra v_er,(e_nosa, porg.ue,_ _esta não b9nsegue fa:z;er · 
· - :·~: :- ·mal a ês&e paquiderm~~ <i() cão é, p~rtanto, para. .a anta, o que' 

-~ para o homem· é a .cobra v:.enenosa.~. 

. -~ A singular comparação da cobra com um fogão, prov-à-
. ~ -~ , velmente r.esulta dá forma redonda das chapas de fogão uti
, ~;." lizadas pelos índios e que têm uma certa s·emelhança com 

.. ~ ~- uma cobra" enrolada. 
- · ~ Os caÍ'!apatos, que abunda.m no corpo da anta, são suas 

~-- . ~ pérolas.- Ela as carrega como enfeite e enfeita, conforme a len
- da, também seu companheiro humano. (22) - . 

. _ . O enorme jacaré -d~nomina os-homens que apanha e de-
._ .- '· -vóra, as suas "antas" (4·9 XIV) . - , ·. 

~ "" ,,,. . . -

:.. • ,-?>.: • Parao-0 éão, os _excrementos ;humanos, qu·e êle come co:rp 
· -:--~ -prazer, são·SAKúRA, isto é, massa, .donde é feito o caxiri (be-
- .. · _ bida para festas) . (24) : - ". ~ -

--~~ Bebida'" feita de ·animais putrefatos é para os urubus 
· . -~~ .PAIUA, ~Ainebriante -Jjebida feita 11elos indígenas, da farinha 

• ~-J< de mandloca. (27). · "'L . .· • 

.... __ . Num t?'equeno mito, cuja inti:9dúção é a .fór_piula mágica 
~ - que se apljca-"para tornar inimigos> amigos", os raios dão mi-
~ ~ nhocas pªra o tatu coip.er e des~nam-nas como se•s cer

vos (I). Para os tatust as minhocas_ são o alimento principal, _ 
." - como par~ ~stes índios -das sa van~s o são os cervos. · 
· . ·Forriligas peçonhep.tas são _·a _ pimenta do antropófágo 
P~Al'MA. : (10). ... ':. 

·. 
\ 1) Consulte~_tomo DI: F cSrmW..s mápcu. , 
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Esta transformação de noções, para melhor compreen
são, baseia-se, aparentemente numa concepção infantil. 
Amiúde, pode-s~ obse;rvar que as crianças, dão aos brinquedos, 
conscientemente, outra · significação, segur,tdo o jôgo que es
tão jogando. 

Também a diferença entre o homem e o animal desapa
rece completamente para as crianças. 

KEIEMÉ, o arco iris, é cerno um homem, mas quando se 
veste torna-se enorme cobra d'água. Sua forma humana êle 
a demonstra pelo fato de matar um menino com setas. Em 
conseqüência ela, é morta sob a água pelas a·ves mergulhjldo
ras, que se apresentam nesta ação como pássaros e que se 
utilizam também de setas. (22). 

' Quando -cs -urubus-reis, que vivem no céu, aí chegam, 
tiram as suas vestimentas de penas e se apresentam como ho
mens. Mesmo assim devoram ~m prazer animais putrefatos, 
como verdadeiros urubus. Também os papagaios, periquitos, 
araras e outros pássaros, no céu, são ·homens como nós. :mies 
preparam bebidas inebriantes de milho e mandioca. (27) 

No mito 29 os porcos do mato almoçam e "bebem caxiri,., 
feito de frutas de inajá, tucum·ã, abíl e tôdas as outras frutas 
preferidas pelos porcos''. ·

Os peixes beb-em caxiri para tornarem-se valentes, tal 
qual procedem os índios, antes de entrar em comba,te. :mle.s 
carregam então casas que são lançadas numa catarata. (34). 

Na fábula dos animais 48b, o jaboti mostra primeiramen
te suas qualidades animais. Procura em vão subir numa pal
·meira, depois é suspenso pelo _macaco, caminha pelas f ôlha-s,. 
cai de costas e fica cqm.pleta.mente desamparado no chão. 
Mais tarde persegue a· anta cem arco e flecha, mata-a e es
quarteja-a com uma f~ca fornecida _ pelo jaguar. t!ste tr~z 
uma panela e lenha a fim de cozinhar a prêsa. O jaboti disfar
çadamente raspa a _casca venenosa de uma árvore, junta ao 
cozido e mata assim o jaguar. Em seguida, decepa-lhe _com 
o facão a cabeça e de um dos ossos faz uma flauta. :mie é então 
perseguido por outro jaguar, conseguindo escond~r-se num 
'buraco. O jaguar vai buscar uma enxada para retirá~lo. Neste 
meio tempo o jaboti astuciosamente se livra;. porém, pou~o 
depois é apanhado por outro jaguar. ~ste quer comê-lo, mas 
êle lhe diz: "com cs dentes não me podes quebrar, atira-me 
c·ontra uma palmeira, que pende sôbre o rio, assim quebrarás 
minha carcaça". O estúpido jaguar_ executa o que êle lhe 
disse. O jaboti naturalmente não se-parte. Cai no rio e sob 
a água livra-se de seu .perseguidor. - _ 

Assim as figuras, nestas narraçõ~s, apresentam qualida-
des humanas e animais, numa confusão desordenada. -

O papel importante que os animais desempenham na. 
vida do índio ressalta também-nos mitos. Animais são consi--
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derados os donos primitivos ou descobridores de valores cul
turais, fogo, plantas úteis, ferramentas ou importantes con
dições corporais, que os homens adquirem dêles, pacificamen
te ou pela fôrça . 

Assim os homens devem, indiretamente, ao roedor Da
syprocta aguti tôdas as boas frutas, pois ê~te, na lenda do 
dilúvio, acha a árvore WAJAKA, que produzia tôdas essas fru
tas. Por êle os heróis-tribais são informados da existência da 
árvore que, por sua vez, derrubam, espalhando as frutas por 
tôda parte. (l e 2). · · 

Por um homem o milho foi trazido do céu, onde era pro
priedade dos papagaios, periquitos e araras. Com êles tam
bém b~beu o primeiro caxi~i feito de milho._ Os marrecos 
possuem, no céu, plantações de mandioca e preparam caxiri 
desta raiz. (27) 

Era proprietário do fogo, (segundo a lenda diluviana 
dos Arekupá) primitivamente, o pequeno passarinho MUTúG,_ 
(Prionites momota). MAK.UNAIMA e seus irmãos consegui- . 
ram pela astúcia penetrar em sua casa e carregarem consigo 
o fogo. (1). . 

. Na era primitiva o sono somente pertencia a ÉMORóN
PODOLE, o "pai do sono", cuja natureza não é det·erminada 
pormenorizadamente. Evidentemente era um animal, pássaro 

. ou lagarto, pois um médico-feiticeiro conseguiu roubar-lhe · 
(depois de várias t entativas - pois quando alguém s~ apro
ximava dêle, infalivelmente pegava no sono) , durante sua 
ausência, três ovos, que servindo de alimento aos homens, 
lhes transmitiu o sono. (206) · · 

Também os venenos písceos? AZA e INÉG, _que se forma: 
ram do cadáver de um menino devem os homens, indireta.:. . 
mente, a· um animal, ·pois uma anta foi a mãe dêste menino. 
(22) . 

Do cão recebem os homens a rêde de dormir e a semente· 
de algodão. (24) 

O encanto EMPUKúJIMA, que é utilizado para matar . 
homens ·à distância, estava primitivamente ~a posse do demô_
nio maligno PIAI'MA. Pelo pequeno lagarto SELEZELEG, 
recebeu-o o heroi-tribal MA'NAPE. ~ste transferiu-o para o5 
homens, que ainda hoje dêle se utilizam. ( 11) 

Nos mitos 28 e 29 aparecem animais como proprietários 
de aparelhos mágicos, que os homens recebem por· meio da 
astúcia ou da fôrça, ou ainda por meios pacíficos, para depois 
novamente perdê-los para os animais. No mito 29 os animais 
mostram_ aos homens como utilizar-se dêstes aparelhos má
gicos. · 

Em tôdas as mitologias há animais caridosos. t:Ies não 
só ajudam aos homens, como também aos seres de;moniacos~ 
com suas fôrças naturais e mágicas. . , 

'\ 
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PILUMOG, a libélula, ajuda a PIAI'MÃ quando o mesmo 
ensina aos homens a arte mágica. (21) __ 

A vespa KÃMBEJíKE coleta o sangue de MAKUNAf~A, 
:morto por PIAI'MÃ,-espalhand<Jr-0 sôbre o cadáver esquarte-
jado, dando-lhe ~ida novamente. (11) . '"""' 

O pequeno lagarto SELEZELEG transforma-se em . uma 
ponte, sôbre a qual MA'NAPE atravessa o rio para chegar à 
.casa de PIAI'MA. Ensina-lhe também onde achar o encanto 
para matar PIAI'MA e sua mulher · ( 11) . 

Um passarinho segura umã ~ponta da trepadeira pi la 
-qual a lua quer subir ao céu e leva-a até à entrada dêste, 
onde a amarra. (14) 

JILIJOAfBU manda a visar ao -irmão, pelo pequeno pás
sarinho KóEZAG, que sua mulher lhe cortara a perna co_m 
o machado. (18 e 19b) No texto primitivo da lenda arekuná, 
_o aleijado manda seu "MAUARf" (I), como se e~pressou o tra
duto-r, um ser espiritual, uma espécie de almal até seu irmão, 
a fim de lhe comunicar êste crin1-é. Lá não· é dito claramente 
que é um passarinho, mas pelas lendas 18 e 19b e o grito 
"TfU", que o animal junta à suas palavras, isto transparece. 

A alma de PIAl'MA, morto como borboleta, indica ao 
próprio inimigo o caminho. (26) - _; . 

Na lenda arekuná·-22, todos os pássaros e animais de cáça 
procuram debalde entrar n'agua, ~fim de matar a brava co
bra d'água KEIEM.É. Dois pássaros·mergulhadores finalmente 
<>conseguem. 

ArimaJc:: 9restativos apareç.em na b2la lenda da "visita 
ao céu". (~7) , · 

PILUMOG, as lib'élulas (b) 1 ajudam o homem a esva
ziar um grande lago, Qnde o pássaro UOíMEG desempenha 
o papel de vigia, avisando os trabalhadores, com seu grito, 
da chegada de estranhos. MOTó, as minhocas, ~uram buracõs 
numa rocha, para cs a1icerces da moradia. KASAU, os pássa
ros tecelões, provêem a casa com telhados e paredes. MAfD
JAPE, os cupins brancos, constróem de pedra o banco mágico. 
Todos êstes trabalhos são terminados dentro do menor prazo. 
Finalmente o hcmem volta, auxiliado pelo rouxinol (a) MU
RUMURATA, novamente para a terra. 

As vespas picam o pai do urubu-rei, aju~ando assim a 
livrar seu genro. (27) -

No mito 34 os peixes e outros animais aquáticos ajudam 
<> médico-feiticeiro W AZAMAtME a castigar os assassinos de 

~ . 
seu sogro. 

4 
(1) MAUARl são denominados por êstes indígenas, todos os seres demoniacos. -
(a) Rouxinol seria a tradução literal. E sta ave não existe na Améri-:a . Possivelmente 

uirapuru: (Nota do revisor) . 
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Encontramos nestas lendas os mais variados animais, 
de~d.e a onça e a anta, até o escaravelho- de estrume e a mi
nhoca. Na maioria da~ vêzes aparece a onça; quase sempre, 
desempenha, porem, uin papel lamentável. ~la não só é venci
da por fôrças superiores, como o fogo, raios~ chuvas, mas tam
bém por homens e animais que a ilude~ com sutilezas. 

Animais pouco vistosos se destacam, no entanto, pela as
túcia, como na lenda dcs heróis o roedor aguti, e nas fábulas 
dos ~animais, o j aboti . 

éertos animais s:ãq-· tidos como protótipos de &eu gêneros. 
e s'ão d-estacados com o apelido_ PODOLE == pai; WAIMESÃ
PODOLE == pai do- lagarto (12); WALO'MA - (E) PODOL~ 
== paí do sapo (13); MAUAf-PODOLE == pai do caranguejo 
(20a); PAUI-PODOLE -== pai do mutúm (20c); KASÃNA-
PODOLE == pai do urubu-r~i (27); KULATú-PODOLE == pai 
do jaéaré ( 49 XIV). 

~ PLANTAS: - Raras vêzes as plantas falam e agem inde
pendentemente. Na maioria são plantas mágicas; atualmente 
utilizadas pelos caçadores e pescadores e aplicadas para cu
ra:-d.e moléstias, sendo suas funções esclarecidas nos mitos. 

· As plantas mágicas AYúG, ELEKAUA e outras, desem'."' 
penham papel relevante-nà cura de moléstias. A dececção de 
suas cascas não só é ingerida pelos doentes , como também 
pelos próprios médicos-feiticeiros para se imbuírem de poderes 
magicas. (21) _, 

·A YúG aparece per&onificado ao lado de seu irmão ELE
KA UÃ e de seu "irmão· mais velho" MESE-YÉG (I) como os 
mais poderosos e perigosos ajud~ntes do médico-feiticeiro dú"." 
rante a cura do doente. -t:les são, como o narrador da lenda 
21 se expressava, "como gente", as "sombras (almas, esp_íri
tos)- das árvores". Auxiliam sobremodo -o médico-feiticeiro 
bom na sua luta contra o médico-feiticeiro máu que provocou 
a mo_léstia. (II) 

_ Na lenda 14 aparece o médico-feiticeiro em companhia de 
inúmeros AYúG. Autoriza um dêles a trazer de volta a al
ma d~ criança que o médico-feiticeiro maldoso, KAPÉI, a lua, 
havia raptado. -

-A trepadeira KUN~ W A é vista no céu com uma tocha 
na mão. (20c). 

Numa fórmula mágica contra erupções da pele apare
cem as düerentes qualidades da pimenta falando e tomando 
parte ativa na cura. · (III) 

Como os animajs, assim também as plantas auxiliam o 
hc·mem nas aflições, sem que haja necessidade de pensar em 
sua personificação. , 

(1) Árvore PARICA. M imosa- ·sp. (?) 
(li) Maiore9 detalhes sôbre as atividades destas "almas das árvores" no tomo Ili . 
(lll ) -Consulte tomo III. 

' 
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MAl'UAG ordena à pequena P.almeira espinhosa ARA· 
GAN-IEG que envolva os cunhados que o perseguem. Conse-
qüentemente, êstes caem nos espinhos (41). . 

A personificação de animais e plantas repousa sôbre a 
crença dos indígenas, atribuindo almas ·a tôda a natureza. To ... 
do animal tem uma alma que depois da morte irá a KEIEMÉ, 
o "pai de todos os animais". Tôdas as plantas são animadas, 
pois-elas crescem e morrem. As pedras são apenas animadas 
indiretamente, porquanto são tidas como habitações de es
píritos ou representando homens e animais transformados·em 
tempos primitivos. Entretanto, na lenda 30, até as montanhas 
são apresentadas falando. Na fábula dos animais (48b) fa-
lam até os excrementos da anta. · 

Pelos mitos conhecemos alguns encantos e ações mágicas 
que ainda hoje têm sua aplicação. 

Notáveis, mvmeras e valiosas anotações possui o mito 
21, onde se conta como o "grande m.édico-feiticeiro" PIAI'MA.' 
ensina aos homens a sua arte. Nós conhecemos aqui com to
dos os seus pormenores a difícil carreira do atual médico-fei
ticeiro. São citados todos os recursos, geralmente vegetais, 
que os noviços devem tomar até o enjôo, a fim de que pos
sam "cantar admiravelmente b~m, falar sempre a verdade 
e reconhecer o que é direito no mundo". Antes de PIAI'MA des
pedir os seus alunos, entrega-lhes encantos para o bem ou 
mal dos homens. Entrega-lhes o fumo encantado, que não de
ve faltar em nenhuma cura de doente; entrega-lhe carra-. 
pichos, que são atirados nas ·plantações dos inimigos para 
que cubram tudo; mais um remédio para enlouquecer uma 
mulher; um outro para tornar uma mulher ébria de amor; e 
finalmente, remédios para ter caçadas coroadas de sucesso. 

Para cada animal de caça, veado, anta, etc., existem remé
.dios vegetais especiais. Impregna-se uma corda na decocção, 
enfia-se pelo nariz e retira-se pela bôca, até sangrar. Assim 
PIAI'MA já praticava com seus alunos. 

:- . 
Na fábula da corrida ,entre o jaboti e o veado (47c) re

sultam as plant~s mágicas W AIKtN-EPIG e OAZAM-ULI
EPIG, .remédios de veado e remédios de jaboti, dos corpos dos 
respectivos animais. 

Aos encantos para o sucesso nas caçadas e pescarias per
tence também a enorme vespa KAMAIUA, da qual suportam 
picadas nos braços, e a trepadeira KUNA W A, cuja decocção 
é tomada fria até provocar vômitos. Apareoe.m juntas no 
mito 20c. 

Também o encanto vegetal EMPUKúZIMA, que é utili
zado para se matar o inimigo à· distância, movendo-o lenta
mente em sua direção, deriva de PIAI'MÃ (11). 

' 
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Outros encantos vegetais são citados no texto original 
do mesmo mito como MENAKA, ZAUZóG e KUMI, e podem, 
ainda hoje ser utilizados por qualquer pessoa na cura de doen
ças. MA'NAPE sopra os mesmos sôbre seu irmão, que foi mor-
·to por PIAI'MÃ, para ressuscitá-lo. Costurara antes, com as 
fôlhas KUMI, uma espécie de grama, o cadáver esquartejado. 

A planta KUMI (I) desempenha em todos os encanta
_mentos, principalmente nas transformações, um papel impor
tante. No mito da "visita ao céu~-'--- (27) o herói MAITXAULE 
é soprado pela sua mulher, ~a fiiha do urubu-rei, com KUMf 
1nastigado, a fim de poder voar com.o urubu para o céu, e mais 
tarde, da mesma forma, é soprado pelo rouxinol -para poder 
voltar à terra como rouxinol. O et?-cantamento pelo sôpro pre
cede sempre à colocação da respectiva vestimenta de penas. 

No mito 30 os irmãos untam o corpo inteiro com .KUMf 
e se transformam em araras vermelhas para fugir da perse
guição de duas moças ébrias de amor. E~tas acham então 
restinhos de KUMf no chão, untam-se com o mesmo e se 
transformam em araras amarelas. 

No mito 35, que informa como um cão· descobre o canto de 
/ dança dos Sapará, .aparecem numa aldeia os MAUARf, de

mônios das montanhas que, na ausência dos homens, s9pram 
o KUMf sôbre as mulheres. Estas os acompanham então, até 
um lago, onde são sopradas novamente com o enc.anto. De
pois, todos mergulham n'água. Quando os homens retornam 
à aldeia, ainda encontram pedaços de KUMí no solo, .com os 
quais êles se sopram, pulando em seguid.a dentro do lago, 
onde se transformam em MAUARí. 

Um encanto com poderes mágicos para distâncias, que, 
· segundo afirmativa categórica do narrador, ainda hoje é uti
lizado p_elos índios, a filha do urubu-rei ensina a seu espôso, 
quando êste não permite que ela volte a seu pai: "Corte os 
meus cabelos! Meta-os dentro de um gomo de bambú, sopre 
fumaça de tabaco sôbre êles, e tape a abertura com cera de 
abelha! Se amanhã eu não voltar então tape-o berh com pixe! 
Então deverei morrer aí! " 

Esta formA de encantamento, o ~altratar ou matar a um 
homem mediante a utilização de fragmentos corporais, é, por 
assim dizer, espalhada por sôbre tôda a terra e pode ser to
mada como típica magia à .distância. o pensamento funda
mental é: Dispondo eu de alguma parte do corpo de outra 
pessoa, estarei de posse dela tôda, no· bem como no mal. Te
nho um meio de aniquilá-la apesar da distância existente. 

Nas ações mágicas, o mágico exige da pessoa presente que 
· feche os olhos durante o encantamento, pormenor que rea,pa-

( 1) Bribrioca. 
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rece textualmente em vários mitos e que di~tingue uma con
cepção bem primitiva. 

Assim fala (6) MAKUNAfMA à sua mãe: "Fecne os olhos! 
Diga assim: "Quem trans,porta a casa para _o cume do mor- _ · 
ro? ! " Enquanto ela conserva os olhos fechados, êle carrega 
a casa e tôdas as p~antações para o cume do morro. Com as -
mesmas palavras êle traz a casa de volta para ~-· terra. · No 
mito 27 o xexéu proibe o herói de olhar para êie, qu~ndo 
num -espaço de tempo mínimo consegue cobrir e forrar a ar7 
mação da casa levantada por êste. Assim também os cupins 
exigem que êle fique no interio:r da casa, enquanto est~o cá 
fora executando o banco de pedra. No mito 11 or~ena o pe
queno lagarto SELESELEG ao herói MA'NAPE que feche os 
olhos enquanto êle se transforma numa ponte. A mesma exi·· 
gência faz o scl a AKALAAPIJEíMA, quando êle ~nfei.ta sua 
cabeça ~ ccloca os brincos transformando-se por isso no sol 
radiante. 

Há ocasiões em que o próprio mágic·o1 .se põe de lado no 
momento em ·que começa o efeito mágico. Assim MA'NAPE 
·deixa a casa d·e PIAI'MA, depois de ter_ sopr~ado o cadáver de -
seu irmão com· encantos .e de tê-lo coberto com um balaio. 
P-0uco depois MAKUNAfMA se reanima para nova vida. (11). 

Quem olhar para o encantador, terá os olhos arrebenta
dos. Isto accnteceu a dois discípulos de PIAI'MA que, apesar 
de séria advertência, olharam para o -médico-feitiçeiro. (21) 

Apesar de todos os encantos e ações mágicas, transpare
ce n esses mitos uma concepção muito primitiva. 

A crença no efeito mágico da planta KUMf _nas trans
formações pertence, sem dúvida, a uma época ms.is rec~nte. 
A concepção primitiva talvez fôsse simplesmente a"' colcca.ção 
da vestimenta. de penas ·para se_ transformar em ave. Recor
da-se aqui a indicação de que as aves que vivem no céu, como 
os urubus-reis, papagaios;· araras, marrecos; quando lá che
gam tiram a sua vestimenta de __ penas e se apresentam como 
homens. (27) , , 

Extremamente ingênua é a idéia de que não só o médico
feiticeiro nas curas de moléstias (21) (1), como também a lua 
(14) e mesmo os pássaros, apesar de suas vestimentas de pe
nas (27), são obrigadcs a se utilizarem de uma escada para 
cbegar ao céu. -

~te pensamento, procurando explicar acontecimentos 
m~i;avilhoscs por uma maneira tirada da yida cotidiana e de 
suás condições naturais, é característico. Esta concepção per
tence a uma época bem antiga, para a qual não existe o vôo-, . 
magico. . 

(1) Cooaulte também tomo III: Médico-feiticeiro 
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.. Em outros mitos a< primitiva concepção já desapareceu:. 
De ~JILIKAWAf-JILIJOAfBU apenas se· diz que sobe ao céu: 
par~· ali formar a constelação das Plêiades ( 18). Também 
PAUí-PODOLE1 a vespa KAMAIUA e a trepadeira KUNA
WA conseguem chegar ao céu sem grandes dificuldades, onde-
ainda podemos vê-los como Cruzeiro do Sul, alfa e beta .do.· 
Oeritáuro (20c). 

Algumas figuras do mito são auxiliares poderosos do m·é-· 
d.ico_-feiticeiro. Relaciona-se com o mito 27 uma cancão canta
da pelo médico-feiticefro durante uma cu.ra, no momento em 
que_ MAITXAULE, e herói dêste· mito, vem auxiliá-lo. Há oca
siões em que o médico-feiticeiro, auxiliado p·elo fumo, de po
der-: mágico, sebe ao céu para pedir conselhos a K.ASANA-PO
DOLE. 

WEWÉ, o herói do mito 29, acaba finalmente sendo ZAU
ELEZALI "o pai do javali". ·nurante um.a evocação que o mé
dicó-feiticeiro AKULf promoveu na minha presença, .em um 
menino doente, na data de 6 de dezembro de 1911, evocou 
aquêle espírito que também se apresentou cem pavorosos. 
grunhidos (I) . 
_ Outros auxiliares _extremamente perigosos dos m.édicos

feitieeiros são os RATó, "Pai d'água e ~Iãe d'água", e sua. 
numerosa parentela. (31) Os médicos-feiticeiros estão amiÚ-:-
de rias cataratas, bebem a água espumante até enjoar e evo
cam os monstrcs com canções abafadas. ~ RATó é o pai de 
todos os peixes e animais aquáticos. No m1to 34 êle manda,, 
a pedido do médico-feiticeiro W AZAMAtME, seus filhos e ne
tos (os peixes) a fim de ajudá-lo a vingar a morte de seu so-
gro :M:AURAfME. ~ 

~m estreitas relações com os MAUARf, cs de.mônios das 
montanhas, dos rios e dos lagos, .está o médico-feiticeiro. 
Aquêles o auxiliam na cura de doentes e plantam para êle o 
tabaco de poder mágico. (21) · 

_Aparecem em alguns mitos armas de caça e utensílios 
má_gicos que um homem privilegiado~' na maioria das vêzes 

"' t1m médico-feiticei,ro, tem em seu poder, obtido dos animais 
pacifícamente ou pela fôrça e que, em seguida, p~r culpa 
de parentes maldosos, são perdidos novamente para os ani-
1nais. ~ - = 

Os mitos 28 e 29 tratam, no fundo, do mesmo tema apre
sentam., no entanto, em alguns traços, apesar de inúmeras~ 
concordâncias, divergências essenciais. Nestes dois mitcs o he
rói ê um homem que· sempre volta das caçadas sem ter tido, 
SUGesso. Os utensílios mágicos são: uma. pequena cabaça, que 
de maneira especial é us~da para a pesca; um remo, que se in-

(1) Consulte tomo 1. 

, 

• 



.. 
~. 

.... 
.•. 

' . 
' - .. 

40 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VII . 
. . 

tromete no rio, represando ~ água e deixando os ·peixes no 
· sêéo; unía espéci€ de ·maracá, que é sacudido para chamar 
· todos os animais· de 'caça. A. lenda ~8 menciona ainda um ar-~ 
· cn com o qual se àtira para o ar, sem mira~ c·ainq.-o., mesmo·as
. sim, todós os pàss·aros de caça, e no rµito 29 àparece um pen
~ te qll:e passado· duas '9'êzes no oceipício tem a propriedade. de 
' reunir junto ao. caçador todos os animais de caça, principal-
mente os porcos do mato. 

Utensílios automáticos enccntra:mos no conto { 41) dos 
···ddis genros inimigos MAI'UAG e KOROTOIKó (m~rreoo e 
· éoruja). MAI'UAG consegue num esp_aço de tempo extrema- · 

.,. mepte curto, sem fazer muita fôrça, criar uma plantação 
---~norme, pois possui um machado co_rn o q~ual basta golpear a 
· 'primeira · árvore; para que continui automáticamente derru-
bando tôdas as árvores, voltando em seguida às mãos de seu 
·possuidor; um facão, que da m_esm:a maneira limpa a roça · 

·· dos pequenos arbustos; ·uma faca, que prepara os enxertos; 
unia estaca ·de cavar que automáticamente prepara uma área 

. enórme, ·bastando metê-la na terra. ' 
Também pertencem aos ut-ensílios automáticcs ~ banco 

móv~l citado no mito 27 e o anzql inventa.do _pelo herói da 
. lenda · 28 para aniquilar seu cun-hado. . "" · 

ELEMENTOS EXPLANATóRIOS: Nos mitos .e contos 
-- são abund~ntes os motivos exp~an~tórios, que ·se relacionam 
, , com a natureza que os cerca. · ~ 

' · · A lenda dos sofrimentos terrenos e da ascenção de JI· 
· LIKA WAí-JILIJOAfBU cert_amente- teve ·sua criação dando

se às Plêiades, reunidas ao grupo de Aldebarã e estrêlas da 
constelação do órion a fÔrma âe um perneta, acrescentando-se 

· á história. <iB). · . 
' . O Roraima e outras mesetas, são tidos, gra~ças . à forma 

exquisita, como toc,os de árvores que foram derrubadõs pelos 
h~róis ·tribais. Também as águas qµe se precipitam dos cu-

'. mes do Roroima são explicadas nesta lenda. A fertilidade- da · 
•'' região florestal ao norte do Roraima e a esterilidade dos cam-, - . ~ ~ 

,pos ao sul são expliéadas'pelo.fato de a árvóre rpundia1/ pro-
:autora de todos os bons frutos, ao ser ·derrubada, e~ir para o 
norte~ Da m·esma forma €migraram nara o norte todos os 
·peixes que juntamente com a água .saíram do tôco da árvore. 

· oride ainda hoje encontramos abundância. de oom pescado. 
'" (l e 2) · . . _;. - · · 

~ . ,,.. . 
· · ' Peqaços de carvão que, vez p.or Qutra, encontramris na 
'terrá, certament.e 'deram motivo à criaç~o dó mito ' do incên- . 

• 
1 dio i:miversàr~· (3) · · ·- _ · · 

''' : . FÔnnas singulares de rochedos eram homen8, animais e 
objetos de. utilidade diária que foram transformados em 

; 
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pedra por MAKUNAfMA. Os trilhos pedregosos das monta .. 
Ánhas, que provocam tantas feridas, resultaram da perversi
dade de MAKUNAIM~A, que encantava feridas em seu pró
prio corpo, jogando-as sôbre o caminho, tra.nsformando-as, 
em seguida ,em pedras, dizendo: "A todos os homens que aqui 
caminharem vós deveis pegar! " ( 4 e 5) 

Dois sulcos paralelos numa montanha, a oeste do Roroi
·ma, são das cordas, que PIAI'MÃ. passava pelo nariz e bôca de 
·seus discípulos, quando dêles fazia os primeiros médicos-fei
ticeiros. ( 21) 

1 · As pederneiras resultaram do primeiro fogo que saíu do 
anus de uma mulher velha. (23) 

Uma trepadeira (I) larga, em forma de escada, foi feita 
pela lua no tempo em que ainda vagava pela terra, para que 
nela pudesse subir ao céu. Eis a razão de seu nome: KAPÉI
ENKUMA(X)PE == Foi galgada pela lua. (14). 

As plantas venenosas AZA e INÉG, as quais os índios 
-enxaguam em águas razas, para envenenar os peixes, resul
tam do cadáver de um menino, que já em vida possuía as qua
lidades tóxicas destas plantas. (22) 

O crescimento exquisito do tronco da Samaúma (Eri
odendron), que no meio é muito mais espesso do que nas ex
tremidades, t em sua explicação: é que MAKUNAfMA e seus 
irmãos amarraram "o jovem da árvore Samauma" pelos bra
ços e pernas, de maneira que apenas o ventre podia se desen
volver. (8) 

A uma rapariga que não se entregasse aos herois-tribais, 
êstes lhe colocavam as bráceas imhricadas do cacho de bana
na sôbre o peito, formando assim os seios feios, em forma de 

· cone, que se observam em muitas índias. (8) (a). 
Uma velhota que estava procurando minhocas para is

ca tomou a forma do !bis, que ainda hoje gosta de comer mi
nhocas. (22) 

A piranha, peixe voraz e perigoso que despedaça os 
homens com seus d~ntes aguçados, formou-se de cristais aos 
quais JILIKA W Af-JILIJOAfBU incumbiu de cortar sua so
gra em mil pedaços. As fôlhas vermelhas da planta aquáti
ca El~ZA, com sua semente em forma de coração, no centro, 
são o fígado e coração da velha. ( 19a) . 

A arraia foi feita por MAKUNAíMA, de uma fôlha da 
planta aquática MUKUMúKU, uma espécie de Arum (II) 
que na sua forma externa tem alguma semelhança com êste 
peixe temido, onde o pecíolo representa o rabo e a estípula 
o ferrão. A cobra venenosa foi feita por MAKUNAfMA ou, se-

- . 

(1) Bauhinia ( Caulotreus). 
(a) Conhecido, no Nordeste, o conjunto de brácteas como maniará. 
(li) Proàvelmeote: Caladium •bortneen!I. 

' 
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gundo outra versão1 por- JIGUÉ, de -_um pedaço da trepa-
deira. (7) . , 

Um anzol mágico que automáticamente atravessa -todo 
o corpo humano, deixando-o apodrecer, transforma-se em 
furúnculo. (28) 

A vesícula natatória do peixe foit_ primitivamente, uma 
pequena cabaça que um peixe enguliu. A parte carnosa da pe· 
quena garra do carangu.ejo, cuja forma-rembra a fôlha -d~ um 
remo usado peles índios, formou-se de -um remo que foi- en~ 
gulido pelo caranguejo. (28 e 29). 

Um caráter fortemente explanatório possui a lenda do 
"MAI'UÃG e KOROTOIKó". (41) MAI'UAG, fugindo de seus 
CU!lhados, atira-se n 'água, mergulha e transforma-se no niar
reco que traz o seu nome. O preguiçoso KOROTOIKó, que 
durante o dia, na sua;_ plantação, ao invés_ de trabalhar dorme 
sentado sôbre um toro, transforma-se _na coruja que· ~em o 
seu nome. O nome é _onom.atópico. Os maldcsos cunhados que 
na, perseguição de MAI'U AG passam· p-or cima de árvores, 
transformail.i.-se em macacos. Também ·os aparelhos auto
máticos agrícolas se transformam em-- animais, o machado 
no pica-pau, a enxada na fo.rmiga-leão, (a) que no solo das 
casas, bem como na& du:!:las fura inúmeros canais, a faca se 
transforma no Prionus cervicornis, aquêle singular bezouro 
das matas da Guiana que abraça com suas mandíbulas em 
forma de serra galhos da espessura de um punho, cortàndo'."os 
com uma rapidez incrível pele movimento em tôrno dêle, como 
si fôsse um cata vento (I). ~ ·.., 

A vespa KA~fBEJIKE, que pcusa com prazer sôbre as fe
ridas para sugar o sª'ngue, na. era primitiva já sugara o san
gue do cadáver de MAKUNAíMA. (11) 

PILUMOG, a enc·rme odonata, tem o hábito de perma
necer sôbre depósitos de água, que, com um movimento 
brusco do abdomen lança gota por gota fora do depósito. No 

_ céu ela esvaziou um lago enorme. MOTó, a minhoca, que-per
fura as margens arenosas dos rios, penetra numa rocha que 
ficou no céu. KASAU, o xexéu·, que ainda hoje constrói com 
palha casas artísticas, constrói telhaq-0 e paredes. para uma 
casa no céu. MAIDJAPE, o cupim branco, ao qual não resiste 
a madeira mais dura, confecciona no ~éu, de uma pedra re
donda, um banquinho. (27) 

- Os ninhos dos xexéus, na mesma árvore, amiúde são en
ccntrados perto de um ninho de .marimbondos. Esta amizade 
singular foi firmada no céu, pelo-herói da mesma lepd~ ao 
qual êstes dois •animais ·auxiliavam. 

• 

(a) Coro o oome de formiga-leão aão conhecidas as larvas predadoraa dos mirme.Jeoní
deos. 

(1) Verifique Rob. Herm. Sébomburak: 1841, pác. 329. 

.. 
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Os p~saros e' á.nimai1 cíe ·caça recéberam :_sua _plumagem 
-mul,tiêór ,.:.. s~ú ~euro desenhado, da pele multiqor. de :uma co-

, _ br~ _ eíj.orµi~,.· que· dlstribnira-m-. entre -si para cobertura d-os -
: éorP.o~. (22) -. · _ -:.. . · -

-: -- -_ De ·urn ae·o·nt~ci.nJ~ht<f da: ~ra· primitiva é éxplicado o p.or 
quê .do anus enoi;;me dá.,.a-nta, .. o· p~orq:µê -da existência do anus 

· · nas costas do ~apo- e·;,·no~"pescQço ·de ce_rto peixe. -(25) \ __ 
- - -"- . Azuti salvou-,§~. do çiilu yiô metendo-se. dentro-de uin 

_ . -~ur,~có do to_co-da ~rV.ore piundial, onde· acendeu um fogo pa
.. ra se ~quecet. o foge atj.ngiu sua part~. trazeira e transfor

mou-se nos p~los -vermelhos: -que ainda possui nesse lugar: ( 1) 
~ -; _ O esquilo; tem. pálpebras .:iri.chàda~, porque n.a era pri-mf-· 
tiya 'foi, picado por ve§pà's, na cocasião.~ém qu_e estava subindo 
à 'ár.v.ore .mundiál ~pãia( segundo a lenga taulipang, apanhar 
-cs -ffut-Os e sêgund'o . á leúl:dá-·àreKuná., ,Cortar as trepadeiras 
q u~ -est~v~m a_b:r:açandc'. a árvóre. (1 e 2) •o • - . . 

~ -Antigamente o jagu#r-possuía· )TI-ãos cowo. os -nomens. O 
- fogo qµeim_ou~as;·de maneira que hoje suas_ mãos são· curvadas 
·e_ á&-unhas enrolad_as. _(43) Os ·othos JJrtiha11tes do jaguar fo

. -·1:am feitos con:i .fogo_, do leite da .árvpre Ja~aí. (46). ~ 
- .:.- Par~ _se _des:-vencilhat~ do- jaguar, o _ ca:marãó US·l) salta 

n'água e-se pculta sob a f ôlha 'larga-de--t1~a -pa1meira., .. que lhe 
· _ ---~-fi:c;á ~prê_sa nas · co~tas ·e constitui a crosta -1nar:r'om que .. hoje 

· 1h~ pr,otege· ó corpo. ·(46) _ -
_ -· · ~.,'Purarq.ent:e explanató.ria.: ~ - a lenda dos animais 47. o. 

barrete crespo do mutum e -~- cabeça ·prêta -e penãs cinzentas 
-1 '! - ... -do _jacami. (1) . são explica.dos por uma luta havida entt:e os 

,dóis, durante a qual um ,atirava ~o ou.t rono ·fogo, de sorte qu~ 
as-,pen:11ha~ existentes nai cabéçá do mutum, devido ao. calor, 

:se~ e:icr~sparam, _ ;i c-ab<?ça .çto j,acami se ' queimou e fiçarám 
cinzas sô.bte suaá-côstas ..... - _-- - - ' 

·o jaguãr·nuncl:t·'vol~á--~ 'sua prêsa, parcialmente comida, 
~eixarldo o. restt? _à fl~posjção gos urubus. :a:ste hábito repou-
sa num trâta.do -feito-entro 'êle e· o-u_rubu-rei. (46) - -· 
- - Um acon~ecimento nàrrado no mitó -29 expli'ca porque~ a 
lontrá até h9'je rião"com:ç-ias pinç·as ·dos caranguejos .. 

_ També-11} ·a$ prescn ções -alimentíci~s sã.o _fundamentadas 
e;xF>lanatôriamente~ .::..Os Taulipáng não _--co:t_nem KALIWAY, 
tfma"'espêcl~ -d~ peixe-ca.ura-ça, (a) porquê. em tempos antigos 
uma niulhet""esp,_remi~ ~totfós;êstes p·eixes do útero. (19a). 

~ ~ - .. ~ q 

. ~-... ·---:. -
. . TBAÇQS ~BCENOS~:: Nos mitos .sérios-, de ordinário en-

-contra~õs episõdicament~ ~nxertos obcénos, que muitas vê
zes nã_o se relacionaµi coin o __ desenvolvimento da ação. Len
das inteiras são conscientemente obcenas. Elas oferecem tan

. ·to ao narrador como aos ouvintes especial prazer . 
. -

(I) - Paophia crepitana. 
_ (a) A ~e~minaçã.o -deve referir-se a wn loricariídeo, peixe conhecido como cascudo e, 

em parte-,_ abotOado • 

• 
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As manchas da lua procedem de sangue da menstrua~ 
ção. (15) 

O primeiro fogo, uma velha o espreme do anus. (23) 
A primeira rêde, a primeira semente de algodão são pa· 

gos com excremento humano. (24) · 
MAKUNAtMA passa sôbre o penis uma ·fruta do inajá a 

a entrega depois ao irmão JIGUÉ para que a coma (1). 
O antropófago PIAI'MA carrega um homem nas costas, 

mantem-no com a cabeça para baixo e peida na sua cara. 
(26). 

A sogra de W AZA~AfME arranca os pelos do púbis e co
loca-os na beira de µma ar.madilha para fazer crer ao seu 
genro que tinha caído uma anta, livrando-se novamente. (34) 

Na lenda dos animais 47b, o sedento jaboti exige da anta 
que lhe urine na boca, agarrando-se, em seguida, com os den
tes no penis do mesmo. 

KONE'WO se utiliza da sarabatana e atira contra os tes
tículos de PIAI'MA e contra a vulva da mulher dêste. ( 49 
XVI). Finalmente êle morre por causa de um estercorário 
que êle próprio enfia_ no anus e lhe come todos os intestinos. 
(49 XIX) 

Extremamente obcenas são, fóra disso, numerosas ane
dotas de KALAWUNSÉG, o mentiroso. 

A mais forte narração de uma cc·micidad·e tremenda é 
a de Pú'IITO, o ânus, que anda em tôda parte peidando na 
cara dos homens e animais, áté que êstes o capturem e o dis
tribuam entre si. 

PU'IITO é coin certeza a persinificação mais esquisita 
de que há memória. (25) . · 

HISTÓRICOS: Também accntecimentos históricos, que 
no momento não ficam muito aquém da nossa época, estão 
entrelaçados nas lendas. Assim o mito da "Visita ao céu" co
meça com a descrição de uma luta entre duas ~ribos karaíb: a 
Kuyálakog, que ainda hoje vive como um bando dos Ingarikó 
(Ingalikóg) na região florestal ao norte do Roroima, e a tri-
bo Palawiyáng (Paravilhana), em tempos idos uma tribo 

. poderosa e da qual hoje não há mais vestígios. 
Narrações de lutas antigas, .contadas separadamente dos 

mitos, são numerosas. _ 
A descrição movimentada de uma luta dos Taulipáng e 

Arekuná contra seus inimigos fidagais, os Pixaukó, que tal
vez hoje não existam mais como tribo, darei no tomo III de 
Vom Raroima zum Orinoco. 

' 
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1. A ARVORE DO MUNDO E A GRANDE ENCHENTE 

(narrado por .Akúli, índio arekuná) 

Makunaímá e seus irmãos sofriam muita fome. Akúli 
t (l) sempre voltava de barriga cheia para casa. ~le sempre co-.. . 

mia as frutas da árvore Pupú (2), que havia achado na flores
ta e nada dizia aos outros. Os outros apenas comiam as fru .. 
tas imprestáveis da árvore Kauí-yég. Então Makunaíma man
dou Kalí (3) ·atrás de Akúli, para espreitá-lo . 

. Akúli outra vez comeu frutas do Pupú. Kalí subiu numa 
árvore próxima para vêr. Akúli voltou e disse a Makunaíma: 
"Lâ não há nada!" Kalí porém ·trouxe uma fruta na mão e 
disse a Makuriaíma: "Esta é a fruta que Akúli ·sempre come!", 
-Makunaíma saboreou a ,fruta, e disse· a Akúli: "Já descobri
mos o que tu comeste!" Então Makunaíma e seus irmãos fo
ram com Kalí e ·Akuli-para. junto dessa árvore. Makunaíma 
queria· derruoá-la, mas AkÚli não queria consentir. Então os 
irmãos· a derrubarârri. . 

~uando haviam,,...derrubado .a arv.ore acharam uma ou
tra; Ná-y:ég, (4) . perto da prime.ira. Cgmeram tôdas as frutas, · 
seguiram :eamínho e, acharam u~ lugar· onde ficaram muitos 
dias. ·Tiveram de novo muita fome e .comeram frutas ruins. 
Akúl1 S.eparou--se ·dêles pata próéuràr· outras frutas. Açhou .. a 
árvore Wazaká, que se achava carregada de tôdas as frutas 
boas que existem. . - . . .. 

tles ainda não.,possuíam fo·go e por isso comiam tudo cru, 
peixe, caç~, tudo. Procuraram fogo e acharam o passarinho 
Mutúg (5), o qual, segunqo se dizia,. tinha o fogo. O pássaro 
estava pescando. Makunaíma amarrou-lhe um barbante ao 
rabo, sem que êle o notasse. Logo o pássaro se assustou, le~ 
vantou vôo e levou o barbante consigo. tste era muito c.om
prido. Os irmã9s seguiram o barbante 1.e acharam a casa do 
Mutúg. Da casa êles, então, levaram·o fogo. (Talvez o tenham 
levadQ a f ôrça) . . 

A seguir voltaram e procuraram Akúli, que diàriamente 
Jlavia comido frutas da árvore Wazaká. t:le nada tinha conta
do àós outros, ·mas lhes tinha dado apenas frutas imprestá
veis. 

'( 1) um roedor - Dasyprocta a4utí - (cutia). 
(2) árvore com frutas amarelas, comestíveis. 
(3) espécie de- esquilo, chamado Agutipurú,. no .Brasil 
(4~ - árvorê d11~ montanhas, com frutas ·comestíveis. 
_( 5) nome onomatopaico dêate pequeno pássaro verde, cujo chamado abafado "hutU-

hutu" anuncia a alvorada: Prionites momota. · · 

, ' ... 

- . 
~ 

r 

\ 

' ""' 

.. 

. , . 



' 

-. 
-

REVIST . .\ DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VII .. 

Acharam Akúli, e Makunaima lhe disse: "Queremos dor
mir!" Makunaíma fêz co~o se estivesse dormindo. Quall;,do 
Akúlí adormeceu, Makunaíma levantou-lhe o lábio superior 
e achou um pedaço -de milho entre cs dentes. Então Makunaí-:
ma mandou Kali seguir o Akúli. 

. Kalí foi com Akúli e comeram as frutas. Akúli disse a 
Kalí: "Não digas nada aos outros!" Kali f êz como Akúli e na· 
da disse. Assim, os--dois comeram durante muitos dias de~sas 
frutas boas e nada disseram aos outros. Sempre que_ vinham -
para casa estavam de· barriga cheia e não queriam mais co
mer das frutas ruins, apesar dos convites de Makunaíma. Só 
comiam um pouquinho, pois já tinham comido de tôdas as 
frutas boas que existem. . _ _ 

Kalí finalmente descobriu tudo a Makunaíma. Então Ma~ 
kunaíma foi com os irmãos, Kalí e Akúli, para a árvcre que_ 
carregava tôdas as frutas. Akúli, havia escondido num -bura
co do tronco tôdas as fr-utas maduras que achara no ·chão. 
Kalí foi na frente, mostrando o caminho a Makunaíma. M-a
kunaíma ía atrás dêle. (Makunaíma, o mais novo dos irmãcs~ 
ainda era um menino, porém mais safado que todos os QU
tros. Os outros irmãos dependiam dêle, pois êle lhes arran
java sustento). 

O irmão mais velho, Jigué, aconselhou aos irmãos que não 
.abatessem também essa árvore, como tinham feito com D·- Pu~
pú, mas que comessem apenas as frutas que vinham caíndo. 
Makunaíma, porém, ·q.ueria derrubar também essa.árvóre. rO 
irmão mais velho _dis_se: "Não! Não derrubaremos esta árvcre 
também, senão ficaremos outra vez sem comer:! ", pois· n~da
haviam comido desde a derrubada do Pupú. Makunaíma,~po'." _ 
rém, não lhe queria d.ar ouvidos, e queria por fôrça abater a 
árvore. Jigué, cansado de discutir, disse: "que a derrube''! 

A árvore Wazaká estava enlaçada por cipós. Makunaíma 
1nandou -Kalí subir para que os cortasse. Mas lá havia muitas 
vespas, que picaram Kalí nas pálpebras. Porisso estas até ho ... 
je estão inflamadas. 

Akúli juntou cada vez mais frutas e lenha, enfiou tudo 
no buraco do tronco e o entupiu cem cera de abelha. 

Makunaíma começou a golpear um lado do tronco, Ji
gué no outro. Jigué, ·enquanto estava golpeando, ficou dizen
do: "Wainayég: " (6) _Então um dos lados do tronco ficou ca
da vez mais duro. 

Makunaíma, porém, golpeava mais depressa que Jigué e 
dizia sempre: "Elupa--yég, makúpa-yeg, palúlu-yeg:" (7) En .. 
tão êste lado ficou cada vez mais mole. A árvore quebrou-se. 

( 6) nome duma árvore de madeira muito dura; aqui sirinifica uma espécie de J6rmula 
mágica. - - ' 

( 7 ) Bananeiras. O tronco da - bananeira é tão mole que . pode ser abatido de um só 
golpe. Aqui os nomes deverão exercer uma influência mágica sôbre o "tronco 
da árvore W zaká. 

I 
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Caíu por cima da árvore Elu-yég e por cima da árvore Yulywa
zaluina-yég. Makunaíma também derrubou essas árvores. 
(Seus tacos formam ho}e as montanhas Elú-tepe e Yuluwaza
luimá-tep~. · O tôco da árvore Wazaká forma o Roroima. Tô
das estas montanhas têm forn1ato idêntico. e são m.uito altas.) 
As árvores -caíram tôdas para o outro lado. (8) Porisso ainda 
hoje há por lá muitas bananas, milho, algodão e muitas frutas 
silvestres. -

A árvore Wazaká caíu através do Caróni, onde se acha 
ainda hoje. (E' agora um rochedo que atravess~ o Caróni. :For
ma o elevado salto Wazaká-melu,. onde as canoas devem. ser 
descarregadas e levadas por terra.) Também -as duas outras 
'árvores Elu-yég e Yuluwazaluima-yeg caíram através do Ca-

- róni. (Formam hoje as altas quedàs Eutoálime-melu e Peleu-
- uíma-melu). _ 

Jigué cobriu o tôco da árvore Wazaká com um cêsto.-Do 
- ·tôco saíram muitos peixes. Akúli vedou cada vez mais o bu -

raco-, no qual havia enfiado as frutas e a lenha, porque sabia 
que do tôco ia sair muita água. Quando Jigué cobriú o tôco, 
Makunaíma disse: "Deixe sair um pouco mais de peixes para 
êstes riachos! Depois vamos cobrir o tôco." Levantou um pou-

. co o cêsto. Então a água veio com tôda fôrça e-jogou o cêsto 
para o lado. Saíu muita água e não conseguiram mais cobrí-
1 

. ~ a. 
Makunaíma enfiôu um tronco de Inajá (9) muito alto 

na terra. (10) Jigué .zangou-se com êle, mas não pôde impedí
lo, pois quando Makunaíma queria fazer alguma coisa, 'de 
qualquer -_forma o fazia. Jigue .então fincou também um 

- tronco de Inajá no solo, da mesma altura que o de Makunaí
ma. Estas árvores fr_utificara1n e cada um subiu na que era 
sua. - ' 

Então Jigué disse:: "As minh_as-frutas ainda não têm ~sa
bor. Será que as tuas estão boas?" Makunaí.ma respondeu: -

· ''Não! As minhas frutas também não têm gôsto. Deixa-me 
saborear as tuas frut~s!" Então Jigué lhe deu uma fruta. Ma
kunaíma tirou uma dentada, esfregou a fruta no próprio pe· 
nis e a devolveu a Jigué, dizend9: "Experimenta-a agora!" 
(Até hoje a Inajá dá frutas na época das chuvas.) (11) 

Akúli- tinha-se ar,rastado para~ dentro do ·buraco do tron
co, onde tinha 'escona ido as bananas. Queria salvar-se da gran
de enchente e tapou o-buraco. Fêz um fogo dentro do buraco 
e se aqueceu nêle. O fogo, porém, o pegou no tr~zeiro ·e se 

( 8 ) quer dizer: f' r.ra o ou.tro lado da divisa das águas, para o Norte . 
(9) palmeira Inajá : Maximilian~ re~a. 
(10) para Se salvar da enchente . 
( 11) as explicações de locais (entre parêntesis) são acréscimos do narrador Akúti. 

Tudo ó mait entre parêntesis é do intérprete Mayuluaí~, dado como esclare· 
cimento. , 

' 

-s. 
\ . 
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transformou em cabelo ruivo. E Akúli, até hoje, ficou com o 
trazeiro coberto com cabelo ruivo. 

2. A ARVORE DO MUNDO .E A GRANDE ENCHEN'fE 

(narrado por Mayuluaipu, índio taulipáng.) 

Em tempos idos viviam ao pé do Roroima cinco irmãos: 
Makunaíma, Ma'nápe, Anzikílan, Wakalámbe e Anike .. Ma'
nápe era o mais velho dêles, mas não valia nàda. ~stes cinco 
irmãos estavam com muita fome, porém nada tinham para 
comer. Então Akúli, que era um homem naqueles tempos, 
achou dentro da floresta uma árvore, Wazaká, carregada com 

· tôdas as frutas boas, tôdas as espécies de bananas, m::-,mão, 
caju, laranjas e milho. :mie, todos os dias, comia, sem nada di-
zer aos outros. · 

Quando um dia voltou para casa, de barriga cheia, Maku .. 
naima lhe disse: "Vamos dormir! " Mas êle só queria era des-. 
cobrir o que Akúli tinha c_omido,_ porque todos os dias êste 
tinha a barriga cheia. Akúli dormiu. Makunàíma fazia de 
conta que também estava dormindo, mas levantou o lábio de 
Akúli, para ver o que êle tinha comido. Achou um _pedacinho · 
de fruta na. boca de Akúli e saboreando descobriu que era 
banana, Wazáka-pelú. (1) Akt'1li acordou, mas nada percebeu. 

No dia seguinte Makunaíma mandou Kalí, que naq·uele 
tempo era um homem, com Akúli, para ver onde êste achava 
as frutas. Chegaram até perto da árvore, onde muitos papa
gaios e periquitos comiam as frutas. Kali queria ver a árv~ 
re, mas Akúli não a quis mostrar. Voltaram. 

No dia seguinte Makunaíma mandou o irmão mais ve
lho, Má'nápé, com os dois. Entraram um bom .trecho floresta 
adentro. Akúli enganou Ma'nápe e disse: "Fique aqui nesta 
árvore e ~tire frutas! · Nós· vamos procurar outra árvore!" 

A árvore, porém, era uma Záu (2). Os outros dois se .. 
guiram caminho e Akúli mostrou a Kalí a árvore com as fru-
tas. · · 

Akúli disse a Kali: "Coma as frutas que estão no chão!" 
Kalí respondeu: "Eu subo .. Lá tem mais e melhores!" Akúli 
disse: "Não subas!" Lá tem muitas vespas que te picarão!"· 
Kalí obstinou e disse: "Não tenhas cuidado! Vou subir de 
qualquer forma!" Mas havia muitas vespas lá em cima. Por 
isso Akúli ficou embaixo, comendo escondido. Kalí subiu e 
pegou na banana · mais bonita. Então vieram duas vesp~ 
e o picaram nas pálpebras superiores. Kali caiu da árvore e 

( 1) uma espécie de banana comprida. Ao pé da letra: fruta de Wazáka . 
( 2) Agutirípa, Tipiripá, Tepiripá, Tipiribá, uma árvore com frutas medíocres, qu• 

servem de pasto comum aos agutís. Utilizam-se as fôlha1 desta árvore ·para forrar 
aa fundaa cê1ta1 que servem para arma%ena1em da farinha de mandioca . 

, 
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disse. "Estavas certo, meu amigo! Eu não quis aceitar o teu 
conse}ho e fui castigado!" Desde então Kalí anda com as pál
pebras inchadas. 

Makunaíma desconfiou dos dois, porque Kalí voltou com 
os olhos inchados. Por isso mandou no dia seguinte o seu ir
mão mais velho, Ma'nápe, atrás dêles e lhe disse: "Esconde-te 
no caminho e se os dois trouxerem -bananas e as esconderem 
quando estiveres com fome podes logo comê-las! '' Ma'nápe es
condeu-se no caminho. Os dois passaram, mas já tinbam es
condido as bananas antes. E assim acontecia todos os dias ... 

Então Makunaíma instruiu seu irmão mais velho, Ma'• 
nápe, para que acompanha5se & dois. ~stes mostraram-lhe a 
árvore com as frutas. Ma'nápe disse: "Que bons amigcs são 
vocês! Comem aqui fartamente todos os dias e nada nos dão!" 
Akúli disse: "Comi aqui todos os dias até não poder mais, sem 
nada lhes dizer e dando a vocês só coisa imprestável! (3) Ma'
nápe comeu muitas bonanas, até encher a barriga. Depois 
fêz um cêsto para levar bananas ao seu irmão. Akúli lhe dis
se: "Cuidado! Aí tem muitas vespas!" Más Ma'nápe respon
deu: "As vêspas não me picam! " Colheu muita~ bananas que 
estavam maduras e se achavam no chão, encheu o cêsto e 
voltou para casa. Contou o caso ao seu irmão Maknaíma 
fêz uma salada de bananas, que comeu cem seus irmãos. 

Então Ma'nápe, o amaldiçoado, disse a seu irmão: "Ama
nhã vam.os derrubar a árvore!" Akúli, que era muito inteli
gente e que sabia de tudo com antecipâção, respondeu: "Não 
a derrubaremos! Iremos apenas buscar as frutas! Se abate
res essa árvore, teremos uma grande enchente!" Mas Ma'ná
pe· era teimosc; tomou um machado e golpeou o tronco da ár
vore, dizendo: "mapaza-yég, élupa-yeg, makúpa-yeg, palúlu
yeg!" (4) Então a madeira amoleceu e o machado penetrou 
cada vez mais. Akúli continuou advertindo: "Não a derrubes! 
Não a derrubes! Senão virá muita água!" Pegou tôdas âs cas
cas de frutas e cera de abelhas, tapando depressa tod5>8 os 
buraccs que Ma'riápe fazia. Mas êste continuou golpeando. 
Quando êle dizia "palúlu-yeg", O· tron:Co ficava tão mole que o 
machado penetrava fundo. Só estava sobrando uma laséa. do 
tronco. Então outro irmão, Anzikílan, disse: "Waína-yeg~'! 
( 5) Então o resto do tronco endureceu muito e o mac~ .ado não, 
entrou mais. Porém Ma'nápe de novo disse: ~'élupa-yeg, tna
kúpa-yeg, palúlu-yegl" E o tronco amoleceu outra vez e ~ 
derrubou a árvore . . 

Se a árvore tivesse caído para êste lado (6), então- aq~i~ 
haveria m.uitas bananas na floresta, mas caí.u para o outro» 

( 3) .Mayuluaipu contou-me primeiro desconexamento, dizendo ~ Akúli tra.zi• . de:: 
auaa excunõea &utas da 'rvore Za6, que d.-va aos outro. para ~o~r . 

(4) mapau = mamio - Carica JMP«Y'*· - ÁrYOf'ff com tronc09 mole9 . 
( 5) uma '"ore dai reciões àiootanbosaa, de madeira muito dura, como Guari6be... 
(6) q'1ff dinr: para o Sul . 

. ·" •. . 

• 

, 



. .. 50 REVISTA .DQ MUS.EU PAULISTA, N. S., VOL. VII _ 
• • r "' • " - ~ " 

-
.. lado do Roroima (7). e~ muitas bananas caíram para lá. PQ-
··. f~o ã~nda hoje existe~ !á muitos bananais na mata, ·que -

ninguém plantou e nada falta naquelas paragens. Os bana
nais per~encem aos Mauarí (demônios da montanha). Tôdas 
â.qu~l~ mo;ntanhas, Roroímà e outras, são suas casas. Assim
di.zem OS. métj.icos-feitlceiros, que são os únicos que pode!XJ. ver . 

. os Mauar~ e poQ.em falar çom êles. O tôco da árvore que ficou 
(y~i-pía~) é o :a.oroi~a. (8) ~ 
, , Q;uando Ma)nápe .tinha abatido a árvore, dela saíu gran~ -

de quantidade .de água e muitos peixes, uma espécie de traí.: 
ra, muito gran:de, mas forani todos para o outro lado.· }'-0r:1á 
a.té l).oje há muito- peixe grande: piraíba, surubim e -outros. 
Dêste lado· só há ,poucos .e pequenos. "" 

• 3. INC:G!NDIO UNIVERSAL 

(narrado por. Mayuluaípu, índio taulipáng) .. 

·Após a grande enchente e quando tudo havia secado, veiO" 
um grande fogo. Tôda.a caça se escondeu num buraco dentro 
da terra. Ninguém sabe onde ficava êste buraco. Tudo foi çon:. .. 
sumido pelo fogo: os·homens, as montanhas, as pedra~._O.s rios 

··secaram. Por isso aeh_am-~~' de vez em quando, grandes. ·pe• 
·.daços de carvão na terra.. - . ;- ." 

Makunaíma f êz novos .homens, de cera. Mas êstes se de"r
·retiam ao sol. Então êle .óª' fêz.,._de barro. :a:stes, ao sol, endüre .... 
·ciam cada ·vez mais. D~pqis êle os transformou em gente~ . . - . 

. ' . 

\ 

4. FEITOS DO MAKUNAfMA 

. : · ' . . (narr~f;iô. por Mayuluaípu, índio taulipáng) . 
.,. . - -

•·.· : · ·Makunaíma f,qi então· para o outro lado do Roroíma, on~ 
de deve estar vivendo ·,até hoje. Lá êle transformou homens e_

·_. mulheres eni rochedos:· :bem como saúvas, (1) antas e porcos 
.. dó ·:ri1a:to. Uma ·roéha perto de Koimélemong (2) é um porco 

··. ·q:ue. ~i:ifià á c abe'Ça_pa teri'á._Na montanha Aruayáng (3) aclia
.'. '.$é, u:pia gran:de pa~ela, coberta por uma cêsta; na Serra do 
Mel há uma bôlsá· de caç:ador transformada em pedra. _Muitas 

.. • • • t 4 ,. ' 'f • .. ; : .- - . .. . . . . ' , . . ... , , ,, . 
· ~ ( 7) quer dizer: i;>ara - o Norte :· · 

'·" '.1 i ( 8) . o .rochedo · dtj· : Róroimã tem, · dê fato, ·certa sem elhança com um · enormé tôco. de 
árvore. · .; . _ · · ,.. 

·.·tt· ..... ... ' .. ' .•. .. ..... , j ,_ ....... :; • }· '!.:-. · - ~ -... •. • ~ • .. ... . . 

( i ) . .f ol"D'!iga;t _gran.g~sr .,. ,. · ,, , . . .- :-·· . . .• . . . , . . 
( 2 ) al~~i'ª ~.e; ~-~d1.0!I .. pa. ,,S~~'- do M~i., ,r eg1ao mont~nhosa , ~~ margem .direita do Su-

1 • t · , rumu m~10. _ , . ~- . . · , 
J ! .. _ . '(3') eríiode . coi'difliélrà ' d'e .. nlontanhas. ao' norte do ·surumu médio •. 

-
' 

' 
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-dessas pedi as acham-se- na terra dos inglêses (4), p. exem
·pló, peixes,._ uma mulher com um cêsto razona cabeça, etc. 

Um h-umem tinha~furtado a Makunaíma um pedaço de 
urucu (5)-~ Makunaíma seguiu".'lhe o rastro, pegou-o e cor
tou-lhe ~cabeça, os pr·aços e as pernas, transformando tuqo 
em pedras, ~que- ainda hoje podem ser vistas num cerrado da 
montanha Mairarí (6). ~sse cerrado recebeu a denominação 
Anunté-lemon (7) . Lá vê-se também uma mulher com as ná
degas para cima. Tôdas as suas cara~terístic~s são visíveis. 

Juntavam-se muitas, :qiuitas Maniuára (8), que eram 
_colocadas:: dentro duma grande cabaça. Quando chegaram 
na Serra do Mel, a cabaça caiu e partiu-se em duas part·es. 
As saúvas saíram, uma atrás da outra, com a "Mãe das Saú
vas" na frente. Então se encontraram com Makunaíma, que 
transformou tudo em pedras. _ 

Também exis.te por lá, muito próximo, um mutum (9). 
Quando alguém está para morrer, a pedra canta como mu-
tutn. _ 

Depois Makunaíma transformou peixes em pedras, no 
meio do Miang, num lugar chamado Imán-tepe, junto 'das 

_lindas quedas dágua que. existem Já em cima.-um outro lugar_ 
no Miang _:chama-se Kamáyua-yin (10). E' cercado de roche-

. _ dos: vespa_s -enormes, de tamanho de uma mão e maiores, têm 
lá casa debaixo da ág~a. Entrarµ ~por baixo da queda, num 
buraco que se estende profundo montanha ~dentro. Ninguém 
vai lá, pois-- é muito perigoso, porql!e as grandes vespas apa-
-i_:ecem log_o pára picá-lo~ -

• 

- Mak~naím,a fêz toàos os animais de caça e os peixes. 

5. MAIS FEITOS DO MAKUNAtMA 

,, ·e narrado por:~úli, índio Arekuná.) ( 1) · 
-

Então todcs os riõs s_ecaram e os peixes ficaram nos la ... 
gos e pequenos riachos e havia muita fartura de peixe. Maku
naíma fêz anzóis de cêi'a de abelha, mas nada pescava p'orque 
quando os peixes mordiam, destruiam, ao mesmo tempo; o 
anzol. 

( 4 ) 
(5) 
(6) 
( 7 ) 
( 8 ) 
(9 ) 

(10 ) 

. . 
q uer dizer : na -Ouiana lnglêsa . 
matéria coran te vegetal vermelha, p ara pintar o corpo: B i:ica Ore11ana. · 
montanha elevada, na margem esquerda do Surumu médio. 
quer dizer: cerrado de urucu. . 
uma espécie d e saúva; ~ande fomlliga coit}estíveJ. 
grandtl ,)l:v~ galinácea > Cra:x- sp. ,, , _ ., · 
Kâmayuá é uma vespa grande que desempenha wn papel nos mitos e encanta· 
m.entos a d enominação " K amayua-ien" ou "Kamáyua-y~i;t" significa "ninho ( da 
vespa·) Kamayuá". _ . · 

(J) explica~o por T~ulipáng ·~-~yuluaípo. , _ '· 

, 

' 

..... 
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Então êle encontrou um homem que estava pescando 
aimará (2). Makunaíma disse para o irmão: "Que vamos 
farer? Vamos roubar-lhe o anzol! Eu me transformarei num 
aimará e lhe roubarei o anzcl! Quando me pegar e puxar para 
terra, eu o enganarei. Quando m·e bater na cabeça, farei "a~ .. " 
e ficarei como se estivesse morrendo. Quando me puxar para 
a terra, tu, meu irmão, lhe pedirás êste peixe para comer! E~ 
me transformarei no maior aimará que existe!" Então êle 
pulou dentro da á.gua, transformou-se no maior aimará e 
mordeu o anzol. O homem puxou para terra, bateu-lhe na .c~
beça e êle fêz "a ... ". O homem tirou-lhe o anzol da bôca._ 

O irmão tinha ficado em terra e quando o homem puxou 
o peixe, foi logo para lá e o pediu par,a sí. Disse: "Quero êste -
peixe para comer!" O homem queria dar-lhe um peixe me
nor, porém Jigué queria ter o grande. O peixe tinha os olhos 
fechados, mas o irmão o reconheceu. O homem deu-lhe o p.ei
xe. Então êste se transformou novamente em Makunaíma e 
disse ao irmão: "Mas eu quero lhe arrebatar o anzol! Quan
do êle me puxar novamente para terra, pede-lhe mais um 
peixe! (3) 

Pulou outra vez dentro do rio e transformou-se num ai
mará. O homem puxou-o de novo para terra, bateu-lhe na cà
beça e êle fêz "a ... ". Makunaíma queria arrancar-lhe o_ an
zol, mas êste era demasiado forte. Então Jigué pediu ao ho-· 
mem: Dê-"me êste peixe grande e aquêle pequeno t~mbém!" 
O home.m deu os peixes. O irmão levou-os consigo. Então o 
peixe grande se transformou novamente em Makunaíma e 
disse: "Em que me. devo transformar agora? Transforrriar-me
ei numa piranha ( 4) ·e lhe arrebatarei o anzol! " Assim fêz e 
lhe arrancou o anzol. Então o homem foi embora e Makunaí
ma trouxe o anzol. Diàriamente pescava peixes com o anzol 
roubado. Então os aimarás lhe arrancaram o anzol. 

Jigué e Makunaím·a escutaram o homem dizer para o ir
mão dêle: ''Que é que vou fazer agora? Não tenho mais an
zol! Irei trabalhar no outro lado (5), para, ganhar um novo 
anzol!" E para lá foi êle trabalhar. Fêz beijus de mandioca 
para levar na viagem. 

Então Makunaíma disse· ao irmão: "Que vamos fazer ago
ra? Vamo-nos transformar em grilos e nos alojaremos no seu 
cêsto I" Transformaram-se em grilos. sentaram-se dentro do 

' cêsto e assim chegaram do outro lado (6), onde Makunaíma 
e Jigué ainda hoje moram. 

' 
( 2) Mactodon trabJra. Um peixe YOl'U de crude porte, •bundante ou quedas do 

Car6ni. 
\ ~) Quer dizer: pedir dois peixes. 
( 4) Peixe voraz, com mandíbula muito forte: Serraalmo pyiocentru• .p. 

· ( 5 ) "Do outro Jado do Roroíma, na terra doa inatê .. ,... Explicação do intérpre,te. 
(6) Vide (5) .. 
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O homem foi em bera e carregou os dois nas · costas, den
tro do cêsto. Makunaíma, porém, transformou tudo que en
contraram, homens e animais, mutum, veados, porcos, garças, 
etc. em pedras, árvores e floresta. E assim tudo ficou até ho
je. Makunaíma f êz um feitiço para ficar com feridas pelo cor
po, dentro do cêsto, e disse. para o irmão:. "Estou farto dessas 
feridas! Quero tirá-las!" Tirou as feridas, jogou-as no ca
minho e transform.ou-as em pedras. :Êle disse: "Ficai aqui! 
Pegareis em tôda gente que passar por aqui!" Por isso todos 

. que passam por êsse caminho, até hoje sofrem de feridas. 

Então M~kunaíma foi para a montanha Mairarí, onde 
deixou µma cabaça e um tipití cheio de massa de mandioca. 
Estas coisas êle transformou em pedras, qu·e até hoje lá se en
contram. 

Na montanha Aluazán (7) acha-se a casa de Makunaíma 
(8). Existem muitos bichos-de-pé naquele lugar. 

Makunaíma encontrou g'ente que fazia caxiri. Outros vie
ram assistir à festa, dançaram o Tukúzi (9) e ·correram para 

- a casa onde havia caxiri. Mais outros foram para lá devagar. 
Mak·unaíma chamou': "Esperem aqui!" :Êles se voltaram e 
Makunaíma transformou-os em pedras. Para aquêles que es
tavam dançando o Tukúzi, êle gritou também: "Esperem um 
pouco!" E quando se viraram, fcram também transformados 
em pedra. ;1· 

/ 

Depois encontrou-se com aquêles que não queriam acre
ditar na grande enchente, da qual êle lhes tinha falado e que 
queriam _ ir para casa. Provàvelmente êles tinham vindo de 
muito lon_ge. Disse-lhes: "Para onde quereis ir?" Quando se 
viraram, transformou-os em cupinzeiros, dos quais ainda se 
encontram muitos para o lado da montanha Mairarí. 

Makunaíma seguiu caminho por sôbre as pedras, onde 
deixou pegadas como se fôsse em terra mole, pegadas de vea
dos, antas e de todos os animais. Até hoje se avistam estas pe
gadas na :qJ.ontanha Mairarí. Homens êl·e só transformava em 
pedras de verdade (10). As mulheres, porém, êle transformou 
com todos os seus membros, trazeiros, partes sexuais, etc. e 
até hoje se encontram assim. Então êle foi para o outro lado 
do Roroima (para a terra dos inglêses), onde ainda hoje está. 

( 7 ) a montanha Aruayáng, antes m encionada. 
( 8 ) rochedos. de formação impressionante. 
( 9 ) dança preferida por estas tribos. 

( 1 O) quer dizer: pedras sem forma det enn.inada . 

. . 
• 

• 

• 

T 



'f.ti." ' ,,. . 
~ . ,_ ... 

54 
- \~ -~ . . .- ~ - ..,... - .,., 

REVISTA DO ~USEU p~tJLISTA, N. s., vo~. vu 
- ·6. 

~ ' ~ .. -- -
--: - . ·:'J:i ._ - ... ~ ~:: 

FAÇ2\NHA$~ :Q,O·:MAKUNA1MA -
' - ~ - "' ,.. . 

(narrado --por AJsq ii,;: íntlio a:rek:µn~.2) ·(l) -_ ::~- --· ' -
• - --. • .-: ' _.... • ' -- ·---.,., - '!o< - ' " :-• 

.-

• ~ -- • (;. ' . - # - .. 

- -... Quando ~Makú.paíínã al nd·a .. era ~mênino; ·chor:âvà a . -noite - _, ' - ~ ... _ - - - - ' .. - ' ... ~ ~ 

interra te pedia ·a· mulhér do irmão,m ais· ·ve.lh.o que o:.carr.egas- " 
· se P~ªr~ fór~ :de casa. · Lá êlê-. ª- quêrla~segil,r~r é forçá~la. ~Sua _ · 
mãe querià le! 4:-Ió_ para fora, -mas _-êle não-q~is. Eri~ão a~mãe 

__ mandou a nora __ l:e_vá-lo.-Esta éarreg_ou-o para fora; _áté uma .~ 
·boa·.âistâneia, .mas êle pediu que º levasse ainda para ·mais~ 
-longe~ ·Entªo. a -mulher o levou para mais longe, para trás d~ 
um _mórro. Makunaíma ainda era unj. meniJ:!o. Mas qqan~o lã 
chegaram~. êle tornou-se. tlm hônieni e forç~u-~. _Passóu a ~prQ.
ceder ~empre .assi-m com a mulher e a µsav~- _cada,: ve~ que o 
seu irmã.o· ia caçar: o irmão, porém;. riada, d:i~§ô sáota: :Em e~-: 
sa Makunaíma era -uma criança: ·Qaan,c;\e :fõr a_, lÔgo , ~e ~-ti:an~ ~ 

, .... - .. ,.., - ,.. 'l::.i:!f' - ,.. s-": - --

formava num hom-em - ~ - }, """' -· ~,,. -
- . • : - . - . • . ~ · , - o<."' - .. - • ~ ._ . , • ~,,;;- .... '!!!1- .. ~ ·t:;· .. ...., . -,: >§;;!o~: . ,~- -' ,,_-

. O irmao _~mais - v~lh0: f_o~.,,~tJs.car -f1iji:a:s . Cf.~- -CJ.!~?''Uá "(2?.,,.. a ~ _ . _- ~ 
_f?m de faz.er _!lm. laç~--p~.r~ :µJJ'i~a~tãi: ~le àiss~'}que nªvia :en- , ' - .. 
-c_oritrádó o ·rasto j re-sQ9 -de ~Illa ãnt-a:e~ "q:ue.· queria ... ~armar2tne· r 

, um' la-ço, -Makunaíma __ taml:lém·-:pediu _um --lâ'ç·o, -m âs--n. irxnãu -
.. lhe ~ego\1, âlzt iido: ''Para :que~~º queres? -ci:ia~ç~:s~-qª~. lór1~:~ _ · -
'cam com Jaço.''"'Isto. é. só p~ra; quem o ~sabe- ntá~ej~r~' . ~_:-.. Maffe .:: , . _ 
o .menino insistiu e O' -q.ue_ria-:ter-. HOr fô~ç:a. · ~o.do§ ~os aias. -_a: , 3 · ... --- _ .• 

pedia. Então ·o irníão-!Jlals·· vêl;bo ,1he~qetp·tim:pouco~ae fJbra~ ~ =: , ~ - ~ • 

. de ··cura~á e perguntou.:-à -mãe_: -~lP:àr·a , que, é q:u~-,, o menino'~" X ~- _ • ~ • 

quer o · laÇo?" - G irmão. mais .velho tinlíª~ .cvlstõ -ó rést-0 , recen- ·· ~ _ 
te de uma anta,_e lá êle qµ~r,i~ armar ó laçó:- Ehtão~o -pequé.::- _, · 

-no disse ·à mãe.: "A anta. não _eair_á no laço ;.dêle!'' -·~le àrmol( 
o seu laço, que tinha feito-das fib:ras de curauá, num r~sto 

· ' antigo, onde não àndava:m ·mais ant.as~ O irmão lrial s velho 
· j.~ tinha também ~rm_ado o laço. - · ., · 

No d~à _ seguintê, Makunaí:ina ma)ldou a mãe vérificàF _ re 
tinha caído ·uma anta ít<f laço. Tinha mesmo. ·A mãe. voltou e. 
disse qúe. a anta -~a-~stav.a --mort~. Éntão o menino disse _à mãe 
que f.ôsse :avisar ao irmão mai~ veihq, qêl~, para· -que _ê~:~e ... reti.- -
rass,e :a anta.,. e ·a ·repartiS&é. Teve que repetí-lo..-duas ·vêzés·, pois 
o irmão nã;q queria acredit a;,r l)el~ . e disse.: "_Sou ·muito m~l-~ 
velho; no meu laç.õ-não ·cai~ ~nta, como é possívêl que~,n~ láç,o : 
do pequeno-~aja ~uma?" M~Runaíma disse à _mãe:. ''''.Otga":lh~ 
<to.e: leve ~ sqa Pll.llhe:r, para que eJa 'Carr.eguç_;;a ·:carneJ "·-Quan'.'* 
do o irmã.o€ a IílUJher· tinhám idq;Ma}tun-aítnâ qtsse_à mãe 
que ilªo fôsse lá. Quando Q..irmão já_hav-ía· cortaQ.o-à a.nl a1_ Ma
kú.naíma mandou:; a mãe para lhe qiz~r t:túe -trõuxesse a;. a:iJ:ta 
inteira -.para · casa, .PQis-~ê!e· µiésmo-auetia tepa-rtit a· car~e~ -

• - .. • J. ~ - ·- -_ '~ 

( l;) 
"(2) 

. -........... 
• ... '• ·~- , • .!-, ... 

Explicado por Mayuluaipu, ~n~io Tã u_liping. · -- - . · 
Bromeli,cea, de cujas -f~bras-~ fazem,-cordaa in~~o forte• • . 

.,,, ·-- ~-

. , 
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Mas · o irmão mais velho não lhe queria dar um quinhão da 
carne, dizendo que era-muito criança ainda. Carregou tôda a 
carne para casa e deixou só os intestinos para o menino. :mste 
enfureceu-se . 

O irmão mais velho percebeu que Makunaíma andava 
com sua mulher. -Foi caçar, mas voltou do meio do caminho 
para espreitar o mepind._ Esperou perto do lugar onde a mu
lher sempre ia com Makunaíma. Ela veio com o pequeno ~o 
braço. Quando chegou _atrás do moTro, sentou a criançà no 
chão. Então Makunaíma transformou-se num homem. Cres
ceu cada vez mais. (O menino era muito gordo). 

Deitou-se com a mq.lher e a possuiu. O irmão viu tudo. 
Tomou de um pau e: surrou Makunaíma horrrivelmente. 

Makunaí1na, porém, aborreceu-se dessa vi,da. Êle disse à 
mãe: "Diga-me, mã:e, q.uem leva a casa para o pico da mon
tanha?" E diss3 mais:· "Feche os olhos! " Diga: "Quem leva 
a casa para o pico d~ montanha?" - Quando a mãe fechou 
os olhos, Makunaíma disse: "Deixe-os fechados mais um pou
co! " Então levou a casa e tôdas as plantações, bananas e tu
do mais para o pie-0 da montanha. Então disse: "-Abra os 
olhos! " Quando elá os.abriu, já estava tudo no pico. _ . 
. Então a mãe jogou: uma casca e um pedaço de banana 
para baixo, pois o irmão e sua família nada tinham para· co
mer, porque Makunaíma levara tudo. Makunaíma pergun
tou : "Porque faz is~o? ') Ela respondeu: "Teu irmão passa f o
me!" O menino então disse! "Prepare caxiri, para êles!" A mãe 
fêz muitos nós· numa_ corda de fibras de miriti, p.ara ·marcar 
o dia para o ca.xiri e jogou a corda para o filho, . e~baixo. 

Então o menino <:lisse-à mãe: "Diga-me, mãe, quem leva 
a casa outra vez para baixo?" Feche os olhos é diga: "Quem 
leva a casa outra vez,F.ara baixo?" Assim ela fêz. Então o me
nino disse: "Deixe QS ol:hos fechadcs um pouco mais!" Então 
êle colocou a casa outra vez embaixo; num lugar novo, -perto 
da casa de seu irmão. ·Então levou consigo o irmão e família 
em sua casa (3) para o pico da montanha. Mas o irmão es~va 
muito magro. Dançaram; o irmão ficou tonto e caiu. Makunaí
ma se riu dêle, pois era muito magro e os ossos, também os 
do trazeiro, eram salientés. Depois o irmão comeu muito e e,,n
gordou outra vez. 

Um dia o irmão mais velho foi caçar com os outros ir
mãos, deixando em casa a mulher com o menino e a mãe. A 
mãe foi para a roça _ e Makunaíma ficou em casa, a sós com 
a mulheJ;. Transformou-se num bicho de pé, para fazê-la rir. 
Primeiramente. ela não ria. Então êle se transformou num ho
mem cujo corpo ~stàva todo coberto de feridas, para fazer 

(a) na casa de Makunaíma,_ que era ao mesmo tempo a casa de sua mãe. 

-
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que ela risse. Queria que ela se tornasse mais submissa. En
tão a mulher riu. Caiu sôbre ela e a possuiu. 

O irmão mais velho sabia de tudo, mas não queria sa
ber, porque pensava na fome que tinha passado e porque nã-0 
podia viver sem o irmão mais moço. Por isso não queria mais 
brigar com êle. _ 

Depois a mãe morreu no lugar do "Pai da Tocandira '' 
( 4), Mura'Zapómbo. A casa da mãe se chamava Araliamaí
tepe. E' uma montanha.; 

7. COMO A ARRAIA E A COBRA VENENOSA 
VIERAM AO MUNDO 

(narrado por Mayuluaípu, índio taulipáng). 

Makunaíma esta:va brigado com o irmão Jigué, per cau
sa da mulher dêste ( 1). Então êle convidou o irmão e lhe con
tou que num riacho havia muito peixe. Foram lá, para fl€
char os peixes. Chegaram ao riacho. Os peixes tinham entrado 
numa baía. Makunaíma ordenou ao irmão que os cercasse (2), 
Makunaíma ficou na margem, flechando os peixes. Ainda fi
cou um resto de peixes na baía, mas a água já estava suja e 
nada mais podiam ver. Makunaíma mandou então que seu ir
mão Jigué tocasse os peixes da baía para o riacho e êle foi 
para a entrada da baía. -

Q ua11J.o J~gué pulou para dentro dágua, i"Iakunaima que
brou uma fôlha da planta Makumúku-yeg (3), jcgou-a na 
água e disse: "Transforma-te numa arraia e vai para junto 
de Jigué! Logo que êle pise em cima de ti, pica-o!" Makunaí
ma ficou na entrada da baía e disse a Jigué: "Venha mais 
para cá, para espantar peixes!" Mandou-o para perto da mar
gem, onde estava a arraia. Jigué veio e pisou nela. A arraia 
picou-o no pé. ,Jigué gritou muito. Então Makunaíma disse: 
"O quê, isto dói, meu irmão? Mas istc não pode doer! Se ela 
tivesse picado a mim., não me faria doer! " Então Jigué disse 
para si um feitiço, fazendo desaparecer a dor. ( 4). 

Então Makunaíma quis construir uma casa com seu ir
mão Jigué. Estavam amarrando a armação do teto. Makunaí- . 
ma estava embaixo, Jigué estava em cima e amarrava o cipó 

-

(4 ) 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

formiga grande, prêta, venenosa: Cryptocerus. 

vide. lenda 6. . . 
para êste fim os índios entram na água e batem nela com os arcos, para que os 
peixes não saiam da baía. · · . 
planta das margens, Arum sp.; provàvelmente : Catadium arborescens, chamada 
pelos bta:iii'leiros aninga. Abunda nas marv.ens dos rios. A flor é branco-amarelada 
A fôlha é larga, ~om· duas barba.tanas inferiores e lembra, na forma, uma arraia, 
sendo o rabo representado -pelo talo e o espinho pelo brôto. · 
V ide volun1e lJ.i de: Vom 1-i:oroima zum urinoco: 1''órmulas mágicas. Diz-se que 
o sumo do talo carnoso da planta aninga, esfregado na picada, ameniza a dor . 

. . 

\ 
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e dava o cipó a Jigué. Então Jigué tomou um pedaço de cipó 
e disse: "Transforma-te numa çobra! "Mandou a cobra escon
der-se num bocado de cipó. Quando Makunaíma pegou nó ci
pó, a cobra mordeu-o. Makunaíma gritou. Então Jigué disse 
a Makunaíma: Mas isto não pode doer! Se ela tivesse mordido 
a mim, não me faria ·doer! " Então Makunaíma disse para sí 
.um feitiço, a fim de que não morresse. 

- Assim Makunaíma fêz a arraia e Jigué fêz a cobra vene
nosa, como hoje as temos ( 5) . 

8. MAKUNAíMA E O RAPAZ DA ARVORE 
SAMAúMA 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Entre os nessas ascendentes havia uma vez uma moça. 
Esta gostava de Kumaye-kíma-moínele, o jovem da árvore Sa
mauma (1), a qt1em achava muito bonito. Makunaíma, Jigué 
e Ma'nápe se encontraram com essa moça. ~l·es a queriam ti
rar· do rapaz. Mas a moça não queria saber de nenhum dêles. 
Makunaíma queria deitar-se com ela, mas ela não deixou e 
bateu-lhe. Makunaíma aborreceu-se e disse aos seus irmãos: 
"Vamos dar cabo d-0 Kum.aye-kima-moínele. Pegaram Waza
pí (2) e Múnag, (3) agarraram Kumaye-Kima-moínele e lhe 
amarraram os braÇos e as pernas. Antes de amarrá-lo, disse
ram: "vamos àmarrá-lo para que ·nunca fique bonito! " 
.. E assim a Samaúma ficou até hoje. Nunca engrossa na 
parte baixa do tronco, mas só na barriga e porisso é uma Bar
riguda (t-éwan-yen) até hoje. 

Então disseram: "Vamos por-lhe ao peito Elupá-noázi, o 
"Filho da Banana" ( 4) , para que ela nunca fique bonita! " 

Até então as mulheres não tinham seios como hoje, mas 
peitos 'iguais. aos homens. ~les deitaram-lhe Elupá-noázi ao 
peito, um de cada lado. Por isso até hoje existem mulheres com 
seios feios. (5) 

9. MAKUNAíMA NO LAÇO DO PIAI'MÃ 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Um dia Makunaíma fci caçar, levando seu irmão Ma1ná
pe. Acharam um laço de Piai'mã. Makunaíma perguntou: , 

( S ) R ela-:ionam-se com estas d uas lendas, d uas fórmulas m ágicas ( feitiços) contra a 
picada da arraia e a m ondida da cobra. Segundo esta últim a, porém, foi Makunaí
m a quem fêz; t ambém a cobra venenosa. V id e volume III : Feitiços. 

( 1) · Eriodendron sam auma Mart. - Taulipáng: kúma-yeg. 
(2) Jasitára : De9a1oncus, Palmeir a que se enrosca. 
(3) Phüodendron.: W aimbé. U sa-se a ca s-.:a p ara amarra s . 
( 4 ) P onta extrema do caule de: cada cach o, que tem cert a sem elhança com um 

seio coniforme da m ulher . 
( 5) Coniformes. 

' . 
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"Que será isto, meu irmão?" Bateu com a sarabatana no laço,_ 
para rompê-lo e poder seguir _caminho: Mas a sarabatana fi
cou prêsa. Então Makunaíma quis emp_urrar o laço com o pé. 
O pé também ficou prêso. Então êle -quis empurrar corn a 
outra mão. Mas o-l~o também pegou esta. Então quis em
purrar com o outro pé . Mas também êste ficou prêso pelo laço. 

Ma'nápe· deixou o irmão no lugar -e foi-se embora. Ma/
nápe disse em casa que o laçq do Pia1~mã ~inha pegado .Ma-
kunaíma. -- · 

Pouco depois veio Piai'mã. Trouxe um grande cêsto.---Li
vrou Makunaíma do l~ço e o enfiou no c-êsto. 1!:le disse ao ces
to: "Abre tua bôca, tua grande bôca!" Aí o cêsto abriu a bôea. 
Piai'mã botou Makunaíma dentro e o cêsto fechou a b_ôc-a _ 
de novo. Piai'mã carregou-o nas costas e foi embo·ra. 

Makunaíma tinha a carcás de sua sarabatana consigo. 
Piai'mã chegou em casa e colocou o cêsto no chão, em fre_rite _ 
à mesma. Foi para dentro da casa, levando consigo o ca~çás 
da sarabatana de Makunaíma. Segurou o cascás por cima 
do fogo. O fogo aqueéeu-o e esquentc·u -o betume que chiava. 
{ 1) _. Piai'mã esfregou nêle um bolo de mandioca e o comeu 

• ( 2) . Então disse a carcás: "Tua mãe é mais gorda que tu!" 
Êle pensou que a carcás era filho de Mákunaíma. 

Makunaíma ficou pensando: "Como é que vou sair:-do 
cêsto? Disse ao cêsto: J'Abre tua bôca, tua~ grande bôca! ",cEn
tão'o cêsto abriu sua bôca. Quando êle abFiu --a bôca, ?Vlakunaí-~ 
ma pulou para fora ~ -~prreu. Chegou ·eip __ casa e contou til_clo -
irmão. -r -

10. MAKUNAfMA e PIAI'MÃ 

(narrado por_ Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Makunaima saiu -um dia. Piai'mã estava caçando com 
seu cão. O cão encontrou-se com Makuhaíma. Makunaíma 
correu, com o cachorro -atrás dêle. ·Makunaíma queria trepar 
numa árvore, mas o cão estava muito perto e não lhe· deu 
tempo. Makunaíma correu cada vez mais. Finalmente achou 
uma árvore velha, com um buraco perto do chão. Entrou.no 
buraco. . 

Então chegou Pi~i'mã. Empurrou um páu dentro do bu
raco, para puxar Makunaíma para fora. Makunaíma segu:rou 
o pau entre as pernas. Piai'mã foi embo~a,_ para buscar pimen
ta. ·Trouxe formigas Anakílan. Elas:são a 'pimenta do Piái'mã. 
Jogou as formigas dentro do buraco. Nada! Makunaíma n--ão 

-
( 1 ) coai que o carcás é impermeabilizado . 
( 2) quer dizer: o bolo de mandioca. 

' 

,... 
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queria sair. As formigas pem que o picaram, mas êle aguen .. 
toa · Então Piai'mã retirou as formigas e foi embora, para 
buscar Elité, jararacas (2), para experimentar se tal~z as .. 
sim o faria sair. 

Quando Piai'mã-foi embora, Makunaíma saíu do buraco, 
~nfiou um pau no mesmo e se foi. Piai'mã voltou, nada mai~ 
ac.hou e foi embora .. 

11. MORTE E RESSURREIÇÃO DE MAKUNAfMA · . 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Makunaíma foí um dia com seu_ irmão Ma'nápe para a 
árvore Zalaúra-yeg. Esta árvore tin.ha tôdas as frutas. (1). 
Era muito alta. Fizeram em cima da· árvore um pequeno abri-
"go. (2) para atirar qali sôbre os animais que comiam f\.S fru
ta.s: macacos, mut-q.I!l, jacu, tôda sorte~ de animais. Ma' nápe 
subiu. Makunaíma ficou debaixo da · árvore para apanhar 
os animais· nos quaís Ma'nápe' atir~va e_om sua sarabatana. 

Ma'nápe disse ao irmão: "Quando um dos animais can
tar, não respondas!'!-Então Ma'nápe· subiu. Abateu muitos 
animais, macacos, guaribas, mutum, jàcu, tucanos, tôdas as 
8:Ves. Makunaíma estava ocupado em apanhar os animais. En
tãó Piai'mã cantou ·qalong-e: "ogoró-ogôró-ogoró" (2). Maku
n!l-íma lhe respondeu:: "ogoró-ogoró-ogoró." Aí Ma'nápe eha
tnol}.: "Agora sobe! .Quando responderes a um animal, tens 
que subir! " Makunaíma subiu para o abrigo e ficou lá . . 

Então Piai'mã disse: "Quem me respondeu aqui?" Ma'
nápe disse: "Não sei quem foi. "Piai.'mã disse: "Nãor Aqui 
está alguém que me respondeu! Mostre:me onde êle está! Ma'
nápe ·respondeu: "Talvez tenha sido ~te aqui!" e jogou um 
guàriba para baixo. Piai'mã disse: "Não, não foi êste ! " Mas 
o dedo pequeno de· Makunaíma era visível entre a -folhagem, 
atrás da qual Ma}{u~aíma se tinha_ escondido. Piai-mã viu 
o âedo e atirou nêle -com a sarabatana. -A flecha envenenada 

_ entrou por debaixo. da unha. Makunaíma deixou ouvir aba
- fados lamentos, logo que foi atingido. -"Então Piai'mã disse 

a Ma'nápe: "Jogue -para baixo êst·e em que acertei agora 
mesmo!" Ma'nápe jogou macacos, jacus, todos os aJ?.imais 
que êle havia matâdo,_ para baixo, mas Piai'mã dizia sempre: 
"Não foi êste!~' Ma-kUnaíma já estava-morto. Quando Ma'-

"' 
......,,...~--....~ -

( 2 >. .cobra venenosa: Bothropa, Cophias sp. 

( 1) confronte com a lenda '"A árvore do mundo e a uande enchente .. , onde a árvore 
é denominada Wazaká. Ao pé do Roroima acha~se -um alto rochedo, denominado 
pelos índios Tselaúra-ye-píape = tôco da árvore Tselaúra. 

(2) choça de caca-
( 3) no texto ori&inal: "wokolo ... 

-
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nápe tinha jogado todo~ os animais para baixo, não havia -
mais nada. Êle não queria jogar o irmão para baixo. Queria 
enganar Piai'mã. Mas Piai'mã sabia. Piai'mã disse: "Se não 
o jogares para baixo, atiro em ti!" Então Ma~nápe jogou o 
irmão Makunaíma para baixo, pcis êle tinha mêdo de Piai'
mã. Então Piai'mã dlsse; "E' êste, de quem eu estava falan
do!" Ficou alegre. Jogou Makunaíma nas costas e foi embôra 
com êle. t ; 

Ma'nápe desceu da árvore e seguiu as pegadas. Seguiu 
também pelas manchas de _sangue. Então encontrou-se cóm a 
pequena vespa Kambejike ( 4). Ela perguntou-lhe: "Que fazes 
aqui, cunhado?" Êle respondeu: "Estou atrás do m·eu irmão, 
que foi morto pelo Piai'mã, que o carrega consigo. Vamos ver 
se o alcançamos! " Kambejike juntou o sangue de Makunaíma 
e foi com Ma'nápe. 

Chegaram a um grande rio. Aí Ma'nápe disse: "Como vá
mcs atravessar aqui?" Encontraram a pequena lagartixa Se
léseleg (5) . Ela perguntou a Ma'nápe: "Que fazes aqui, cu
nhado?" Êle respondeu: "Estcu atrás do meu irmão, que 
foi m.orto pelo Piai'mã". Seléseleg disse: "Sou a canoa dêle ! 
Bem! Fecha os olhos!" Ma'nápe fechou os olhos. Então Selesé
leg disse: "Abre os olhos!" Ma'nápe abriu os olhes. Ali estaya 
uma grande ponte, duma .margem do rio para a outra. En
tão êles passaram por esta ponte para a outra margem. Lá 
Seléseleg transformou-se novamente e disse: "Por · cima da 
entrada da casa há uma droga do Piai'mã, para matar gente. 
Quando entrares na casa, olha logo para cima. Toma a droga 
e esfrega-a na direção de onde estão o Piai'mã e sua muJher. 
Matarás todos dois!". - · 

Ma'nápe entrou na casa e viu logo a droga. Tomou-a e 
esfregou na direção em que estavam Piai'mã e sua mulher. 
Matcu ambos. 

Makunaíma já se achava cortado em pedaços e dentro da 
panela sôbre o fogo. Ma'nápe tirou-o do fogo e deitou-o num 
cêsto razo. Cozeu (6) todos os pedaços com fôlhas do Kumí 
(7), dedos, braços, pernas, tudo. Então derramou o sangue, 
que Kambejike tinha juntado, sôbre êle. Então Ma'nápe so
prou-o com Kumí, cobriu o cêsto e saiu da casa. Pouco tempo 
depois, Makunaíma levantou-se, todo suado. Perguntou a Ma' ... 
nápe o que haviam feito . com êle. Ma'nápe respondeu: "Eu 
não te disse que não· respondesses, a nenhum animal?" 

( 4) vespa pequena, com estrias prêtas e amarelas, 
( S) lagartixa pequena, de brilho metálico. 
( 6) quer dizer: juntou os pedaços. 
( 7) planta com fôlhas longas, lembrando o capim. Planta mágica para "transformações" 

etc.; representa papel eminente naio lendas. Dro&a apreciada pelos médicos-feiti
ceiros. 
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12. · MAKUNA:fMA e WAiMESA-PóDOLE 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Um dia, quando êles saíram, acharam Waimesá-pódol~. 
o pai da lagartixa. Ninguém podia se aproximar dêle, porque 
tinha uma língua muito comprida, com a qual pegava todos 
os animais. Makunaíma disse: "Quero ver!" Ma'nápe disse: 
"Não! :S:le vai te pegar e engulir!" Makunaíma respondeu: 
' 1Não! Eu quero ver!" Ma'nápe disse mais uma ,vez: "Olha, o • 
bicho vai te pegar, meu irmão!" Mas Makunaíma não deu im
portância a êsse conselho. Então Ma'nápe deixou-o ir. Maku
naíma foi lá para ver. Aproximou-se. Waimesá-pódole pegou-o 
com a língua e o enguliu. 

- Ma'nápe voltou para casa e contou que Waimesá-Pódole 
tinha engulido Makunaíma. 'Então todos os irmãos se junta
ram para matar Waimesá-pódole com flechas. Foram todos 
para lá. Ma'nápe disse: "Não vamos atirar na sua barriga, 
só na cabeça!" Ma'nápe ficou parado defronte do Waimesá
_pódole, bateu com um pau na terra e disse: "Vem, Waime
sá-pódole, engole-me como enguliste meu "irmão!" Os outros 
chegavam dcs dois lados, para atirar. Quando Waimesá-Pód
dole estendeu sua língua, para pegar Ma'nápe, os outros lhe . 
atiraram flechas na cabeça e o mataram. 

Então lhe abriram as entranhas. Makunaíma achava-se 
dentro. Estava vivo e pulou para fora. ~le disse: "Viram co
mo eu sei lutar com um animal dêstes?" - Então voltaram - . 
para casa .. 

13. AKALAPIJÉIMA E O SOL 

(1) 
(narrado por Akúli, índio arekuná). 

Em tempos antigos existia uma árvore muito alta. Wa
lo'ma, o sapo, trepou até o ponto mais alto dela. Um homem 
chamado Akalapijéima ficava espreitando cada tarde ao pé 
da árvore, para pegar Walo'ma. Walo'ma disse: "Se Akala
pijéima me pegar, e"U. o jogarei no mar!" O homem pegou-o. 
Então Walo'ma pegou-o pelas mãos e empurrou-o com o pé 
para dentro do mar. Carregou-o nas costas, mergulhou ·e na
dou com êle para uma ilha. Lá o deixou e voltou nadando. De~ 
xou-o debaixo- duma ãrvore, na qual havia urubus e êstes, en
quanto êle dorm~a, defecaram em cima dêle. (O sapo havia~Ihe 
dito que não o pegasse, senão o jogaria no mar). 

( 1) expUc.do por Mayuluaípu •. índio Taulipúlc. 

.. 
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Estava muito frio na ilha e o homem sentiu-o bastante. 
Aí lhe veio ao encont:r:_o Kaiuanóg, a estrêla da alvorada (2), 
quando êle estava todo coberto dos detritbs dos urubus e fedia 
bastante. 2le pediu à estréla que o levasse para o céu. Ela res- -
pondeu : "Não te posso levar para cima comigo. Ainda n~da 
me deste. Só deste bolos de mandioca sempre ao sol." (Porque 
o sol brilha de dia e a estrêla de noite.) (3) O homem pediu 
à estrêla que lhe d~_sse. fogo, porque estava_ com muíto friC>~ · 

.. Kaiuanóg disse: "Não te que;ro ajudar! O sol que te ajude! ·21e_ 
ganha mais belos de mandioca". Kaiuanóg foi embora. . _ 

Então chegou Kapéi, a lua. Akalapijéima pediu a KaP.éi
que o levasse de v:olta.~par~ sua terra. A lua não o queria levar~ 
porque êle havia dado _tántos bolos de mandioca ao sol ~e na<ia 
a ela! Também pediu fogo à ll:la, mas ela também não l_ho deu. 
O homem sentia muito frio e os urubus defecavam sempi:e 
mais em cima dêle,_ pois a ilha era-- muito pequena. , ... 

Então chegou-Wéi,. ô sol. (Era a sort·e dêle, porque lhe ha- -
via dado muitos bolos de mandioca.) O sol levou-o consigo na -... · 
canoa. Mandou suas filhas lavá-lo e cortar-lhe o cabelo._ Fi..: 
zeram-no de ncvo bonito. W~i queria t ê-lo para genro. Aka- -
lapijéima não sabia que êle era o sol e p~diu a Wéi que cha- -
masse o sol para se aquecer, pois estava com frio depois que 
fôra lavado e sentado na proa da canoa. (Porque era ainda
muito cêdo e o sol ainda.não tinha fôrça. PorissQ sentia m:µit_o 
frio.) Então Wéi colocou um enfeite de penas de papagaío-na 
cabeça. 'Akalapijéima tinha estado sentado com as costas-< pa- · 
ra a canoa. Agora Wéi-lhe disse: "Vira-te!" Quando êle~s.e v!- ~-. -~ 
rou, Wéi colocou !)9r cima do enfeite de penas um· chapé.u~9e · 
prata e nas orelhas _botou brincos de asas de besouros_(;>) .. ~ 
Então o dia ficou queµte. '(Porque já era tarde). Wéi aquec~u ~ -
o homem, ficou ml,lito ,quente e ele sofreu com o calor-. Wéi o --

. levou cada vez mais consigo para a altura. Quando A.kalapi
jéirna sofreu por causa do calor, Wéi lhe deu roupas. Então n~o ,,.... 
mais sentiu calor. _ 

Wéi queria-o para genro. Disse-lhe : "Deves casar com 
uma de minhas filhas, mas não cortejes outra mulher! " Wéi 
parou numa mal oca ( 5), foi com as filhas para terra e entrou 
na casa. Ordenou a j\kalapijéima que não de.ixasse a canoa e 
que não se apaixc·nasse_- por outra mulher. Wéi entrou na ça
sa. Akalapijéima assirn~mesmo foi para terra. Ali se encontrou 
com algumas moçãs, . as filhas do urubu. O homem achou-as 
muito bonitas e se apaixonou por elas. Wéi e as filhas de ~áda 
sabiam, pois tinham en-trado na casa. Quando voltaram_ p;_ap~-

. ' -
, ( 2 ). Venus. . . .. ~ . , · . 

( 3) os bolos de mandioca, Tecem-assados, são colocados sabre o teto da casa; a fim de 
secarem ao sol. . · . · · ~ . · . "'" 

( 4) besouro Buprestis, Euchroma AiAantea L. cujos élit ros têm u m colorido verde-m~t• 
lico e também um som de metal. São usados pelos índios como enfeite . 

( 5) ca sa indígena que serve _de te'sidêncilf,, para várias família s a parentadas.-
. ·- . . . .. . ~ .. .. . 

J 
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junto da canoa, o e1icontraram gracejando no meio das filhas 
do .µ.rubu. ,,,_ - . ~: ,,. 

- . ·As filhas do sol.Talharam com êle~, e disseram: "O nosso 
pai ~não lhe disse que fiêasse na canoa e 4ue não fôsse .para 
terrai Não foi o nosso pai quem o ajudou a sair da ilha? Se 
êle-não -0 tivesse ajudado, agora não estaria neste bom estado 
e além de tudo já está· se apaixonando pelas filhas do urubu!" 
Então Wéi zangou-se· também com êle e disse: "Se tivesses se
guido o meu conselho e_ casado com uma de minhas filhas, .te
rias ficado sempre jovem e bonito como .eu. Agora só ficarás 
jevém e bonito por pouco tempo. Depois tícarás velho e feio! ' ' · 
Então foram dormir, cada qual sozinho. Num compartimen
to.especial Wéi e suas filhas só, e Akalapejéina só. 

_No dia seguinte, de manhã, bem cedo, Wéi foi-se embora 
com as suas filhas e deixou Akalapijéima atrás, só e dormin
do. Quando êle acordou, _achou-se no meio dos urubus, velho 
e feio, confor me Wéi lhe havia dito. As filhas do sol se espa
lharam e iluminam agora o caminho dos mortos. (6) Akala
pijéima casou-se com uma das filhas do urubu e acostumou-se 
àquela vida. Foi nosso _ancestral, o pai de todos os índios. _ 

Por isso ainda hoj.e vivemos assim. Ficamos jov-ens e boni
tos por tempo muito C1::1rto, tornando-i:ios então f~iOS e velhos. 

--

14. COMO A LUA CHEGOU AO CÉU 
-

(ne-rrado por ·Mayuluaípu, índio_ Taulipáng). 
. ...... ~ . 

-~ Em tempos antig<]s, Kapéi, a lua, n·ão estava no céu, mas 
sim-·na terra. Aqui tinha uma casa. Ela pegou a alma de uma 
criança e botou dentro duma panela, que ·ficou virada no 
chão . . Então a criança ficou doente. Chamaram um médico
feitieeiro e mandaram quê êste soprasse ( 1) a criança, de noi
te4 .Kapéi estava lirigado com aquela gente. De noite o feiti
c.ei:ro _soprou a criança. 
- :- Kapéi tinha duas . .f_ilhas já crescidas (2). t:le tinha m~is 

uma panela grande. Kapéi escondeu-se nessa panela e mandou 
que suas filhas a emborGas~em no cllã-01• Disse às filhas: "Não 
descubram onde estou, quando chegar· o médico-feiticeiro! 
Também não digam onde está a criança!" A criança era bo
nita e êle queria ficar com ela. 

Então o médico-feiticeiro chegou na .. casa e perguntou 
pela-alma da criaJ!ça. As filhas nada disseram. O médico-fei
ticeiro tinha um· caç~te. ·-Entrou pela_.. casa adentro e qui.s ver 

.· . ' . ;.\. 

( 6 )' a Via L actea. · 
; . .. 

• 

( 1 ) quer d izer :· para curá-la. 
( 2 ) "E stas filhas eram das duas mulheres ( planetas) cõm as quais ê le ·anda. De cada 

uma ête· t inha umà · filho"-.- - Explicação do narrador. Vide lenaa 16. 

' 

J 

• 
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o que estava na panela. Sabia que a alma da criança estava 
naquela casa. Quebrou a penela com o cacete. Depois quebrou 
também a outra panela. Assim achou a alma da criança. 

Achou também Kapéi, que estava escondido na panela. 
Pegou Kapéi e mandou um Aiúg (3), que tinha chegado com 
êle, levar de volta a alma da . criança. Muitos Aiúg, que êle 
tinh·a trazido, ficaram. Pegou Kapéi e o surrou. Expulsou-o da 
casa e lhe disse: "Não fique mais aqui! Vai embora!" Então 
o médico-feticeiro . voltou. 

Kapéi ficou pensando onde ia ficar. 2le disse: "Cotia se 
come! .Anta se come! Porco do mato se come! Todos os ani
mais de caça são comidos! Será que me devo transformar nu
ma ave? Num mutum? Num cujubim? Num inambu (4)? 
Também êstes se cc·mem ! Vou para o céu! Lá é melhor çlo que 
aqui! Vou iluminar- de lá os meus irmãos (5) ! Vamos, 
minhas filhas, para o céu! 

Fizeram um ·cipó, Kapeienkumá(x)pe (6), no feitio de 
uma escada, para subir. Mandou um pequeno pássaro levar 
o cipó para cima, a fim ·.de o amarrar no céu. O pássaro pe
gou um lado do cipQ e o levou consigo, amarrando-o na e~
trada do céu. Kapéi e as filhas treparam pela escada para as 
alturas e chegaram ao céu. 

Kapéi disse: "Ficarei aqui no céu! Vocês vão adiante, 
mais para cima, para ilumipar o caminho! Ficarei áqui para 
iluminar os meus irm.ãos lá embaixo! Vocês devem iluminar 
o caminho (7) para os que mcrrem, para que a sombra (8) 
não fique no escuro!" Mandou uma das filhas mais para cima, 
para um outro céu. As outras filhas mandou ainda· mais parà 
o alto, para outro céu. ~le mesmo ficou no céu acima de nós 
(9). ' 

E aqui acaba esta história. 

15. COMO A LUA FICOU COM A CARA SUJA 

(narrado por Akúli, índio arekuná). 

Wéi e Kapéi, sol e lua, em tempos passados eram amigos 
e andavam juntos Kapéi naquele tempo era muito bonito e 

(3) Aiú1 ' a sombra, a alma, de uma árvore, um dOI maia fortee meioe awciliares doe 
feiticeiros nas curas. Vide volume Ill. ' 

( 4) · ave 1aHnácea. 
(5) "&le chaina a cente de innão1'' -Explicaçio do narrador. 
( 6) planta trepadeira esquisita, parecendo uma escada e · que ae encontra pendurada 

aaa 6rvorea. (Estampa- IV e VI). Nela também o feiticeiro 10be para o céu, quan&, 
cura um doente. Vide volume IIJ. - O nome deaita trepadeira: Kapéi-enkuma(s)
pe, aicnifica: "A lua subiu nela". 

( 7) a Via Láctea, o caminho dos mortos; representado por estrêlaa. 
(8) a alma dos mortoe. 
(9) por cima do nosso c'u existem, na crença doe Taulipúi1, maia de.e ~ua, um por ci

ma do outros. · 

-· 

' 
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tinha um rosto limpo. Apaixonoti~se por um~ das filhas de 
Wéi e andou noite por noite com ela. Mas Wéi .não queria .~ 
e mandou que sua filha esfregasse sangue de. menstruação na 
cara de Kapéi. Desde ent~o são inimigos. Kapéi anda semp~ 
longe de Wéi e até hoje tem o rosto sujo. . , 

' --
16. A LUA E SUAS DUAS MULHERES 

(narrado por Mayuluaípu, .índio Taulipáng). 
/ 

Kapéi, a lua, tem duas mulheres, ambas chamadas Kaiu
anóg, uma no leste, a outra no oeste (1). Sempre está com 
uma delas. Primeiro êle vai com uma, que lhe dá muita ·CO
mida, de forma que se torna cada vez mais gordo. Então a dei
xa e vai com a outra, que lhe dá pouca comida e êle .emagrece 
cada vez mais. Depois se encontra novamente com a outra, 
que o faz engordar, e assim por diante. A mulher de leste briga 
com a lua, por ciume. Ela lhe diz: "Vá para iunto da outra! 
Então ficas outra vez gordo! Comigo não pode~ engordar!" 
E êle vai. para junto da outra. Porisso as duas mulheres são ini
migas e ficam sempre longe uma da outra. ~ 

A mulher que o engorda, disse: "Isto será sempre as8im 
com essa ~gente!" Por isso existem muitos Tàulipâng e. Ma-
kuxi que têm três ou quatro mulheres. - · 

~ . 
• < 

~ 17. ECLIPSE SOLAR E ECLIPSE LUNAR 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Quando há eclipse solar ou lunar, OlQ'zán, que al'.).tiga
mente era um homem e que hoje· é um demônio em encarna· 
ção humana, bate no rosto de Wéi ou Kapéi com seu cacete, 
fazendo correr sangue, escurecendo assim. o rosto: E' siilal de 
que vai haver guerra. 

' • 

18. JILIJOAtBU TRANSFORMA:.SE EM TAMEKAN 
· (PLt:IADES) 

' 

(narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

Tamekán é um homem com uma perna só. A outra lhe 
foi decepada na terra. · . . 

( 1) Oa dois pJanetu: "Vênus e J6piter". 

' 

, 
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Uma vez existia um homem chamado Jilijoaíbu; -êste ti
nha uma mulher, Waiúlale, que não queria saber dêle. ~e 
tinha um irmão bopito, a quem ela amava. 

Numa ocasião -JijiJoaíbu trepou numa árvore para tirar 
:abacates. Ela tinha levado. um machado e o mantinha escon
dido. o homem subiú na árvore para buscar as frutas. Jogou 
as frutas para baixo e· ela juntou-as, aguardando o momen
to de êle descer. ~le çonieçqu a descer. Quando esta:va a meio 
do tronco, ela tomôu o_ machado e decepou-lhe. a perna di!ei
ta, como ainda.boje sê J?bd_e: ver. Ela voltou para · cas~-. -. "'_.?/; 

O irmão . esta:v~-- trabalhando na roça. Lá estava, numa 
árvore, o pequeno pá_§saro _Kóezag, cantando: JiríjowaídJ" (1) 
o irmão perguntou: -'"Que diz o pássaro?" t:ste v~io para mais 
perto, bateu as asas'""""'e cantou: "A perna do teu irmão, a 
mulher decepou, com_ô machadà!" (2). O irmão jogoú fora a 
enxada e correu ,.paF~~easa, enfurecido. _ 

Waiúlale estava deita.a~ na rêde. Levantou-se _quando 
, êle veio e lhe deu -caxiri. i:le perguntou : "Ond-e está meu 
irmão?" Ela dissé: ':tJ-e---~i~u por lá, tirando fruta.s1" Ele fi
cou triste e deitou-ie-na r·êde. Ela- veio e deitou-se sôbre·_ ~le. 
l!le queria pular· para · fora, m~s ela o embrulhou na -rêde: 
Anoiteoeu. Ela não o q~~ria ·deixar sair da rêde, a ·danada, 
nem par~ mijar. ·-:.. .- · -

O homem fico·u ~o m~to, gritando de dor. Ela disse·; '~Dei
xa t eu irmão! Talyêz -~I;'fps~~: pescar. Quando êle --vier;s~irei -. 
·da rêde. Mas o irrilão.-sabia ~ de tudo, porque o passarinho. 
lho , ..... ~- ~,-~ '=' e,..., •. .., ·i.-a-d-o ~ - ., ~ · ,,,, -

"'· -- .. ' -·Â\t '"""J.~ ti • ,,. ~ ' -.. "" . ... - . 

No meio da noite -cêle lhe p~diu 'l.,amorita (3), .a -fim,. de 
conseguir tempo .pata_ir_mjjàr . . Ela deixou a rêde. Então veio 
o homem, arrastando--se e gr-itou: "Oh, meu irmão, a minha 
perna foi decepada cóm o machado! Mata essa mulher!" -ó 
irmão perguntou à mulher: "Que fizeste com teu mariqQ? "
Ela respondeu: "Nada_fiz com êle! Deixei-o para trás) pescan
do e tirando frutas." Assim -que ela sempre enganáya o ir
mão. ~le respondeu!- '~Tu fizeste alguma coisa com meu irmão! 
O passarinho me contou-a -história! " Ela disse: "Mentira! 
Nada fiz com êle! Nada.lhe fiz de mal!" 

Enquanto o marido _gritava lá fóra de dor, ela de novo 
foi para junto do irmão na rêde, enlaçando-o tão forte que 
não podia sair. 0- irm~o aisse: "Fizeste alguma coisa c_om o · 
homem! Não estás ó~vindo com.o êle grita?" Mas a mullier~ 
não deixou o irmão $à.ir dá rêde, enquanto o outro ficou °<:lei
tado defronte da cas~ gritando; "Meu irmão, meu irmão, 
acode-me, meu irmão! '"'~)~~te não pódia vir para fora: - ~ . ". 

, ' L . ~ 

~ . ·-
( 1 ) o chamado d.êste páss!l!"ó. • - · - . _ 
(2 ) ª" palaVTás indianas~ que p narrador acrescentou como complerr.en!:o do texto er.i 

p ortuguês eram: "a-lii y~matá aké-sa ( g ) i-nópeza wáka-ke." .. -
(3 ) com ida apimentada. 

-
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O irmão ferido tinha uma flauta de bambu. Ficou dei ... 

tado e gritou até meia-noite. Aí o irmão lhe respondeu: "Não 
_te posso ájudar! A tua mulher_ não me deixa sair da rê~e1'' 
Ela havia _fechado a porta, que amarrou com cordas. Entao o 
irmão disse: "Vou te -víngar um dia! Fica _sQfr~endo lá fora.! 
Tua mulher um dia terá que sofrer também! " Bateu na mu
lher,_ mas 'esta não o soltou. 

- O ferido lá fora se ergueu nó- esteio da porta, subiu no 
-teto, tocol:l na sua flauta d·e bam}?u; "tin-tin-tin." O irmão 
dentro da casa chorava, pois tinha ~pena dêle. l!ste tirou a 

--,,..-flauta dá- bôca e disse para o irmão: "Fica>n:a casa! Cria 
, ·bons filhos e boas filhas! ituita saúde e f.elicidade! Vou

.. me emoora! Junta uma boa família, mas tem-cuidado com 
~ 

~ a mulher e desconfia sempre dela!'~ O irmão perguntou: 'fPa-:-
ra onde vais?" ~le respondeu: qV-0u para o céu. Quero ser 
Tamekán,,--_ -corpo com um.a perna,.. que fica para trás!" (4) 

:-,, Então o irmão respon,deu: "Ficarei aqui po.r ~·-algum tempo, 
- enquanto · não tiver aborrecim·ento_ e nenhuma desgraça me 

- acontecer~ Fico triste porque ~s~ás sofrendo tanto! Tua 
; mulher UJll dia pagar4l pelo que te fêz! Tenho muita pena 

- <d-e ti!" E;_ntão o cutre-disse: "Qqanão eu ch·e-g~r~ao céu, fia .. 
. _: __ -verá m_ui.t8L.tempest~e.:e chuva~- ;- Então virãó-~os cardun\es 

· - ' :o-de pe~e~< e y~ com-er~ muitos!'~' jÁté-hoje Tamekán marca 
~ -a chegada.; do inverno~ ~ - ,- _ _ _ 

- .#- Tamekán foi páta o céu, sempre tocando "tin-tin-tin". 
.,. Então a mulher largõu é> irmão, abriu a porta e olhou. o-ir

mão sentou~se_ no chão ·e chorou. ' Tamekán também Chorou 
e disse: -''Vou ver onde'·posso ficar~ onde vou àchar um lugar 
no céu!'' -

O irmão mais moço ficou ~om a mulher, cuidou da ca~a 
e da roça e teve cem ela cinco filhQs, duas meninas e três me
-ninos. Sempre pensava com trist~~a- na viagem do irmão. _~ 

_ U!ll dia foi caçar ~e achou úma_ casa de ~belhas. Ficou 
· sempre-:_~nsando em .:um meio .de · matar a mulher. Quando 
voltou pat a casa, disse: "Há abelhas por lá. Vamos buscat o 

· mel!" A mulher respondeu : "Vall}os buscá-lo! " ~le pensava 
sempre no-sofrimento do irmão e procurava um meio de matar 
a mulher:" ~la levou o mesmo machado com o qual tinha de-

-~epado a-p~rna do irrqão. ~ 
-- - , · - A casâ de abelhas ~não se achava muito alta: f;Ie fêz com 

, -__ o machaqQ \!m grande huraco redo!]:do no tronco e experimén
tou até qu~ pudesse erifiar a cabeç~ no mesµio. ~ntão chupou 

_ o mel. Enquanto fazia ~sso, sempre olhava desçonfiado para 
a mulher, porque se lembrava d-as advertências<do irmão. Mas 
ela ficou sentada e nã:b o qu.eria matar, pois se ac.hava _satis-- . 

( 4 ) as Pl&iades são a cabeça, ó grupo Aldebaram o corpo, uma parte do ó rion a petna 
restante do homem . N o t exto original as palavras respectivas- são : 
" t amekán t ..eság _.pepon 6 etoik ená eizi" 
Plê iade _ ca rpo perna q ue fica uma só eu 90u 

-
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feita com êle, depois de lhe ter matado o irmão. Então êle dis
se: "Minha barriga está cheia! " ( 5) "Agora é a tua vez! Ex
perimente! Chupe o mel!" Ela tomou a cabaça, na qual que
ria botar o mel com a mão. 1:le então disse: "Enfie a cabeça 
para dentro! Assim se perde muito mel!" O homem tinha es
premido o mel bem para baixo, com a mão, para que ela ti
vesse de entrar bem fundo. Ela deixou a cabaça de lado .e 
entrou com a-cabeça e o tronco no buraco. '.a:le a pegou pelas 
pernas e a empurrou tôda para dentro. Tomou o pedaço 
de madeira que tinhª tiradõ da árvore. A mulher per.g!in
tou: "Para que é isso?" :a:1e respondeu: "E' para_ subir 
mais." Então êle pegou a madeira e tapou o buraco. A mu• 
Jher gritou: "Que é que estás fazendo? Parece que me que
res matar!" :a:Ie·respondeu: "Ag-0ra tu me pagas o que fizes
te ao meu irmão! Sofrerás o que meu.irmão sofreu. Tenho 
muita pena de ti, mulher, mas não suporto mais o que fizes~ 
te com meu irmão! ;, Tapou o buraco. 

Então pôs o ouvido no tronco. 1:le queria escutar o ·que 
acontecia com ela. Primeiro ela gritou: "Meus pobres filhos! 
Meus pobres filhos! Mésmo que eu seja transformada num 
tatu, sempre vou me lembrar dos meus.filhos!" Então seus gri
tos ficaram cada vez mais fracos e ela fêz "kenón-kenón-ke
nón" (como faz o tatu) e· se transformou num tatu. 

O homem voltou para casa. Os filhos lhe perguntaram: 
"Onde está a nossa mãe?"~ Mas êle não lhes contou o que .ti
nha feito com ela, pórém enganou as crianças e disse·: ''-Dei
xei tua mãe no mato e não sei onde ela f.icou. Talvez ela fôs.! 
se comida ·pela onça! '' 

Alguns dias depois, foi com os filpos para a floresta e 
achou uma casa de abelhas. Levou as crianças ainda mais pa
ra dentro do mato e lá as deixou. Voltou e tocou fogo na casa. 
fle não queria que as crianças vissem quando êle incendiava 
a casa. Então voltou para 'junto das crianças e foram buscar 
o mel. Derrubou a árvore, tirou mel e comeu até ficar de bar
riga cheia. Então disse para as crianças: "Que é que vamos 
ser agora?" Uma filha disse: "Não sei." ~e disse: "Cotia não 
pode ser! Anta não pode ser! Veado não pode ·ser! Mutum, 
inambu, cajubim também não pode ser. Se nos transformar .. 
mos nestes animais, nos matam e comem! Vamos ser Araiuág, 
porque a êstes não matam, nem comem! 1:le cantou: (6) 
araiuág ·araiuág uté iná 
Araiuág Araiuág ir embora nós 
araiuág-ka-pe uté . iná uté iná 

(5) quer duer: estou saciado. · . 
(6) um quadrúpede parecido com a raposa, porém com p•to prêto, boaito, macio. O 

corpo é delcado, a cabeça redonda • o rabo comprido. Também irive nas ,nor.., 
oad• procura o mel.(::ii:) 

• 

• r • 

' 
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~raiuág quando ir embora . nos ir embora nós 
tamónbolo 

· todos 
uán uán enape - téibo uté ina uté · ina 
mél mél comido depois ir embora nós ir embora nós 
uané uané ~ yeukupólo 
mél mél saciado (7) . 
''Araiuág Araiuág, nós· vamos embora, 
"Como Araiuág, vamos- embora, vamos embora, 

, "Todos, 
":Mel mel tendo comido, vamos embora, vamos embora, 
"Só mel, só mel, a barriga cheia." (8) 

~le çlisse: "Vamos-embora, meus filhos! Seremos Araiuág! 
Assim não nos vão comer! " ~le disse: -"ã .. ~ ", e as crianças tô
das disseram: "ã ... ã ... ã ... " e um atrás do outro desaparec
ceu no mato. 

Porisso Araiuág gosta de mel até hoje e ·não tem mêdo 
das abelhas. 

Quando alguém dança o bailado do Araiuág, canta como 
o homem cantou. 

' 
• 

19A. JILIJOAfBU MATA SUA SOGRA 

(narrado por Akúli, índio arekuná). , 

A sogra de Jilijoaíbu deu peixes Kaliwaú (1) ao genro 
para comer._ Ela tomou uma cabaça velha, postou-se por cima 
dela e ·apertou o ventre. Então os peix-es sairam do seu útero 
e caíram dentro da cabaça. (Por isso até hoje os Taulipáng 
não comem êste peixe}. Deu os peix€s para o genro e para 
su.a filha Waiúlale. A filha p.ão sabia de nada. O genro, porém, 
o sabia, pois êle era médico-feiticeiro. 

A velha mandou-o fazer uma armadilha para peixe. Que
ria fazê-lo acreditar que era assim que pegava os peixes. Mas 
o genro ~sabia de tudo. Quebrou muitas pedras de cristal ( co
mo se encontram no Roroíma). Então êle cortou uma fôlha 
de "Bana11a Silvestre" (paluza-yég) e cobriu as pedras perto 
do rio, onde a velha sempre ia e espremia os peixes do &-eu úte
ro e onde ela os lavava, para faz'er o genro crer que os tirava 
do rio. 

Então a velha foi para lá, escorregou nas pedras e caiu. 
As afi_adas ~ras lhe cortaram os . braços, as pernas e o 
wntre em pequenos pedaços e ela morreu. As pedras come-

~ 

( 7) o canto tem uma melodia acradável. 
(8) tradução do narrador. 
( 1) uma esi>'cie de peixe blindado, Ca1CUdo. Uma outra eiipkie que t•mbém •s>ate<» 

noe ~ta., ' ~·mada Aliwai peloe ~•ulipán1. . · 

..... 

-
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ra1n a carne até os ossos, então pularam dentro do riõ e se 
transformaram em Araíg; piranhas. Por isso ainda hoje _es
tas comem gente. O -fígado da velha foi também cortado pe- -
las pedras e ficou na4_ando na água . Pode ser visto até~ hoje·.
Os Taulipáng chamam-no_ de Eléza, os brasileiros de Muréru 
brava. (x) E' uma _ planta aquática com fôlhas vermelh~. 
O coração da velha -ficou no centro das fôlhas. E' a sem€nte : 

, (em forma de coraçã<>) da planta . 

. 

19B. WAiúLALE~ VINGA A MORTE DA MÃE 

(narrado pqr Akúli, índio arekuná). _ 

' Walúlale, a mulher :de Jilijoaíbu, estava desconfiada. E}~ 
' queria descc·brir ,.o q:µe-- (? marido tinha feito com a mãe. So

nhou que seu marido havia matado sua mãe com as~ pedras .. · 
Ela disse: "Agora minha mãe n1orreu! Está fedendo muito!" 
Ficou de luto e durante um mês não tomou banho, nem co---
meu peixe, só mingau {1) e Tamcríta (2) e pintou o -·corpÓ' 
inteiro com Kazara pé-(Urucu). Então ela estava de luto. · 

O homem não pensou mais na morte da sogra. Já trnha -
esquecido quase tudo .. Mas a mulher tinha sonhado e sabia 
de tudo. Ela mandou-o fázer uma faca de ru.ato, de Auroa,,.-yég" -- _ · 
que é a madeira da palmeira Tucumã (3). :m1~ a fêz·. Pergtlll- : 
tou: "Para que precisas. da fa~a? " Ela respondeu: "Qµeró ·.t!.-:, · : - · 
rar frutas de urucu!" O homefn fêz uma faca de mato mui;- · 
to comprida. A faca ,estàva muito pesada. Deu a fàcà à -m!i-. 
lher e trepou -na árvore. Uma perna êl~ já tin!la :em.~cin)a·,. .,, 
mas a outra ainda estava_.!lum galhQ mais baixo. A múlhe~t.~· 
fêz uma cara inocente. _Quando êle estava colhendo frutos~ 
ela decepou-lhe a perna ·direita: Então foi para casa. ~ - · _ 

O irmão estava trabalhando na roça. Aí um passarinhó 
cantou: Jilíjoi, Jilíjoi!-" J(4) "A perna do teu irmão, ~ mu
lher decepou, com a machado! Jilijóaíbo! Jilijoaíbo!" . 

(Segue então, qtiase a~ pé da letra, o mito do Tamekán).: -
. 

20. MAUA:t~PõDOLE, E'MORôN-PôDOLE, PAl:J:t~ 
-- PóDOLE 

(narrado J)O~ -Akúli, índio arekunâ). 
~ - - ~ 

a) Era uma vez dois .cunhados. Suas casas estayal\l ~lon
ge uma da outra. Um dêles_ achou Mauai-pódole, o pai do~ eã.., _ 

(s) 
(1) 
(2)< 
(3) 
(4) 

Também mururé. . :.. 
llOPª de farinha de mandioca. 
caldo apimentado. · · ~ .~ · -
• sudeira da palmeira Tuéuml, ~ tuci&uM,' ' llNito dura. 
chamado do p618atO, ~ ..:m•mu a atenção do innio. 

. "-
'· 

. -
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rànguejo. Voltou para casa e -disse para a mulher: -"ví Mauai-
pódole!-~' No~.dia seguil).te foi caçar. Então seu cunhado veio . 
para s-µa casa e perguntou à ··irmã "(l): "Que foi que o cunhado 
disse?" .Ela respondeu: ."Não disse nada! " Então o outro dis-
se: "Ouvi dizer que êle tinha dito que viu Mauaí-pódole!" O 
outro ·era médico-feiticeiro e assim sabia de tudo-que seu 
irmão fazia e dizia . .--, ~ _ - -

'" FoÍ embora, prOC\!rar Mauaí~pódole. Achou-o, sem ter vis-· 
to qual o caminho que seu cunhado havia tomado. Cortou ei-
pó ·e aJllarro-u com êle Mãuai-pódo1~'" que _tinha o tamanh<>t 
de uma chapa de fogão (2) e assim o levou para a casa do1 

cunhado. Disse ·à- irm~: "1\qui está, irmã!'-' Ela pergt1ntou:: 
"Por que o fôste buscar? Agora leva-o para tua casa, cozinha
º e come-o!' ' Então êlé o meteu _numa grande panela, botou-
o-·no f·ogo e depois de cozido o cgmeu~- - ~-- · . 

b )- Nc· dia seguinte o cunhaqo foi outr~ vez _para o mato, 
Qnde ep.controu E'mor:ón-pódole, o pai âo sot;.to. Não podia che
gar perto dêle porque :ficava logo sonolento e por isso voltou 
p~ara ~asa. Saíu outra vez, para pescar. Então veio o médico
feiticeiro (que sábia ae tud-0) para a -Ç!asa- do seu cunhado e 
perguntou à irmã: "Que foi que o Cl!:µP.ado disse?" Esta res-· 

. ~ondeu: "Ql1e foi-que .. ;cuvist.e dizer? 1!!Ie não me--disse nada! '7
• 

Então...:,, o : m.édico-feiticeiro foi" buscar E'mDrón-pódole. 
Qµanào. chegou perto dêle, -adormeceu e fi:cou dormindo até 
o:mei~dia; Qua.;ído ac~rdc_u, foi para Jnais-perto-âo lugar on
de estava -E'moi"ón-pódole~ _ Adonnece_u outra v~z e quando· 
acordou foi~ para mais~~perto. Então voltou para çasa. Não po-
dia búscar_ E'morón-p~ole, per.que p~gava sempre no sono~ 

Na manhã sêguinte f o! pará lá de novo. Caíu no sono ou-
tra véz. E assim acont-eceu -todos os dias. Num outro dia foi 
novamente para lá. Chegou até a casa do E'morón-pódcle7 _ 

mas não o achou. Trouxe apenas três ovos dêle, çonsigo, para 
a casa-do cunhado. Antes de ch~gar em casa, os ovos deram 
sono ap seu cunhado -e. ·à sua irmã. Dormiràm por muito tem
po. Depois~ acordaram. Então o médico-feiticeiro mostrou os 
ovos e disse: "Foram êstes que_. lhes deram. sono!" Então o 
médico-:-feitiêeiro ~comeu os ovos. - Aí E'morón-pódole ·cteu sono 

_a tôda gente. E assim tod-o mundo se acõstumou. 
-_ e) Então o cunhado do médico-feiticeiro foi ao m.ato, para 
caçar.- Achou Pauí-pádole. Voltou. :l!:le disse à mulh€r que tl
nha achado Pauí-pód~e, o,..::pai do mutum e que se encon.trav~ 
'também com Kamaiuá (3). 1::le disse que tinha_ saído para 
abater Pauí-pódole com a sarahatana, mas que a seta não· che-
gou ~té lá, porque êle se achava mui,to alto. · · 

( 1) • mulher do outro. - .-
(2) cbap• redoada, _de barro, onde lio •lladoe 01. bolos ·de mandaoca. . ,, dJ 
(3) veepa muito aràodo. "Todoe 'st" •0 imai• eram aent. w tempcn tmti1011 • •• 

Mayuluaipu. - -

, 

. -
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Ficou algum tempo em casa e depois saiu para pescar. 
Então veio o médico-feiticeiro para a casa do seu cunhado e 
disse à irmã: "Que foi que meu cunhado te disse, ~rmã?" Ela 
respondeu: "~le disse que achou Pauí-pódole bem no alto du
ma árvore Samaúma. E-que queria atirar nêle com a sarabà
tana, mas que a flecha não chegou até lá. Disse que e_ntão en-
controu Kamaiuá." · · 

O médico-feiticeiro saiu de manhã cedo. Achou Pauí-pó
dóte, que estava cantando. Aí transformou-se num Ilág (4) 
e subiu para o alto da árvore. Então Pauí-pódole o soprou, 
enquanto estava cant~ndo. Veio um vento muito forte e o 
médico-feiticeiro caiu da árvore. Então êle se transformou em 
Opalá (5) e subiu de no,vo. Pauí-pódole soprou de no,vo e. o 

· médico-feiticeiro caiu outra vez. Então voltou para casa, 
porque nada podia fazer contra Pauí-pódole. No dia segtJ.in
te foi para lá de novo e se transformou em Meg. (6). ~Q.trou 
no nariz de Páuí-pódole. Êste levantou vóo e espirro-u. O 
médico-feiticeiro-ficou para sempre transformado na peque
na formiga. 

· Pauí-pódóle voou para o céu, onde se transformou numa 
conStelação · (7).. Kamaiuá voou atrás dêle, para atirar nêle 
com a sarabatana. Foi também transformada numa estrêla 
(8). ·veio também Kunawá (9) com uma tocha de fogo na mão, 
para iluminar o caminho a Kamaiuá. Também voou até·. p 
céu, onde ficou como estrêla (10), entre Pauí-pódole e Ka-. , . 
~a1ua. ' 

21. COMO OS .MÉDICOS-FEITICEIROS, O FUMO -E· 
OUTRAS DROGAS .MAGICAS VIERAM AO MUNDO 

(narrado por Akúli, índio arekuná). ( 1) . . 

Tauapéni, um menino, saiu com os irmãos pequenos Okl
lánag, Kauáiuiai, Pakálamoka e Ilóngali. Encontraram pas
sarinhos. Djiádjiâ (2) O~ irmãos não tinham comido, apesar 
de terem comida consigo. ~les queriam flechar os passarinhos, 
que eram muito mansos, mas não acertaram. Os pássaros 
càntaram: "djiá-djiá';. Os meninos correram, cada vez mais, 
atrás dos pássaros, para nêles atirar, mas nunca. acertaram. 
Então encontraràm escravos, Kalépiga de Piai1mã, o dono .do 
' 

.(4 ) 
(5) 
(6). 
(7) 
'(·8) 
(9) 

(10) 
(1) 
(2) 

grande formiga Tocandira, peçonhenta . 
formiga To-:andira menor, -cinzenta. 
f.ormiga ll\inÚscu1a, cuja môrdida é muito doloroaa. 
t!ruzeiro do SuJ. 
Centauro (a). • · 
"0 leite branco desta,, planta , aerve a gora como droga, para se obter sucesao na 
caça de veados, mutum é outros animai•", di111e Mayuluaípu. 
Centauro ( b) • 
tradmido e ezplicado pro Mayuluaípu, índio taulipáng . . . 
o chamad~ .dêue passariobo: djiá.,.djiá, <J.ia: "lonp-lonce" ou !'mait!. tonce-0)8is ,__ .. . . _,.. . . .. . . 

I 

' 
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fumo. Os escravos estavam plantando. Os meninos atiraram 
nos passarinhos e as fl:echas caíram no meio dos escravos. ~s"'.' 
tes disseram: "Não furem os nossos olhos!" Os escravos afas
taram as crianças dos passarinhos e se transformarám em 
gente para as crianç-as, pois êles queriam ter as crianças para 
seus parentes. ~stes escravos antes tinham sido pássaros. Le
varam consigo as crian~_as e estas ficaram durante três dias 
na sua casa. 

Então chegou Piai'mã e perguntou aos escravos como era 
que as crianç~s tinham chegado ali. Contaram-lhe que -esta
vam correndo atrás dos passarinhos. Então Piai'mã disse aos 
escravos: "Os passarinhos me pertencem (são meus animais 
domesticados). ~ão acho justo que vocês fiquem com as crian
ças!" Então levou as crianças consigo. 

Deu-lhes água até vomitaram. Então lhes disse: "Vou 
educá-los, para não andarem aí feito animais ~depois os_ le
varei de volta aos seus pais, para que nada lhes aconteça. Que-
ro educá-los. A água que lhes dei até vomitar é para fazer a 
voz boa e bonita, para que saibam cantar bem e bonito e para 
falarem sempre a verdade e nunca uma mentira!" 

. Então fêz dêles médicos-feiticeiros. Disse-lhes: "O vomi
tório que vou lhes dar_* não é só para vocês, nem só para hoje, 
mas para sempre e parâ todos os médicos-feiticeiros. Quando 
êles vomitam, podem verificar o que é ·direito no mundo. 

As crianças emagreceram muito, porque todos os dias 
êle lhes dava vomitórios. As crianças tinham um pequeno 
casebre, onde vomitavam e onde ninguém as podia ver, por
que isto é muito perigoso para as mulheres. Os vomitórios 
eram cascas de diversas árvores, que pulverizavam e mistu
ravam com água, primeiro Karaíla-ieg, depois Paúna-ieg, 
depois Tolóma-ieg, depois Kozó~ozo, depois Kapeienkuma (x) 
(3) depois Elekauá ( 4), depois Ayúg. Vomitaram dentro 
da queda dágua Kalaulí-melu, que vem da montanha Elú-te-
pe (5). Fizerem assim para absorver os diversos sons da quéda, 
que são: primeiro alto, depois baixo, depois novamente alto e 
muito mais baixo, dando a impressão de que são três que es
tão cantando. Depois vomitaram dentro de uma grande ca" 
noa. 

( 3) planta trepadeira, que lembra unia escada, ·~na qual a tua subiu para o céu" -
Vide mito 14. - Nas curas de doentes, o médico-feiticeiro bebe o decocto em que 
ae ferveu parte dessa planta, até que vomita. Aasim, esta trepadeira (da qual êle 
bebeu). toma--se para êle uma escada, quer diaer para sua 10mbra, a fim de au~it 
para o país doa demônios -(:14'.auari), que devem ajudá-lo na cura. Vide vol. Ili: mê-. 
dico-feiticeiro. . : 

( 4) o "irmão" de Aiúi; no · maleusi ilikauá. . 
( S) "A mootanhà Elú-tepe foi formada pela mo~ EJu-iq que Makunaima demibou", 

dine Mayuluaípu - Vide mito 1. · -

/ 
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Beberam de tôdas aquelas cascas, bem pulverizadas e mis
turadas com água. Vomitaram tudo dentro da canoa e bebe
ram rempre de novú" (l?f, até que não puderam mais. _ 

Então despejaram j -C?noa (dentro do casebre, onde pin,. 
gué~ os via). Fizera~ outra mistura de casca, beberam e vo~-
mitaram e beberam ·sempre d~_ novo, até que não puderam-mais 
suportar. No fim beberam Aiúg (7). Tôdas estas cascas .são ...... 
"como gente", as "sombras'·' (almas das árvores"). · ~ 

As crianças caíram~ tontas. Mas ·não estavam inconscien- . 
tes. Seus corações b·atiam. Os olhes ainda estavam ·vivos. Piai'- :." 
mã mandou sua mulher Kamáliua tomar conta das crianças e 
disse: ''Cuide das crianças! Vou buscar fumo do Kulelimâ~te--~~ 
pe ! " ( 8) Esta casa, onde êle tinha as suas coisas ( 9) , ficayaç . 
muito longe da casa onde morava. Lá êle não tinha nada.~ · • 

A mulher não queria tomar conta das crianças. Quand<> 
Piai'mã se tinha afastado, apenas um pouco, ela correu áti:ás= -
dêle e disse: "As crianças estão morrendo! " Quando êle voJ.,. 
tou, pensando que as crianças estavam morrendo, não _era - -
nada. Estava::.1 vivas. Mandou novamente que a mulher tõnias-
se conta das crianças e f-oi-se outra vez para buscar fumo. ~oi --
para mais longe. Então a mulher correu outra vez atrás dêle · _ 
e disse: "As crian~as e-stão morre11do! " Piai'mã voltou e €Q:-
controu as crianças com' vida: ~ .- ~ - _ _ ~ 

Foi mais uma vez ·~a_;_té à su~ outra casa, trouxe fun10 Jiuê ·, -·- . 
amoleceu em ág·ua com ·'.Aiúg. Com esta mistura encheu U:Q:1ã.::..~ ~ ~ 
pequena garrafa d~ cabaça ~ despejou o sumo dentl!o ... dQ Jiá- - · 
riz das crianças ( JO), ._ A"L ª's ctian,ças fic~ram bêbedas. . ;._ " _ ~-"' ~ 

Fêz dcs cabe1o·s ~ ~tàc ·mniher. duas cordas comprida$-; "'q'ué._ 
enfiou nas narinas · ~e.s _meninos, puxandd as cordas devaga
rinho pela bôca, até que veio sangue ( 11). Uma ponta da corda 
passou pela narina e pera·bôca dos meni11os. A outra pont?
corria sôbre a montanha Wéi-tepe (12). Pílumog, libelinha, -
estava sentada do outro .lado da montanha e torcia as cordás .-· 
na coxa. Enquanto isso; P.iai'mã puxava as cordas devagar 
pela bôca e narina dos !lleninos. As cordas deixaram marc~s 

(6) 
(7) 

(8) 
(9) 

( 10) 

(11) 

(12) 

-- -

quer dizer, do que já haviam ·vomitado para· dentro da canoa. 
uma droga mágica vegetal, "JD.uito forte. "Aiúg a gente bebe quando está doente, -
Então nada pode comer. Esta droga s6 pode ser tomada em absoluto silêncio.-~P~ -
iuo a tomam só de Jloite, quando tuao está quieto, especialmente quando a• crian
ças estão dormindo. Nin'1!ém· pode falar, quando alguém toma esta droga. Tam-
bém 16 homens podem estar- presentes. Para as mulheres é expressamente prOibi .. 
do ficar junto de alguéqi · que a toma, exceto quando ae tratar de tnédicas-feiticei-

ra1. Entre os Arekuná ·e Taulipáng hã muitas médicas-feiticeiras, talvez mesmo. 
alcwna• entre os Makuxí". Explicação adicional do int,rprete Mayuluiípu. -"-' 
uma montanha. 
quer dizer: apetrechos para feitiços. ~ - - .._, -.• 
"Por meio de uma espécie -de funil, feito da metade de uma botija .pequena· d' ;.: 
cabaça". E:itplicação adicioqaf- c:io .. int~(ete. r:. _ • - • ,; 
"E1ta corda, Kaduati, serve como condutor para a aombra (alma) do fetti~o,_ a 
fim de subir nela (durante--• ·cura); enquanto o corpo fica _na terra". - -~- -
çio adicional do nwrador~ _.._ Outro ~io,_ para 1ubú até o reino do.r espíritos;~ é a 
trepadeira já mencionada: 'Kapeyeilk~'(:i:)pe. · 
a Jme do Rotoima. · 

' . 

• 
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(13)-_,._na montanha,. ~Jsíveis ainda hoje : (14). Então Pílumog 
pegou· as cordas que Piai'mã tinha puxàQ.õ: pelo nariz de cada 
memno e erirolou-as .. num pedaço de madeira (como as mu-: 
lhen;s_ enrolam algodão). ~ 

_ Piâi'mã subiu então para o cume da casa. Antes disse aos 
meninos: "Não olhem pa.ra mim! Se me olharem, seus olhos. 
arrebentam!'' Quando êle subiu, dois meninos olharam. Os 
olhos ·estouraram e êles-_fcram transformados em Wibán (15). 

Só ficaram três meninos. A êstes êle deu caldo de tabaco 
para)beber, pelo nariz:. Amoleceu tabaco-·dentro de água, des
p~jciu. o caldo numa cabaça alongada e depois dentro do na
riz dõs meninos. _- :- -

O casebre, onde ós meninos vomitavam dentro da can9a,. 
-chamava-se Djalán-tepe e a casa em que -dançaram depois de 
vomitar, Menakaúarai (16). 

- Então_ Piai'm..ã cúrou os menit:ios, que tµiham ficado mui
to rnagros.l!'ngordup-os novamente. Ficou · muitos anos com 

. êles ·e os fêz médicos-f,.eiticeíros. , :: . , --
... • - J J .., 

Os irmãos já est~vam -·velhos. ~lglins já tinham careêa* 
Então Piai'mã lhes disse : "Agora podem~voltar para casa dos 
seu~ ~pais! Haverá hÕjé-.um grande cailFi-e ·baile." Deu~lhes 
tabaço Kamiínpelu (17), Kántig (1_8), Kur.:1í (19), Wa ikín
epig,,7Kusá1i-epig, Waíla•épig (20) etc. - Diss~-lhes : "Quando 
estivet:em zangados cem: alguém, joguem Kán tig na sua roça. 
Estas a_bafam todo o resto." Deu-lhes tarpl;>ém Azaú (21~, para 
fazer etilouqu~er urna mulher e também à droga Ulidján au
adji!,U:r;ipat.o (22) par~;:pr_ovocar louc.o .atpor numa mulher . 
DeU::lhes tôdas as drogas. . · - ~ . -

~ ês ir-~ãos foram _ ~fnbora e ao pôr dQ.,,sol chegaram à ca~ 
sa Çi{ B país. Justamenté quando chegaram, vinha gente d a11-
_çandÕ da casa para -r ôra. ·-Os irmãos disseram: "Ene-mán ai:. - , , "'111 . , , ~ ~ -
e_pel~pe, kuluma1ma aiepelepe!" (Aí vem um fantasma ao teu 
eneo:Qtro, aí v€m um uruou ao teu encontro!-) Com isto entra
·~a~na casa. Ficaram parados na entrada .e_ disseram: "Piai'
inã-"-µáuâluÇâ (:X) pe!" ·~"Piai'mã nos ensi1'ou! ''-) A mãe nã_o .os 
recqµheceu. Então um dos irmãos disse :-_ Ha-ha-hâ Okilanâg 
uiqj~!" -(Ah, Okílanag .,.,so-u eu!) Então 9\Ítro-irmão disse: "a-e 

( 13·) dois rastos paralelos. • 
( f4) .. Do outro lado da mont!lJlba corre o ri:> Maulú. Dtfronte ' da montanha W•-tepe, 

do outro lado do rio )ifaú16, fica a montanha Waípulé.tepe". - Explicação adicio-
nal do narrador. _ 

( 1 S) espíritos notum<>11, que--de~ ouvir um "Wi ( i) n" (com i alto, comprido), como 
o som duma flauta. 

(16) duas montanha. • • 
( 17 )- fruto• da árvore Ambaúva; uma droaa mácica. -
( 18) carrapichoa . - - -
(9) um capim, remédio contra dQre• int"tinais etc.; ~a~.du droca• mais important .. 

usadas pelos médic09-feitiêeiros . , ·' - · , ~ . "' 
(20) _clroctt: má1ica ve1etal, q~e· ser:ve pera pnuJti&: bionif-izto nu caçada• de veado 

· - :galhe1ro, veado capoeira, ··anta, et.c.: "drop de ve•do salheiro, drop de veado 
• e11poeira, droca de anta". -

(21) .uma planta. 
(22) ~ planta: "uli-dján = ~uJhens." 

\ 

' 
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:tia-há Ataítai (23) Ilóngali aidja! " (Ah, Ataitai Ilóngali sou 
eu!) O terceiro dos irmãos disse: "a-ha-há Tauapeeni uidjá!" 
(Ah, Tauapéni sou eu!) Quando assim tinham dito os seus 
nomes, a mãe os reconheceu. ... 

Então dançaram até de manhã cedo. Suas vozes eram 
bonitas, o que era devido a Piai'mã. Dançaram com a cunha
da, que era uma jovem muito linda. Ela pensou durante a noi
te que os irmãos er~m moços e bonitos. Mas quando de dia 
viu que eram velhos e feios, ficou envergonhada. Os irmãos a 
querian1 para mulher, mas ela não quiz e foi embora zanga
da. Foi até o pôrto, para buscar água. Quap.do estava voltan~ 
do, os irmãos lhe barraram o caminho, e o irmão mais velho 
exigiu sua botija de cabaça. A menina não queria entregar a 
botija. Então o irmão mais velho pegou na botija e beliscou 
a menina no ombro esquerdo, com os dedos que antes tinha 
untado com uma droga mágica. A menina soltou a. botija, cór
reu para casa e pendurou-se com ambas as mãos no travessão 
da porta. Ficou pendurada assim até hoje. Na montanha de 
Kalaualé-tepe (24) pode-se vê-la. 

Depois os irmãos voltaram para junto de Piai'mã, e dis
tribuíram entre sí as casas.-Um foi para Menákáuaraí;os doi_s 
outros ficaram em Djalán-tepe (25) . Então transformaram o 
pai, a mãe e todos os parentes em Maijco (26). Antes que os 
irmãos fôssem embora, plantaram tôdas as plantas que Pial':'" 
mã lhes havia dado num novo. roçado, que de~aram para-·9s 
homens. · . 

Quando hoje um mégico-feiticeiro abre uma roça e volta -
dez dias depois de queimada, tôda ela e~tá cheia de pla-q;tas 
de tabaco sem que êle as tenha plantado. Foram os Mauarí 
(26) que fizeram a plantação. Dêste fumo há três espécies, 
com fôlhas pequenas, fôlhas de tamanho médio e fôlhas tão 
grandes como as da bananeira. O tabaco é muito forte. 

22. COMO OS VENENOS AZA E INEG, PARA MATAR 
PEIXE, VIERAM AO MUNDO 

(narrado por Akúli, índio arekuná). (1) 
-

Era uma vez uma mulher chamada Keiúlewe. Ela tinha. 
um filho ainda pequeno, que chorava todos os dias. Seu chôro 
aborreceu a mãe. Ela pegou o menino, levou-o para fora de ca-

(23) ou atátai, o nome de P iai'mí na língua doe ln1arik6. Vide 26 e I. 
(24) quer dizer: "montanha de· ~adaria''. 

,, 

(25) ou: Tntlán•tepe. · . -
.. (26) "Uma espécie de Mauarí (espíritos da montanha), mu "cente .. , que· só pode JIW 

vista pel09 médieot-feiticei1'oe, que têm relações com ·os meamoa". Explicação do 
narrador. 

( 1) explicado pelo indio taulipúic Mayuluaípu. 

-. 
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. 
sa, deixou-o no meio do caminho e fechou a casa. Então ela dis- . 
se :. "Raposa, come êste menino! ". 

Durante a noite, quando a porta estava fechada e o me-
. nino chorava lá fora, a .raposa veio. Arrastou o menino con
sigo. A raposa disse: "Sua mãe me disse e. eu vim buscar a cri
ança." (~) Então a mãe chamou: '4Dê-me o meu filho, rapo
sa! " A raposa correu_ para o menino. Deu-lhe para comer as 
frutas da árvore Murití (apátug) (3). Criou o menino. 

A raposa comia da mesma árvore, da qual também a anta 
se alimentava, mas não se encontravam. Um dia encontrou
se çom a anta. Esta disse à rapqsa: "O, cunhado, dê-me a 
criança!" A raposa não queria dar a criança à anta. A anta 
pedia e pedia, mas a raposa não a queria atender e foi embora 
com a criança. A anta foi atrás, tirou-lhe a criança e carregou 

. com ela. A anta deu de .comer à criança e a criou. O menino 
se chamava Kulewénte. Cresceu. A~ anta deu ao menino mui
tos carrapatos, que pela anta são considerados enfeites de pé
rolas. Colocou~os no pescoço,.nas pernas, nas orelhas, nos tes-
tículos, debaixo dos braços, no corpo inteiro. . 

A anta era uma fêmea. Achou oonitQ o menino, que já se 
tinha tqrnado um.ragaz e entregou-se a êle. O jovem andou 
com a anta, como se fôsse seu marido. Ia na frente da anta. 
A anta o seguia. 

O rapaz encontrou-se com uma cascavel (tsekaság) e gri
tou : "Cuidado! Uma cobra! " e correu. A anta correu atrás 
dêle. Então pararam e disseram: "Vamos ver!" Voltaram para 
junto da cobra. Aí a anta disse: "Isto não é cobra! E' o meu 
fogão!" (4) A anta·pegou a cobra com a mão e disse: "Veja1 

isto não é cobra! E' o meu fogão!" Ela disse: "Segundo dizem, 
a cobra eorre atrás da gente. Mas isto não é cobra. Para a 
anta o cachorro é uma cobra! " Disse mais: · ~'A cobra corre 
atrás da gente e onde ela morde, dói. A cobra ·para nós é um 
fogão. Os homens consideram-nalcobra e sofrem com a mor-

, dida, comó nós sofremos com uma mordida de cão". Então a 
anta seguiu caminho com o rapaz e êste agora sabia que a co
bra era um fogão e não se assustava mais. 

i!le fecundou a anta. A anta achou .uma capoeira (mem
betá) (5) e comeu ananazes que Já haVia. Era a plantação 
antiga da mãe do rapaz. Que fêz a · anta agora~? Mandou ora-

-paz para a casa da mãe, a fim de visitar a família. Ela disse 
ao jovem: "Nada contes de mim para o teu pai, tua mãe, teu 
irmão e teus cunhados, para que não me matem! " O rapaz, 
todo coberto de carrapatos, entrou na casa de sua mãe. En-

( 2) traduÇio muito livre do ·texto orlpal, . que me foi dado a•im : "i-djú D-4ka• 
ma-pé sanjekeld = sua mie cli11e, eu deveria bu1ear (a · criaaça)". 

( 3 ) 'rvore abundante D09 planaltoe; não confundir com a palmeira Mirití: Mauritia 
llezuosa. • • . 

( 4) c:hai>a de fo1ão, redoáda, como uwm 09 indioa para UNr 09 boloe de mandioca, 
( 5) plantação abandonada. 

' 
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trou e a mãe ficou admirada. Não reconheceu o filho. 1:1e dis
se seu nome Kulewénte. Então ·a mãe o reconheceu e disse: 
"Porque estás tão cneiõ de carrapatcs? Tire-os!" Ela então 
lhe -tirou todos os carrapatos e perguntou-por onde tinha an
dado. ~le disse: "Andei a esmo pelo .mato." Nadá mais 
eontou. 

No dia seguinte-foram para a capoeira, para buscar ana
nazes. Não acharam n-enhum. A anta tinha- cernido todcs. -s_ó-
-acharam as pegadas d~ anta. Voltaram pã;ra casa~ co11taram 
que a anta comera todos os ananazes. -Quando contaeam isto, 
·os cunhados disseram:- " Amanhã vaníos~matar a antá!" Na . ~ ~ -
manhã seguinte o rapaz disse: "Não! Esta~anta é a minha mu--_ 
lher! Se vocês quiserem_ matar esta anta, atirem a flecha -n_a ;-.. 
axíla e não na barriga. Ela está grávida-êle -mim!" A n1ãe dis
se: "Tu andas com a anta? Estás casad9; cGm a anta? Pensei 
que- tinhas andado a toa-só pelo mato!" Então os cunhados 
pediram ao rapaz que lhes permitisse mat~r a anta. 1:le dlss'ê-: -
"Pode~ matá-la, mas não lhe atirem na;oarriga! Podem-a-ti~ · 
rar na cabeça ou nas-pernas, não na barriga! '' Então os cú.;: _ 
nhados saíram, levando dois cachorros. Antes perguntaràm ,., 
a Kulewénte: "Onde está_ a anta?" t:le- tespond·eu: "Está na 
margem da capceira, do lado da alvoradà..u ~le disse para- a 
mãe: "Vá para lá! Quando êles -matarem a-- anta, tire as en
tranhas e retire a cri?-nça e a lave! Faça -isto! Não é preciso-
ninguém para ajudar! " - _ :,.. -

~ Os cachorros encontraram a anta. O~~cunhados atiiarám 
sua.~ flechas na anta e .,a--mataram. A -91ãé~~,a:,ndou 9ue ~b~r~: ~
·sem -logo as entrari}las_ da' anta e de l~~~el_l~ol:l a cr1ança:~La;; 
vou -a criança no córregê e a levou para _&asa. Antes K-ule
wênte havia dito à: níae·: . "Se lavares :a ·criança no cór~ego, 
morrem muitos peix'es! _,, ..Quando ela a - 1~vou, muitos peP!es 
morr~ram e ela apanh9u grande quantiàade dêles. Foi para 
casa com cs peixes. C~meram a anta e ficaram com a criança, 
qu~ criaram. Cada yez._ .que a criança era lavada, morria~ 
muitos peixes. Quanclo -estavam com fome"-êla lavava a crií!-n· 
ça; sempre tinham· p~ixe para comer. ~:criança chamou~se 
Azá ( 6) . ; - º·' - . o 

A criança cresceu. O pai tinha dito ·à" sua mãe: "Quando _ 
lavares a criança no riacho, não leves ning11é111 junte, netn 
mesmo uma criança! ,_, Um dia os cunhado~ mandaram às es:._ 
condidas algumas crianças atrás da velha._·Queriam dese-0Qrir 
comó Keiúlewé apanha:va os peixes. Quando a velha chegou, 
as crianças se esconderam no mato e espia!_a-ni como ela banhã"" 
va o menino. Quando ó banhava muitôs-;P_,_eixes morriam. Ela _ 
sentou .o me.nino no chãó·junto ao riacho e foi apanhand-O.-Os--
peixe~. As crianças, que estavam esçondiaas no mato, viam 

- - ~.. "' ---- -~ ... ' ~ ...... 
( 6) denomin·ação dada a uma - trepadeira, que serve para envenenar peixes : Paulli

ni~ sp. 
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tudo. Antes quê _ ~ velha .voltasse, as· crianç·as correram para 
_é_as~. e contaram que ela tinha banhado o m-enino ri;o r iacho e 
_qpe E}p!ão muitos P.~i~es tinh3:m morri?º· Assim os cunh~d,os 
-y1eram~a saber. Entao ·a velha voltou e eles comeram os peixes 
que ela· trouxe. ·No dia seguinte deu-lhe novamente banho. To-
dos sa~am agora que ela matava peixes quando banhava o 

~menino. Comeram peixe todos os dias e· a velha con-vidou to
dos· os parentes para apanhar peixes com éla (7). Passaram 

:muito~bem. 
- }!!" Tôd~s as aves que comem peixe, jaburu (8)_, passarão 
·.:( -9), garça branca, arirambà e outras ~ouberam que-por cau~a 
d-0 banho da criança morriam tantos peixes. Então o_passarão 
foi para a casa do pai do menino e pediu a criança para dar

_ lhe barrho. Tinham visto muJtó peixe no po.ço (10) da qu-edâ. 
_dágua Pulomelú (11) :. filhote (12), surub~m (13), _tucunaré 
· (14) e outros: Kulewénte respondeu: "Nã_o! Vocês querem 

, matar o· m.eu ~[ilho! Eu podet ia d~_ix~lo tomar banho num 
riacho, mas nã=o no póço da -q-ueda! ': Então -JJ· passãrão disse 
que tir!ha visto -muitos peixes no póço da queda. Mas o pai 
disse que não Ela va seu filho~ ··para tomar b~nho nç> poço da 
queda. O passarão ped1.u, pediu, pediu~ ~ulewénte ficou â.bqr
:tecido e"'"disse para o fiJho: '-'Bem! V'.amos até lá pãra ver-os 

-peixes que o pª8sarão ~viu!" . - - -
~ ·~ .,~ Todos for~ com_{)_passarão, também a avó, os cunhados, 

, todqs. ·Foram no outrõ dia pela manhã para ver o ~poço. Lá 
-estavam reunidas tôdã~ as a v.es _quê comem peixes, ~ambém o 

.. ~rubu. _ Tinham sido cpnvidadas pelõ _passa1ião. Chegaram .ao 
·:poço. 0- passar~o mo~~tou-lhes- o poço. Vira_m grande quanti
;~de d.~ peixe: Então u pai mando~ o menino tomar banho. 
Mas k?â disse: "O poço é muito féi!';}, meu pai! " :mie estav~ 

:-com m~qo do Êoço. Kulewénte respondeu: "1sso não tem na
:da ! Tome banlio ! ". Aí ~o menino enfureceu-se. Pulot1 dentro 
dágua, mergulhou aqu_i, mergulhou acolá, em todo o poço. 

'· Então o pai disse: "Chega, meu filho t Já estão morrendo mui
'tos peixes. Vcite·!" O riieninQ.não queFià. sair ·mais. Estava zan
gado. Morreram muitos peixes e· o pai chamou de novo. S-em 
no centro_dc poço havia um ,rochedo .. O menino saiu da águ~ 
para . o"' roch~<!º · e deitou-se ·nêle .. de· barriga para baixo. 
Estava com muito fri9, pois~quando .entrara na água estava 
enraivecido e suado. A. avó, crs cunhados e · todos os pássaro~ 

. pegaram peixe~. Pc11sar am que o ménino estava se sentindo 
' . -------- ~ ~ . - ~-

deve ser um en gano do"n a r;-3dor: _ (d~ia ser:;. "co mer" peixe• com;._ela.) 
esi>écle d e cegonha : M yc!er ::;:,,. . . . . . . • . . . ~ ........ , . ..... . . 
cegonha m\:ito grande: , chamado· também Tuiüjú. -
A bacia pro-"1.:nd a e la rga por baixo ~da queda dágua, ' ondec se juntam o• peixes. 
queda d o Kurl:laíd, que -d esemboca na Maulú, afluente. do Kukenág. Mailf acima 
desemboca o Apauwaú. A nascente .do Maulú acha-se. na.:." terra dc::ie Arekuná. Ao 
lado da queda ergue-se a tr.ontanha Anuanayen . 
espécie menor de piraíba : Bacrua reticulr.t us. -

- Platyf!tcma sp. -
Ery{h_rinua ap • 

.. 
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bem. O pai ficou em pé, na margem, sôbre uma pedra, onian-. 
do para o filho. O menino estava morto. Keiemé (15) tinha-lhe 
atirado uma flecha. O mep.ino tinha sentido a doi' e por isso 
·saiu da água e foi para cima do rochedo, onde morreu. 

As aves, também o urubu, pegaram muitos peixes. O uru
bu e o urubu-rei ficaram junto dà beira do poço, onde pegaram 

~ os peixes que o vento ia levando para lá. Fizeram uma gran .. 
de grelha. O pai chamou o menino. Pensou qqe êle estiv_esse 
vivo. Ma& o menino ficou deitado. O pai chamou e chamou, 
mas o menino não se moveu. Então o pai foi até lá, para ver o 
que êle tinha. Achou seu filho já morto e inteiramente duro. 
Abraçou-se a êle e chorou. Quando acabou de chorar chamou 
o passarão para levar o menino para terra. Deitaram-no na 
margem. 

Então Kulewénte _disse às aves: "Os culpados são vocês! 
Keiemé matou meu filho! Agora me ajudem! . Matem esta 
Keiemé! " Então o Passarão voou até o céu e de lá mergulhou 
para entrar na água e matar Keiemé. Mas bateu na água e 
ficou na superfície. Não conseguiu entrar. Então à garça bran
ca voou até o céu. Mergulhou, mas também não penetrou-na 
água e ficou na superfície .. Então traza.nauá, o Maguari (16) 
fêz o mesmo. Depois Saiiá, a garça Socó, por sua vez experi
mentou,. inas também não conseguiu entrar na água. Depois 
Sakaígá, o martim-pescador ( 17) também~ tentou, sem poder 
entrar. Todos os pássaros, papagaios, araras, urubus, urubu
rei o tentaram, sem nada conseguir. Todos ficavam na super
fície e depois voltavam. Depois jacu (18) , mutum (19), inam
bu (20) e pombos experimentaram, mas não conseguiram 
entrar. Então a anta e todos os animais tentaram também, 
mas não conseguiram penetrar além da superfiçie. Também 
Murumurutá, o rouxinol, tentou, nada conseguindo também 
e voltando. 

Ficaram sobrando apenas Kuiáui, o Carará e Péleke, o 
mergulhador (21). Estavam sentados distante, num~ pedra 
e não tiveram culpa alguma da morte do menino. Nada tinham 
pedido ao pai. Veio Kulewénte e pediu ao Carará que matasse 
Keiemé. Disse: "Cunhado, ajude-me! Meu filho está morto! 
Keiemé matou-o com uma flecha!" O Carará disse: "Bem, ~u-. 
nhado, vou te ajudar!" Disse que êles não tinham. culpa, mas 
que o queriam ajudar a matar Keiemé. Então o Carará brigou 

(15) 

( lfi) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 

Kei~ é, pela explicação de Mayuluaípu, o arco-iris, uma grande cobra d''gua, 
um demonio muito maligno, Tôdu essas aves fluviaia aão · os netotl de Keiemé • . 
A casa de Keiem' ae acha na terra, junto à queda; a entrada é por baixo da 
'cu•. "Di.1em que Keiemé é como um homem, ma• quando ae veate é uma 
IJ'•nde cobra d'6cua e ' muito mil." • 
Ciconia mapari; carça cinsenta. 
Aloedo ap. (Ariramba) . 
Penelope marail; ave caJin6cea que vive em árvor". 
Cr11JC llP· 
Cryptunu; espécie de ave galimceL 
cloia páaaroa merplhadorea; Colymbu• llP• 

' 7€./Qt(. 
"""-.. ~ 
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com o Passarão e todos os outros pássaros e aves e os repreen .. 
deu, porque eram os culpados da morte do menino. O pai ficou. 
sentado e chorou. 

Quando tinham _terminado com a briga, o Carará e o me:r;
gulhador se sentaram juntos.- O Carará disse: "ã---tã-tã-tã
tã-tã-!" (22) e bateu as asas. (Até hoje faz assim). Depois 
inclinou-se e desapareceu no ar. Voou para o céu. Quando êle 
havia desaparecido, o mergulhador disse: "o----!", bateu as 
asas no chão e desapareceu para cima. Vcaram para muito 
alto e ficaram algum tempo no céu. Demoraram e demora... 
ram. Então se ouvia ·o canto do Carará nas alturas: Baixou, 
mergulhou na água e desapareceu. Quando tinha desapareci
do, ouviu-se um barulho abafado na água e a água tremia. 
Então o mergulhador veio atrás dêle, mergulhou e ta~bém 
desapareceu na água. Ouviu:-se novamente um barulho aba.
fado. Ficaram muito tempo debaixo dágua. Continuaram ou
vindo ruídos abafados. Tinham matado Keiemé com flechas 
e agora estavam tentando puxá-la (23) para terra. Ficaram 
muito tempo debaixo da água. Então vieram e disseram ao pai: 
"Pronto, cunhado! Lá está ela morta! Vamos puxá-la para 
t erra! " Kulewénte disse: "Prurem-na para êste rochedo! Vou 
buscar um cipó (24) para amarrá-la!" 

O pai foi procurar um c'ipó. Amarrou o cipó no pescé>ço 
da cobra. Todos os pássaros ajudaram a puxar a cc_bra par~ 
terra. Puxaram-na para o rochedo e a esfolaram. Cortaram 
a .cobra em p_edaços, que distribuíram entre sí. Cada um re
cebeu um pedaço da carne e outro da pele. Então disseram: 
"Vamos ver quem ·é o dono desta pele!" Aí o passarão voou 
com o seu pedaço para o alto. Levou a pele nas costas, mas a 
pele não cantava. ·-volteu, devolveu a pele e disse: "Ela não 
cantou! " Mandou então. que a garça branca experimentasse. 
A garça voou e cantõu: '_'a--a", o mesmo canto que ainda ho-
je tem. Depois foi a vez do maguari. Tomou um pedaço da 
pele, voou e cantou muito feio: "á(o)-á(o)". (25). Então veio 
o socó. Tomou um pedaço da pele, que deitou sôbre a cabeça e 
as asas (as penas coloridas que tem nestes lugares). Voou~ 
cantou: "koró-koró-koró." Voou uma bôa distância, depo\s 
voltou e disse: "Gosto desta flauta. E' bonita." Então o mar
tim-pescador tomou um pedacinho da pele, que deitou sôbre 
a cabaça e o pescoço (as penas vermelhas que tem nestes lu
gares). Cantou: "se-txe-txe-txe". Achou bonita essa flauta e 
ficou com ela. Veio então o tucano. Tomou um pedaço da pe
le e o deitou sôbre o pesc9ço e a barriga (as penas brancas e 
vermelhas que tem nesses lugares). Contou: "kiõ-hé kiõ-hé
hé". Gostou da flauta e ficou com ela. Um pedaço da pele fi-

( 2 2 ) a gutural. 
(l3 ) quer dizer: a cobra, Keiemé, porém, é um homem. 
( 24) trepadeira, usada para amarrar. 
( 25) rude, gutural. 

• 

• 
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·cou no seu bico (o bico amarelo) . Então veio o mutum. Tómou 
um pedaço da pele, que colocou sôbre a garganta. Trepou nu
ma grande árvore e cantou: "hm-hm-hm-hm-". Achou "'bo:Qi
ta a flauta e ficou ·com efa. Um pedaço da pele ficou no seu 

-nariz, que até hoje te~ côr amarela (26). Veio então o cuju-
bim (27). Tomou um pedaço de pele, que botou na cabeça, 
·pescoço e asas (as penas brancas que tem nesses lugaté~). 
Cantou: "krrrr" (como ainda hoje canta de manhã).-Achou 
·a flauta bonita e-ficou com ela. Assim todos os pássaros rece
beram a sua flauta e voaram, foram embora. A arára tom.ou 
um grande pedaço da pele e cobriu todo o corpo com êle~ Por 
isso até hoje tem as penas tão coloridas pelo corpo inteiro"~ ~ 
m'esma coisa fizeram ~os papagaios e os periquitos amarélos. 
Então o pássaro Oazabaká (28) tomou um pedaço da pele-e
ª sua flauta. Cantou muito bonito: "oazabaká-oazabaká-ku
Iu-lu-lu-lu-". Para todos os pássaros a pele se transformou 
.em penas coloridas e em sua flauta (29). Assim todos os pás
saros, também o jacú e o rouxinól, receberam suas penas eo~ 
loridas e a sua flauta. 

Então vieram ps animais de caça: anta, capivara (30), 
veado. Cada um tomo-u um pedaço da pele. O veado colocou-o 
como enfeite na_ cabeÇ.a. Aí a pele se transformou nos--chifres 
que ainda hoje tem. O veado capoeira tinha primeiro o enfei ... 
te que hoje tem o ve~do ~galheiro e êste tinha o ·enfeite g~e 
hoje tem o veado capoeira. (31). Mas assim o veado ~capo~ira 
não podia andar pela floresta. Ficava prêso nas t repadeiras 

. -e nos galhos~ Então--êle disse ao veado galheiro: "Vamos-trõca~r 
1 os nossos enfeites, cunhado?" ' O veado capoeira deu seu enfel- · 

te ao veado gaiheiro e êste deu o dêle para o veado capº'efra. 
O veado capoeira foi -experimentar o seu enfeite. Correu pa_ra 
o mato e não ficou mais prêso nas trepadeiras e _nos galhos. 
Assim ficou com êle. O veado galheiro foi também experinie_n- _ 
tar o enfeite do veado capoeira. Correu com êle e o- ac~ou 
bom. Ficou com êle. ~ 

Então veio a cotia (32), tomou um pedaço de pele e o 
botou sôbre o peito e_ a barriga. São os pelos avermelhados e 
brancos que tem nesses lugares. Ganhou a pequena flauta 
·"kin-kin". Assim também f êz a paca (33) . Foi assim que tam-
bém a anta recebeu seu chamado de assobio. Então veio o tai

. tetu (34) . Botou a pele sôbre cs ombros. Lá mesmo se transfoi;-

( 2.6) ' amarelo-alaran jado. , . · 
(;27) ave galinácea pequena; . vive em árvores. Penelope sp. 

· '(28? 'pequen o p á'ssaro da sav.ana. O nome é bem onomatopaio. 
· ( 29 ) quer d izer:' seu chamádo. sua voz. · 
{30) ' R oedor, càpivara:-H yd; oi::.hoerus capyvara. . ~ 
:(31') () ve~do C!ilpoei-ra tem pequenos tocos; o veado galheiro -tem chifres .desenyol-

vídos. 

-· 

(32) roedor: Dasyprocta aAuti. 
( 33) roedor: · Coeloàen ys pac,a. -
( 3 4 ) pequeno porco do ma~o: Dicot y les torq·uatas. ' . 

--

-

, 
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mou em cabelos prêtos. Recebeu também a sua flauta: ~'hX .. 
hx", que t em até poje~ Veio então o taiassu (34-A) e recelieu 
sua flauta : "rr-rr". Depois veio o tamanduá (35). Deitou o 
pedaço de pele sôbre ª "espinha dorsal e os braços. Foi trans
formado nos pelos amarelos, que ainda tem nesses lugares. 
Recebeu sua flauta: "rr-rr" (36). Assim foi que todos os ani
mais de caç'a receberam seus pelos coloridos e sua flauta. 

O pai do menino deu também a todos os macacos urr1 pe
daço ·da pele - ao guariba, ao macaco e ao macaquinho (37) 
- e êles acharam. sua flauta bonita e ficaram· com ela até 
hoje . _ 

Então Kule~énte fêz um cêsto, no qual colocou o corpo 
do seu filho. Foi para muito longe. Não sei para onde êle foi. · 
A avó carregóu o-cêSto nas costas. Enquanto andava, ela can
tava. Não sei mais· o_ que foi que ela cantou; era um canto de
terminado. O sangue Q.o menino correu do cêsto para o chão. 
Ela andou por tôdã parte através da mata; no Caroni, através 
dq país dos Ingarikó e Kamarakotó (38). O corpo do menino 
ficou em decomposição. A carne caiu do cêsto e só ficaram os 
ossos. A velha continuou andando. Onde caiu o sangue e· a 
carne, cresceu Inég, tjm:bó· (39). Assim ficou até hoje. As par
tes sexuais do menino ficaram na margem do rio e se trans
formaram em Azataukobu(x)pé, timbó fraco (40). Também 
os ossos, que foram enterrados, se transformaram em timbó 
fraco. Os ossos e as partes . sexuais ficaram dêste lado ( 41), 
onde ainda hoje abuntj.a o timbó fraco. E' o timbó que n, 
temos. ~ 

A avó ·depois foi procurar Motó, minhocas, como isca pár0. 
peixe e foi transformada num corocoró ( 42), que até hoje gas
ta de minhocas. Não se sa_be onde ficou o pai. 
. . .. . 

23. COMO OS HOMENS RECEBERAM O FOGO 

(Narrado por Mayulu~ípu, índio Taulipáng) . 

• 

Nos tempcs antigos, quando os homens ainda não tinham 
fogo, vivia uma mulher velJla, chamada Pelénosamó. Ela jun
tou muita lenha, que botou debaixo do fogão. Então abaixou
se, com o trazeiro virado para a bôca do fogão. Aí saiu muito 

(34 -A ) porco do mato grande :- Dicotyles 1abia.tu8. 
(35 ) Tamanduá-bandeira: M yr:mecopha.Aa juba.ta. . 
(36) o " r r-rr'' do t amenduâ t~m um som mais claro que o "rr-r r" do Taiassú, que é 

emitido da garganta, ab afado. 
( 3 7 ) pequeno ma-:aco. 
(38) tribos karaíba que . mor~ n as florestas. Os K a ma rakotó, que t êm .parentesco pró• 

ximo com os Arekuná, v ivem no Caroní e no P ars.uá; os I ngarikó v ivem a nor-
deste do Roroíma. "'' · 

( 39) veneno forte côntra peixes. _ 
( 40) u ma espécie de t imbó, p.Ouco venenosa. E ' n ecessário u sar grande quantidade 

para conseguir m atar peixes com ê le . 
( 4 1) que r dizer: qêste lado qà· d ivisão de águas. 
( 42) l bis sp. · 

(x) Nota-se que não há raP;_osa n a A mérica do Sul, provàvelmente um canídeo sil
vestre . 
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fogo do seu ventre pelo ânus e acendeu a lenha. Ela fazia 
muitos bolos de mandicca e caxirí. Os outros comiam bolos de 
mandioca que tostavam ao sol. Uma menina viu como a velha 
defecou fogo e o contou aos outros. Então veio gente para pedir 
fogo à velha. A velha não lhes queria dar fogo e disse que não 
o tinha. Então agarraram a velha e lhe amarraram as pernas 
e os braços. Juntaram então muita lenha. Sentaram a . velha 
em cima e lhe apertaram o ventre com as mãos. Aí ela defe
cou fogo. O fogo se transformou nas pedras Wató, que d.ão 
fogo quando se bate uma na outra (1). 

24. COMO OS HOMENS GANHARAM A R:mDE DE DORMIR 
. 

(Narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Nos tempos antigos os homens ainda não possuíam rêdes 
e dormiam no chão. Passou muito tempo. Então encontraram 
um cão, que dormia numa rêde. :mies de noite dormiam no 
chão; o cachorro, porém, dormia na sua rêde. Na: manhã se
guinte disseram ao cachorro: "Cunhado, venda-me esta rê
de!" ·O cachorro respondeu: "Com qu.e a vão pagar?" Disse .. 
ram-lhe: "Nada temos que possamcs dar pela rêde!" Então o 
cachorro disse: "Podem pagá-la com sakura ! " ( 1) (para o 
cachorro o excremento humano, que êle gosta de comer, ·é 
sakura). Aquela gente não sabia ·de que o cachorro . estava 
falando. 

Quando naquela noite dormiam com o cachorro, s~írani 
da casa para defecar. O cachorro seguiu pelo faro, gostol,l ·dO 
excremento e o comeu. Então o cachorro lhes disse: "Bem, 
vou lhes dar a minha rêde ! " Vendeu-lhes a rêde e disse: · "Ago
ra vão defecar, para pagar a rêde!" - Até hoje o cachorro 
gosta de comer excrementos humanos. O cachorro, na me~ma 
ocasião, deu também sementes de algodão aos homens . 

25. PU'IITO. COMO GENTE E ANIMAIS RECEBERAM 
O SEU ANUS 

(Narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Nos tempos antigos, .animais e ge.nte não tinham ânus 
para defecar. Acho que defecavam pela bôca. Pu'iito, o ânus, 

( l) Pedemeiras q,ue são enco0trada1 no caminho para o Roroíma. Wat6 = foao. 

( 1) M.... de cuiri, bolos de mandioca anutic.clos, que são usados para o prepar• 
do caxiri. · 

- . 

.. 
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andava por aí, devagar e cautelosamente, peidando no rosto 
dos animais e da gente, fugindo depois. Então os animais dis
seram: "Vamos agarrar Pu'iito, para dividí-lo entre nós!" 
Muitos dêles se juntaram e disseram: "Vamos fingir que esta
mos dormindo! Quando êle vier, vamos pegá-lo! Assim fize
ram. Pu'iito veio e peidou na cara de um dêles. Então correram 
atrás dêle, mas não conseguiram pegá-lo e ficaram para 
trás. 

Os papagaios Kuliwaí e Kaliká ficaram mais próximos 
de Pu'iito. Correram e correram. Finalmente pegaram-no e o 
amarraram. Então vieram os outros, que tinham ficado para 
trás, anta, veado, cutia, mutum, jacu, cujubim, pombo e ou
tros. Começaram a repartí-lo. A anta pediu logo um pedaço 
para ela. Os papagaios cortaram um grande pedaço e o joga
ram para os outros animais. A anta logo o pegou. Por isso ela 
tem um ânus tão gra-nd~. 

O papagaio cortou para si um pedaço pequeno, como era 
adequado para êle. O veado recebeu um pedaço menor do que 
o da anta. Os-pombos tomaram um pedaço pequeno. Veio o 
sapo e pediu que lhe dessem também um pedaço. Os papagaios 
lho jogaram; ficou na.S costas dêle. Porisso o sapo ainda hoje 
tem o ânus nas costas. 

Todos os animais ( 1), pássaros e peixes tomaram um pe
daço. Veio então o pequeno peixe Karoíd (2) e também pe
diu um pedaço para sí. Os papagaios lho jogaram e ficou 
pen\iurado no pescoto dêle. Ainda boje tem o ânus \10· pes-
coço. ., - ' 

Assim foi com o ânus, que agcra temos. Se não o tivésse
mos, tínhamos que defecar pela boca, ou então arrebentar. 

26. A MORTE DE PIAI'MA 

(Narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Piai'mã tinha orüícios nos lóbulos das orelas. Encon
trou-se com um homem que estava pescando. Disse-lhe: 
"Olhe, cunhado, enfie suas pernas pelos b~acos das minhas 
orelhas, para que eu mostre minha casa a você!" Então Piai'
mã enfiou as pernas do homem no buraco das orelhas, jogouº nas costas e o carregou para sua casa. Chegaram lá ao meio
dia. A casa se achava-bem dentro da montanha Djalán-tepe. 
Na casa havia um buraco fundo, muito feio. Por cima do bura-
co estava amarrado um cipó (1). ~ 

(1) quer dizer: 01 quadrúpedes. · 
( 2) uma pequena espécie de encuia, que exilte na• áitla• du re&i<íff montanboue. 

( 1 ) planta trepadeira. 

F 
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Piai'mã mandou o homem se balançar no cipó. O liomein -
não compreendeu. ~tão Piai'mã lhe mostrou. Seguro_u, _ ~ ci
pó com ambas as mãos e balançou-se com tanta fôrça ·que 
voou para dentro da escuridão da casa. Então o homem segu
rou no cipó e começou-a balançar. Piai'mã tinha Jllll- cacete 
na mão. Quando o homem voltou balançando da escuridão 
para a frente (na direção da entrada da casa, onde estava 
mais claro), Piai'mã lhe bateu com o cacete nar cabeça .e o 
homem caiu morto dent-ro do buraco. : 

Caiu sôbre unia arm·ação. Na armação havia uma ca_rha; .. 
pela qual o sang-qe c~rreu para baixo, onde a mulher :do Piai' -
mão apanhou. Então o corpo do homem também eaiu pa~a 
o chão e a mulher acabou de matá-lo com o cacete dela. En-
tão Piai'mã e a mulher comeram o homem. _ _ 

Piai'mã saiu de novo e achou outro homem. Disse-Ihé· a 
mesma coisa que tinha dito ao primeiro: "Olhe, cunhado, e.n
f ie suas pernas pelo buraco das minhas orelhas, para quê eu 
lhe mostre minha casa! " Carregou-o nas costas e o levou para 
casa, onde fêz o mesm0: que tinha feito ao outro e o matou. 
Assim êle fazia com-todos os homens moços. 

Da família -=lnteira--só ficaram sobrando o pai, a m~,..;.as 
irmãs e o irmão mais moço. i!:les sabiam que Piai'mã tinha 
matado os outros. O 'irmão_ JJlais moço, que era valente-, foi 
pescar. Antes de sair; disse ao pai e ·à mãe: "Se Piai'mã ·me 
pegar, vou para a casa:'dêle! " Mas a mãe lhe disse: . ' 'NãoL.Nã<! 
vá pescar! Se êle te apanha, vamos chorar! " '.mle respondeu: 
":a:le. não me vai matar! Não chorem! Eu vou matá-16! '!_·Foi 
embora. ·· ~ ,, 

Para fingir que ~stava pescando; jogou o anzol, mas _não 
botou isca. Estava esperando pelo Piai'mã . . :a:ste veio e _ fêz: 
"e--e!" Piai'mã disse: "Que estás fazendo, cunhado?" ~le res
pondeu: "Nada! EstOu pescando. Vou pegar peixes para co
mer". Então Piai'mã disse: "Venha! Quero· mostrar a minha 
casa! Enfie suas pernas no buraco das minhas orelhas! " 

O homem perguntou: "Para que vou fazer isso? Quero-te 
mostrar primeiro a minha casa! Vamos para lá! " Piai'mã res
pondeu: "Não! Vamos para a minha casa! Lá tenho mui~os 
animais, pássaros, que quero mostrar! O homem disse: "Bem! 
Vou contigo assim mesmo! Não me precisas carregar! n Piai~--
mã respondeu: "Não! Enfie as suas pernas aqui! E' melhor 
que eu o carregue.~ Senão você vai se cansar". Então .o ho~ 
mem enfiou as pernas-no buraco das orelhas do Piai'mã~ º 

O homem tinha uma buzina, f~ita de um grande búzio do 
mar (2). Piai'mã carregou o -homem. Piai'mã lhe soltou: ".'en
tosidades na cara. Ai-o ·homem lhe bateu com o búzio no tra
zeiro. Piai'mã disse: '~Não faça isto, cunhado!" O homem res~ · 

~ ~ 

(2) búzio do mar, que é- u'8do petos índa como inatnuneoto de sinalização. 

-
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pendeu: "Mas tu · estás peidando na minha cara e . istO :f ecfe 
muito! " Então Piai'mã lhe esfregoµ fumo pelo rosto e o ho .. 
mem adormeceu. Acordou pouco depois e ficou assustado. Co
meçou a quebrar,. galhos. 

_ Piarmã-lhe perguntou: "Para que estás quebrando ga
lhos?" 'O homem respondeu: "Porque estão sempre me baten
do nos olhos!" Piai'mã peidou constantemente no seu rosto 
e ele lhe bateu com o búzio no trazeiro. 

Assim chegaram à casa do Piai'mã. Alí êle soltou o ho
mem. -:a:1e correu atrás. dos -pássªros mansos do Piai'mã e os 
queria -pegar, mas não conseguiu. Piai'mã chamou o homem: 
"Venha cá, cunhado! Quero mostrar-lhe como aqui se balan
ça!·" Mas êst·e não o atendeu e correu sempre atrás dos pás
saros. Depois veio e disse : ''Quero ver como você se balança!" 
Quando Piai'r.aã se peqdurou no cipó e balançou) o homem 
correu ,.;;outrà ·vez a.trás dos -pássaros. Piai'mã o chamou: "Cu
nhado, venha cá e veja como est9u me balançando no cipó! '' 

Piai'mã corr~u atrás dêle e o pegou pela mão, trazendo~ 
o para perto -do cipó. O homem disse: '~Agora quero ver como 
te balanças!_ Most~a ! ª · Piai'mã segurou no cipó-e começou a 
balançar. Quando êle voou para o escuro, o homem pegou 
no búzio para bater-lhe. Quando Piai'mã voou para junto de-· 
l~, quebrou-lh·e a perna. Piai'mã largou o cipó e caiu no bura
co, em cima da armação. Quando seu sangue correu, a mulher 
o apanhou. Ela penso.u que era sangue de gente .. A mulher 
éozinhou o sangue e o comeu, antes que o corpo caísse tam
bém. Pensou que era sangue de gente que o Plai'mã tinha 
:riiatado. ~ -

O homem ficou escutando)na beira do buraco. Então Piai'· 
ma caiu no fundo ·do buraco, onde estava a mulher. Elá tomou 
o cacete e começou batendo em Piai'mã. 1!ste gritou: "Não me 
mates! Sou teu marido!" ·A mulher ralhou com êle e disse: 
':Nunca t e disse que fizesses a asneira de te deixar matar_! " 
Então Piai'mã ·morreu. · 
' A mulher xingou o homem e-disse: "Quando fôres embo

ra, chegarás a um rio cheio e encontrarás nuvens escuras!" 
Ela disse: "Quero que ·seja ~noite-!" Ficou noite escura, como 
a mulh:er disse. Os rios ficaram cheios, vieram nuvens escu
ras e o homem não podia continuar caminho na escuridão. 
Ficou no meio do mato. :a:Ie tinha seguido pelo caminho onde 
havia ·quebrado os galhos. Amanheceu. 

Continuou no caminho, onde tinha quebrado os galhos. 
Chegou a um riacho que estava tão cheio que n·ão o pôde atra ... 
vessar. Esperou até que a água baixasse e então o atravessou. 
Seguiu, caminho e chegou a um outro rio que também estava 
cheio. Tirou a casca duma árvore, fêz uma -canoa e atraves
sou o rio. Foi adiante. Aí vieram nuvens espessas e escureceu 
outra vez. Depois as nuvens :.Se dispersaram .e ficou claro. Che-



... . 

REVISTA no-·MUSEU PAULISTA, N. s., VOL. VII 

gou num outro rio cheio, perto de casa. Tirou novamente a 
casca duma árvore,. fêz uma canoa e atravessou. 

Antes de chegar em casa encontrou uma grande borboleta. 
Era a sombra do Piai'mã. A borboleta disse-lhe: "Volta para 
casa por êste caminho! E' o mesmo caminho ·pelo qual eú-te 
levei!" - O homem seguiu e tocou a sua buzina: "Atataí (3) 
senu-maí atátai senu'maí tu-tu-tu tu-tú-tu tu-tú-tul " (Ma
tei Piai'mã, matei Piai'mã! Tu-tú-tu tu-tu-tu tu-tu-tu! ") A 
sua mãe ouviu a ,buzina e disse: ' ~Meu filho matou o Piai' -

· mã!" Tocou novamente a buzina, perto de casa. Chegou em 
casa e disse: "Se meus companheiros tivessem sido como eu, 
teriam-no matado. Acabei com a vida dêle!" (4) 

Assim, depois que êle matou o Piai'mã, continuaram a 
viver e tiveram filhos. Os Ingarikó são seus descendentes. 
Piai'mã foi o primeiro que falou á lingua ingarikó (5). 

27. A VISITA AO CÉU 

(Narrado por Mayuluaíp'ij, índio Taulipáng). 
- . 

No tempo antigo houve uma guerra entre duas tribos. 
Uma delas se chamava Kuiálakog (1), a outra Palawiiáng (2). 
A guarra era na região da montanha Uraukaíma. Os Palawii
áng atacaram os Kuiálakog. Mataram alguns que tinham 
ido para a roça. Então os Kuiálakog se reuniram para des
truir os Palawiiáng. Vieram e atacaram-nos. Chegaram à al
deia, que era composta de cinco casas. Incendiaram-na em 
dois cantos, para que ficasse claro, porque era de noite, e os 
inimigos não lograssem fugir na escuridão. Mataram muitos 
a cacete, quando tentavam fugir das casas. 

Um homem chamado Maitxaúle (3) deitou-se ileso entre 
os mortos e untou o rosto e o corpo com sangue, para enga
nar os inimigos (4). Os Kuiálakog se foram. Pensaram que 
estavam todos mortos. O homem ficou só. Depois saiu, tomou 
banho e foi para outra casa que não estava muito· distante. 
Pensou que lá havia gente, mas não encontrou ninguém. To
dos tinham fugido. Só achou bolos de mandioca e moquém 
(5), que comeu. · .. 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(S) 
(4) 
(5) 

Atátai 'é o nome do Piai'mã na lingua dos lngarik6. Também a palavra seguinte 
pare-.:e pertencer à lingua ingarik6. 
As palavras indí1enas (supostamente da líniWl in&arikó ) , das quais o narrador 
me deu esta tradução muito livre, são : "Sébe le k6 enu'mág kató{g) pán &e>koíd 
utón-pa nenápe-sánf,. 
A palavra in&~l~óg indica " gente, que vive na floresta densa". lngaletá indica 
"floresta densa" (onde não vê savana) . -

Os Kuiálakog, uma horda dos Jnga.rikó ( Jngalikóg), vivem ainda hoje µ.o Kuyatá, 
um afluente do Ma.zaruni, perto do monte Wazaká, ao norte do Roroíma. . 
Os Paláwiiáng são os · "Paravilbatta" dos neo-brasileíros, uma tribo antes impor-
tante e espalhada, mas que se acha extinta. ' 
ou Maidjaúle = "termita branco". 
truque muito usado nas lutas. 
erêlha com caça ou peixes . 

, 
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- Fic·ou pensando. Saiu da casa e foi para lo·nge. Sentou- . 
se e ficou pensan do mais. Pensou no pai e na mãe~ 'que tinham 

. sido ·mortos. pelos Kuiálakog e agora êle não tinha mais ni11-
guém. Então- disse: "Vou deitar-me junto dos meus campa~ 
nheiros mortos!,; Voltou amedrontado para a aldeia queima
da. ~á estavam muitos urubus. 

, 

Maitxaúle ··era médico-feticeiro e ·tinha sonhado com uma 
moça maravilhosamente bonita. Espantou os urubus e âei
tou-s.e junto dos eompanheiros mortos. Tinh~.::se untado no
vamente com sangue. Deixou as mãos junto da cabeça, para 
1og-0 poder usá-las. Vieram os -urubus e brigaram por causa 
dos cadáveres. · 

Entãó -veio -a filha do ur.ubu:re1. Que foi que fêz a . filha 
do~urubu-rei? Sentou-se no peito de Maitxaúle. Quando ela 
lhe quis golp·~âr o ventre com o blco, pegou-a. Os urubus fu
giram.-~le disse ~ à filha do urubu-rei: "Transformá-te numa 
JJ1Ulhér! Estou aquí t ª o só e_·não tenho n.inguém que me aju
de!" Levou-a pa~a a casa abandcna9a. Lá cuidou dela como 
se fôssé um pás~aro · domesticado. Disse-lhe: "Agora vou pes-

,car. Quando voltar, ql)eto te ver transformada em mulher!" 
A gente que fugira tinha uma róça com bananas, etc. 

Fechou a casa, foi pescar e deixou a filha do urubu-rei. 
E;ntão a filha do urubu-~i transformou-se numa mulher. 
Havia muito-milho na .casa (6). Debulhou o ·milho, amassou-
o -no pilão, colocou uma panela no fogo e f êz todo o trabalho 
de uma mulher. Fêz também caxirí, que botou _ numa eaba-· 
ça. -Depois transformou-se novamente num urubu, porque 

, ainda -estava envergonhada diante do homem. 
· · Mâitxaúle voltou com· peixes e caça, _um ·veàdo. Chegou 

em casa com -muita sêde. Achou a casa aberta e o urubu es
tav~ dentro dela. -Jógoµ o v~ado e os peixes no chão. Depois 
saiu de casa e encontrou pegadas ªe gente .. (Eram as pegadas 
da mulher, quando tinha ido buscar l((nha). Seguiu as pega
das e descobriu que alguém tinha tirado~lenha no mato. Fi
cou desconfiado. Seguiu as pegadas -na volta e assim chegou 
de novo 'à casa. Também-aéhou pegadas que seguiam para o 
poç9, onde a menina tinha apanhado água. Seguiu-·as e che
gou ao poço. TOO.os· os rastos que achava<, voltavam para casa. 

Chegou em casa e achoú a cabaça com a caxiri. Encon• 
trou uma c.úiá e be.t»eu câxiri. Então deitou-se~ e ficou pensan .. 
(lo. 'Pensou nas pegadas de gente. Talvez fôssem de gente gue 
o quisesse atacar. Também achou ·água e lenha na -casa. Na
dà faltava. Abriu o veado, fêz uma grelha, assou a carne. e 
deu da inesm-a para à filha do· urubu-rei. Ela comeu; :mie tam
bé~ a~sou todos os peixes e depois dormiu a ,noite tôda. 

-
(6) grande contradição! - vide mais adiante. 

• 

~ · 
•' 

. 
"< 
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.Antes do clarear do dia a filha do urubu9'.rei transformou-· 
se novàmente em gente e foi buscar água. Trouxe-a e deixou 
a casa aberta. Tinha fechado bem a casa e dormiu. Ela fêz · 
fogo, botou tamoríta-('i) no mesmo, com um pedaço de veado 
assado: Cozinhou a comida e deixou-a no fogo. Quando Ma~t-
xaúle-acordou de marihã, a comida estava pronta. i:1e comeu 
bolos de mandioca. Ficou desconfiado quando encontro_:u a . 
panela no fogo e disse~ "Aqui há gente!'' A menina já se ti
nha trànsf ormado (ie novo em urubu. Não queria mostrar-: 
se a êle. .. 

Dep~is êle sail! com o arco e flecha, fechou a casa ê se 
afastou, mas voltou logo. Queria ver quem fazia tudo aq.üi
lo. Escondeu-se perto da_ casa. De propósito tinha deixado 
sua vara de pesca no meio da casa. Ficou escondido, esperan~ 
do. Então a menina abriu a casa e saia Era uma menina bo
nita, com muitos colares de pérolas no peito, nos braços e nas 
pernas. Também tinha um lindo avental de pérolas. A moça 
foi para o poço: . . _ 

Maitxaúle entrou_na cása, apanhou a ·vara ·de pesca e se 
escondeu atrás da pat ta. A menina volto-:u-para casa. Não sá
bia de nada e pensou que o homem estivesse longe. Entrou 
para dentro de casa, com a água. Pôs à -água no chão e dei
tou-se na rêde. Então Maitxaúle saiu do &eµ esconderijo, con1 
a vara na mão. Disse: -''Agora tenho uma _: mulher! " ~la -era· 
muito bonita e cheia ·de pérolas nos btaços e nas pernas. En
vergonhada ela enrolou-se na rêde. ~le" dísse: "Não tenhas~ 
vergonha!" E deitou-se- junto dela. - _ _ 

. Então· êle lhe disse~ -"Não te tinha-dito que te trapsfor-' 
masses em mulher, para viver comigó? Não tenho mais mãe. 
Não t~nho mais ninguém. Estou comple_tamente só. l'fão vás 
embora! Fica como minha mulher! Temos roças. Não fui eu 
quem f êz estas roças, mas fiquei com elás. Meus parentes fu
giram· todos, com mêde, por causa da guerra com os Kuiálà
kog. Estou só. Os meus parentes . não voltam mais. Quandp 
faltar comid.a, vou câçar e pescar, veado, canta ou peixe. Comi-. -
go não passarâs f orne. Fica em casa e f a:ze bolos de mandiO€a 
para nós! Vou caçar! Não vás embora!" _ -

- ~le foi caçar e pescar e a deixou em casa. Matou um vea-
do e dois porcos e trouxe _primeiro o veado para casa. Ela' es
tava fazendo bolos de mandioca quando _êle voltou. Saiu de 
novo, para buscar os pórcos. Trouxe primeiro um e saiu. ou
tra vez para buscar o segundo. Trouxe t~mbém êste. Ela ti-
nha feito bolos de mandioca e estava faze~ào massa para e;~: . 
xiri. i:1e cortou o veado-e os dois porcos- e~botou os pedaçcs na 
grelha., Então êle q~sse: "Podes comer iss_q como qqiseres; cru 
ou assado!" Depois comeu com ela e ela acostumou-se depres-_ 

( 7) o apreciado "prato apimentado" dos índios: caça ou peixe, cozida. com muita 
pimenta. Eate prato é oferecido imediatamente ao1 - viaitantes. 

• 

• 
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sa; Ela_ gostava.dêlé,·p:orque trazia mtjita caça para casa. Dt:. -
noite êle--dormia com ela-,_ - - - · ( 

Ficaram duranté -~lgUin: tempo -nessa e-asa. Depois ela 
"' Cíis8e ~ -~'A-gori ~qu~ro 'ir .. ver-a l'.Ílíhha f amíiià ! Tem paciência!,, 

Maitxaú.le não-queria ·aeiKã-Ia ir~_ Ilisse-lhe;,~que se: ela 'fôsse, 
t ém·aria úma :corda ,e-se-enfôrcarta. Ela disse~ "'NãQ! Não níe 

-. • - Y:O:u ·em boiar · "'Vori -d.epres;sa visitar ·â' minha ~fa·mília 1 Fica 
-" :áqui _~~ ~spera ppr mim! : ~ãtr"saias ~àaqui! · -Não·te posso levar 

"-C/" êómigo,' sem ·que µieu pãi -te-:\teja.i-:·v.ou_busçar- Kumi -(8) e 
~ - -.

0 -r:o.µ:gas para te v:estir, :Rara que.pqssas:·voar:"'como nós voa:mos. 
:- . Vou-íiizer. á : meu -pai que· estou ·casada ~contigo!'' Depois elà . 

disse_;, '·'Não· chor~s quànuo me:vires vgàr-da·ca-sa para_o ééu'! '' 
·~ Saiu com_..ela dá casa é< disse~ ~'5N:ão vás embora!_ Fie.a ee
m~got- D~ixa 'feu -pai!";_Ela -o ac~MOU ·é (iisse: '"Não: te· deixa-
i:eJ .. Qu~ro apenas_ àizetó,a .~ ___ eu pai qu~ êl~-~g(Jra- tem um gen~ 

-:i;o-! ' ~ ~aitx~úI~ nã~ a ·g_ll;{;}ffa d~ixar _ir_. E!!tão ela diss~: '~Bem! 
Corta os~meus cabelosl ?J -O homem lhe cortou os cabelos. Ela 

~ d.í~~~in~is:: '~C~~ta._u~ p~qáÇQ de fi~mbu, põe os cabelos den
tJ:q?: s~,Rra fupia:Ç,,~ ,,,de tabaco -e~ -cima e:· fecha eom cera d~ 

: _ ~~p'él~ali~e--e.ú )1~o~volta:-r _:amannã, .entope, o pambu -com pez !" 
~ntãiQ"~~-morrer~ei! '~-::(Assim- ·á:-g~nte faz até ·hõje) (9.) Ela se 
~desped_iu· e ~dJss.e: '($e eú -:não voltar:-bem· cedo: .de manhã, vol- -
·târeí de~ta-rde.''- -,_ ,,, - -
~ .. ~:-._ El~ foi e êl~ fiçou olhando_.· Ela d_eu algúns pulos, tran~
f9r:~óu'."se·~p.um µ.t-ubu 'e· voou-em_ círc:ules, eaâa· vez mais para. 
( l alto. :Olhou áté.qu~- e~a ficou -bem pequenina e·des:apareeeu. 
Depo·is vol~toa ·para âentro · da-casa, deitol.).-se na -i:êde-e ficou 
pen.s·al!.do .. --Não dormfu nessa naíte,_ pois.- ficou pensando 
s~mpre. ~ _ : - -- - _ ,. . ""'. - ~ · ~ _ 

. :, Am~~hêeeu-. -Antes àe lr~se~ ·ela lhe.· t~nha Ctito: "V:ai de 
:.rr ma~nbã ~êdo -para a frent~ da :eàs~ e e§p~ra-me. Se eu -'não vol

- ,_. _ t~_r, espera-me;,até-'""a -ta:rPéF :eie 1Ç~ -~ni' eharúw .. Saiu dâ""casa 
r ' - ,.e s~nt«?lf·~e ~~fi;on_te~ d~l~. Qu~nrlp-; tínha. acabado de fumar-, 

·entrou ~ -deitou-s~ par·a dormir.,.-SQnh©u. No sonho, ela lhe dis
:s.e:_ :~~ .. . estólÍ.-XlO' c-$1in}!o-de volta_-·com dóis. cunhados." (10). 
~ ~ ~ De"" :repe_nte -aeo_rdoµ e foi -sentar~~e~ .em_ frent~- da , casa. 
Qlhou· .pàra· cima. ;"Viu tr~s . ur_ub~s, ·conforme _ tinha sonhado,. 
doi~ brancos e :um :pfêto ( 11~} .. Ficou multe alegre qua.ndo os. 

- - v~µ:.; J\.pto:xi:Il_larã~~se, v9a!1QO -~m círcu]cs, até que ficaram 
- . lttg.iki_p~rto~~!'. cima :tlêle~ Eia-"'lne, dis§e-:-"'Aqui estão os· meus 

ir~ij,q.s ! ~io;te-~en:ver~ónh..es de_~ ~minr! Também ,não, -me en- -
,_ 

r 

(8 l 
(9) 

- (10) 
(11)-

cónhecida- planta: mãiica, que r' presenta um papel nas tran-Sformações. 
esclã~mento àcreacentado, pelo nattador •. Feitiço pata m atar -alguém; feito à 
d istância_. · - - ' -:~ ~ ~ 
"irmãos dela", acrescentou o n~rnador~ .: _ _ ~.,. · , 4 / 

quer ,dú:er dois machos e· üma lêmea. · No' ,u rub u-rei macho só ás penas do rabo 
e _ás compridas .J>énas dás "ás~ 8ªcr-prêt~. ~:so[J>9 e, .ás penâl· restantes. são màia 
·ou menos J;>ranêas. · A fêmea,.,:-· énuétanto, -:Po.l!co ·- d~fere ~do ~bu · prêto, comum 
( ÇathartN -fc>etens). S6 tem. penu bt:aôcas debai~ dás asa~ .... .,. . .- . .,_ ~~ 

.-
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vergonho de tí ! Da mesma forma pedes ter amizade com ês-
tes aqui. " 1 

Os cunhados passaram a gcstar dêle. Disseram: "Ficare
mos dois dias e depois iremos embora para o céu!" -Os cunha
dos lhe pediram ·que matasse um veado para que êles o comes·· 
sem. tle matou um veado e o trouxe para casa. Os cunhados 
abriram o veado, cozinharam a carne e comeram. Sobrou 
uma parte, que assaram na grelha. 

Assim ficaram durante dois dias na casa do cunhado. 
1:ste lhes m.ostrou a sua roça, seu milho (12). Na chegada 
êles lhe tinham dado uma vestimenta de penas dos urubus
reis (kásana-zamátale). A mulher mandou que o homem a 
vestisse. tle se vestiu e transformou-se num urubu. A mulher 
estava mastigando Kumí, com que soprou o marido. Ela 
disse: "Vamos embora! Não tenhas mêdo! Vou logo atrás de 
tí!" Os cunhados já estavam voando acima dêle em círculós, 
esperando-o. · 

Ela lhe disse: "Agora baté as asas! Quando bateres 
as asas, poderás ver a escada que está amarrada por lá! " Êle 
bateu as asas e ficou leve. Viu a escada e subiu per ela atrás 
dos cunhados. A mulher voou atrás dêle., para segurá-lo ca
so êle caísse. Subiu até _chegar perto do céu. Quando chegava 
perto do céu, viu a entrada para a casa do urubu-rei. Sua mtt:
lher estava perto, atrás dêle, para segurá-lo caso caisse. Che· 
garam na entrada do céu e entraram. A casa do urubu-rei fi
cava perto d~ssa entrada. Os c.unhadt'\S e a m\tlher fl)l'l\\\1 ''ª 
frente. tle ficou para t1·ás. Dlsseran1: ''\'nn\\~ ~111\n\a\' \\\X.\ll 
pai, para que te veja!" 

Chegaram na casa de Kasána-podole, o "pai do urubu~ 
rei" (13) e lhe disseram que o homem estava lá fora. (O uru
bu-rei tem duas cabeças. A do lado direito se chama Méjime, 
a do lado esquerdo Etetó.) (14) O velho ficou satisfeito e saiu 
com os filhos para ver o marido da filha. Achou Maitxaúle e 
lhe disse: "Vamos para dentro de casa!" Levou-o consigo pa
ra dentro. Recebeu-o n1uito bem. Havia muita gente. (Quando 

· 'chegam no céu, os urubus-reis tiram a roupa e se transf or
mam em gente.) 

Passaram-se alguns dias. Então sua mulher lhe disse: 
"Quando tiveres fome, vai para a casa dos Ka'sarekaí (Peri
quitos). tles têm caxiri de milho. Tu não precisas beber aqui
lo que nós bebemos aqui. Vai para a casa do Oro'wé (Papa
gaio)!. Lá ganharás ·caxiri de milho. Vai para a casa dos Ke
zesé (Periquitos amarelos). tles têm caxiri de milho." (Todos 

(12) 

(13) 

(14) 

gnmde contradição - Vide mais adiante. 
planta má&ica - Vide explicação anterior. 
kasanág é, em taulipáng e arekuná, a denominaçã o do urubu-rei : V ultur papa Lia., 
Sarc:orhamphu• p11pa Sw. Os Makuzi chamam-no: Kauná ou Ka' MDí. 
Vide o mito 11esuinte, n . 28. 

, '· ..~ .. 
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os papagaios, periquitos e araras têm caxiri de milho. No céu 
todos êles são gente) . · 

Foi para a casa dos papagaios, onde bebeu caxiri de milho 
e também passou vida boa com os papagaios, araras e peri
quitos. Um dia o urubu-rei disse à filha: "Manda beu homem 
secar o lago Kapepiákupe (15) dentro de dois dias!" Era um 
lago muito grande. Quando Maitxaúle voltou da casa dos pe
riquitos, a mulher lhe disse: "Meu pai mandou dizer-te que 
seques o lago Kapepiákupe dentro de dois dias!" O urubu-rei 
queria m~tar Maitxaúle para comê-lo. Se não fizesse o que lhe 
era mandado, êle o mataria e comeria. Maitxaúle disse à mu
lher: "Não sei como é que vou secar êste lago." 

Foi então barrar os afluentes do lago e começou a bal
dear a água para um rio. Veio Pílumog, a libélula. (x) Ela 
disse: "Que fazes aqui, cunhado?" ~le .respondeu: "Kasána
podole mandou que eu secasse êste lago. Está me submetendo 

_ a esta prova. ~le quer me comer." Pílumog disse: "Ele não 
te comerá! Nós vamos te ajudar!- Secaremos o lago." Então 
veio o pássaro Uoimeg (16). ~ste perguntou: "que estás fa
zend aqui, cunhado?" Pilumog disse: ""~ste homem tem que 
fazer um serviço para Kasána-podole." Uoímeg perguntou: 
"Qual é?" Pilumog respondeu: "~le deve secar êste lago." 
Uoímeg disse: "Bem, vocês podem fazer uma reprêsa (com 
terra)! Podem ajudá-lo!" Pílumog disse: "Vamos ajudar. Va
mcs baldear a água para fora." Pílumog disse para Uoímeg: 

· "Vá postar-se no caminho e avise-me quando chegar alguém". 
Uoím·eg disse: - "Bem, vou para o caminho e fico cuidan
do. Se vier gente, chamarei "uoímeg-uoímeg"! Então vocês 
se escondam. Foi para o caminho. 

As Pílumog - eram muitas - começaram jogando a 
água para fora (17). Mandaram Maitxaúle sentar-se e lhe 
disseram: "Se Uoímeg ca-ptar, pega. na cabaça e começa bal
deando água." As Pílumog jogaram a água para fora, com 
muita rapidez. Uoímeg ficou de atalaia no caminho, para ver 
se vinha gente. Tiraram tanta água que o lago já estava co
meçando a ficar sêco. Foi então que Uoímeg cantou no cami
nho. Tôdas as Pílumog se esconder~m e Maitxaúle na cabaça. 

Veio a mulher e disse: "Meu pai mandou-me ver se já 
estás prqnto." :s;1e respondeu: "Ainda não estou pronto." En
tão ela disse: "Se até amanhã não ficar pronto, meu pai virá 
aqui." :s;1e respondeu: "Não sei se fica pronto hoje." Tôdas as 
Pílumog se tinham escondido. A mulher foi-se embora. AS Pí-

(15) 

(x) 
(16) 
(17) 

Kapepiákupe, esclareceu Mayuluaipu: "onde 1e começou a fazer o mundo", "prin
cipio do mundo''. - ikápe-za = · começo .- fuer; kupé = lqo, lasuna. 
Mais propriamente lavandeira, lava-bunda; ' odonata. 
Onomatopaico Pássaro de tamanho médio, prêto lustroeo, com rabo comprido. 
observei por várias vêze1 como aa pandes libélula de corpo verutwlho, suspeD•• 
sôbre uma cabaça com 6cua, atiravam esta para fora, jogando o corpo para a 
frente com movimento rápido. 

• 
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lumog vieram outra vez e êle sentou-se. As Pilumog recomeça
ram baldeando água. Tiraram muita água e o lago ficou cada 
vez mais sêco. Só ficou faltando pouca coisa. Então a mulher 
veio outra vez. As Pílumog se esconderam e Maitxaúle tomou 
a cabaça na mão. A mulher disse: "Meu pai mandou perguntar 
se está pronto. ~le está com fome. " Dis&"e mais: "Vou esperar 
aqui! " Mas êle disse: "Não! Vai-te embora! Quero_ ficar só 
aqui. Daqui a poucó estarei lá." -

Quando ela se foi as .Pílumog apareceram outra vez. Ti
raram muita água e o lago ficou sêco. Apareceram.então tQ-: 
dos os animais que estávam dentro do lago: grandes cobras 
d'água, (à) jacarés, peixes, tartarugas e outros. Pí}umog dís,... · 
se: "Pronto, cunhado! Agora podes avisar teu sôgro. Nós y~
mos embora. Vai chamar teu sôgro." Elas se foram. 

Maitxaúle saiu jun~o com Uoímeg. Chegou em casa. Uoi
meg ficou fora, perto da casa. Maitxaúle disse ao sôgro: -,,9 
lago está prontot" O velho ficou satisfeito. Maitxaúle disse: · 
"Lá existem muito_s peixes, cobras d'água, jacarés! " Então 
Kasána-podole mandou um dos filhos para verificar se, aca-:-_ 
so, não era mentira do. genro. O filho do urubu-rei foi ver e 
encontrou muito~ p~~es, jacârés e cobras, pois o lago _ era 
muito grande. Voltou e disse: "Não er~ mentira, meu par. 9 _ 
lago está sêco. Existem lá muitos peixes, cobras d'ág~a.,_- ja·
carés, tartarugas e outros ~ animais. " Então o velho disse-;~ 
"Amanhã vamos conviââr todo mundo para apanhar _os.-·pei:. 
.xes! " - · _."". 

No outro aia 2ela rrranhã veio muita gente para pégar 
os peixes. O velho ficou em casa e . lhes disse: "Nada percam! 
Peguem tudo que encontrarem no lago! '' Pegaram ml!itos 
animais e os trouxeram para casa em cestos. O velho ficou 
satisfeito com a grande quantidade de peixes. Mandou .cortar 
fôlhas. Trouxeram as fôlhas e as espalharam no chão. Então 
o velho mandou que abrissem todos os peixes e os deitassem 
sôbre as f ôlhas. Cortaram todos os animais e os puseram sô~ 
bre as fôlhas. Então êle mandou que os cobrissem com fôlha~: 
(Como se faz com o eaxiri) . (18). Comeram muito. 

Que fêz, então, Kasána-podole? Mandou que o ·genro 
construísse uma casa sôbre um rochedo. Se êle não conseguis
se, mata-lo-ia para comer. Mandou isso com a intenção de 
matá-lo. Mait~aúle fot. Kasána-podole lhe tinha dado uma 
cavadeira. Maitxaúle chegou ao rochedo, mas não conseguiu 
fazer buraco algum eom a ·cavadeira. Veio então o verme 
Motó (18A). Perguntou: "Que fazes aqui, cunhado?" Mait
xaúle respondeu: "Kasána-podo1'e mandou que construísse 

(a) Cobra d'água d eve ser -ent end\do como su-::uri. 
( 18) cobre-se a massa de -ca.'tiri com fôlhas, para a fermentação. 
( 18A ) espé,,;:ie de minhoca, ~. encontr~da na are.ia marginal d os r ios, 

isca . 

.. 

• . -

utilizada - como 

... ... 
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em cima dêste rochedo uma casa para êle." Motó disse: "Bem! 
Vou entrar aqui pela. rocha. Quando eu tiver entrado, QÕe lo
go os esteios da casa-nos buracos!" 

. ·Muitos Motó penetraram em diversos lugares na rocha. 
Os esteios já estavam ali prontos. O velho os havi~ mandado 
cortar. Maitxaúle colccou todos os esteios, juntou ·os traves·· 
sões e f êz também a· armação do teto, . com ripas, cumieira, 

1tudo. Quando isso estava pronto, veio o pássaro Kasáu (19). 
:S:ste lhe perguntou: "Que fazes aqui, cunhado?" Ele .respon
deu: "Kasána-podole mandou-me construir neste rochedo 
uma casa para êle. E'· o que estou fazendo. " Aí Kasáu disse: 
"Bem, cunhado! Vou te _ajudar! Senta-te aqui! Não olhes 
para mim! Vou trepar! ), Kasáu foi para cima. Maitxaúle fi
coü sentado embaixo e não olhou. Kasáu cobriu a casa num 
instante. Depois desceu. :mie disse para Maitxaúle: "Pronto! 
Agora podes olhar!" Maitxaúle olhou para cima. A casa esta~ 
va c.oberta. Tudo estava bem fechado. 

Kasáu m-andou-o sair da casa e lhe_: disse: "Senta-te aqui 
e .não olhes -para a casa! " Maitxaúle saiu e sentou-se com o 
rosto virado para o outro lado~ Kasáu então cobriu tôda~ as 
paredes e fêz-duas eqtradas, uma na frente, outra atrás. Man
dou. que êle-se virasse e lhe disse: "Pronto! A casa está pronta, 
CU;J:Jhado·! " . · 

· ~~ ·Maitxaule viu a easa coberta, com_ paredes ·e P.ntradas. 
Kasáu disse: "Agora podes avifoar o teu sogro que a casa está 
pronta. Vou:--me embor_a! Não contes que eu fiz a casa!" Ka
~áu foi embora. Motó~ também foi. Maitxaúle foi para a casa 
do sôgro e lhe disse que a casa,_ estava .pronta. O velho ficou 

· sàtisfeito e foi ver. Achou-a bonita e voltou para casa. 
Então êle disse ~o genro: "Agora quero que me faças 

um banco dé pedra, com duas cabeças iguais à minha!" Mai
txaúle ficou pensando. Depois. saiu. O velho queria o banco 
para a sua nova casa. Perto da casa havia uma pedra redon
da~ .Maitxaúle bateu nela. Saiu uma lasca, mas não serviu 
paJ"a nada. Então vieram MaidFape, os termitas brancos. Per
gtl~taram: "''Que fazes aqui, cunhado?n ~le respondeu: "Es
tou fazendo um baneo para Kasána-podole. Mandou que fi
zesse um com duas cabeças iguais à dêle." 

-. Os termitas então mandaram que êle armasse a rêde 
dentro da casa e lhe <lisseram:· "Não olhes para nós! Nós to
dos vamos ajudar-te! v·amos fazer um bànco, mas um banco 
que anda como genté!" Maitxaúle foi para dentro· de casa, ar .. 
mou a rêde e se deitou nela. Os t ermitas ficaram- lá fóra e fi
zeram o banco. : Era ae manhã, quando os encontrára. Fize
ram o banco num instante. Ao meio-dia· estavam_ coín o servi
ço terminado. Então chama~am: "Pronto, cunhado! O banco 

-
( 19 ) xexéu (Or-iolus so .), que constroi a rtísticos ninhos pendurados. 

... .. . 

- . 
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está pronto!" :a!le saiu e os termitas lhe disseram: "Não te 
assustes, cunhado! Vamos mandar o banco para dentro da 
casa! " Disseram para o banco: "Vai para dentro da casa!'~ 
O banco tinha duas cabeças como Kasána-podole. O banco 
andou como um jabutí (~O). 

Maitxaúle assustou-se. Os termitas dis~ram -: "Não te 
assustes! :mie não com.e ninguém!" O banco foi para· dentro 
da casa. Disseram a Maitxaúle: "Não tenhas mêdo! Quando 
disseres: "Pára, meu banco!", êle há de parar." Então manda
ram-no dizer ao banco que andasse. :tle mandou o banco an
dar: "Quero que vás para fora, meu banco! Põe-te defronte 
da entrada! O banco saiu e ficou parado defronte da entra
da. Então os termitas disseram: "Podes agora avisar ao teu 
sôgro que o banco está prcnto. Mas nada lhe contes de nós! 
Nós vamos embora. Os termitas ,foram embora. · 

:tle foi para a casa do sogro. Kasána-podole lhe deu caxiri 
para beber. Era feito de todcs os animais apodrecidos do lago: 
pebres, jacarés, cobras, que estavam cheics de vermes. E' êste 
o Payuá (21) dos urubus-reis. Nada bebeu, mas deu tudo pa
ra a sua mulher. Esta bebeu o Payuá. :tle bebeu caxiri de mi .. 
lho na casa dos periquitos, dos papagaios e araras. Também 
bebeu caxiri na casa. dos patos. ~stes tinham plantação de 
mandioca. Maitxaúle escondeu um grão de milho na bôca e . 
o levou consigo quando foi novamente para a terra. Naque
les tempos a gente da terra ainda não tinha milho (22). 

Nesse dia, quando avisou ao sôgro que o banco estava 
pronto, êle o preveniu: "Não te assustes diante do banco! ~a
sána-podole disse a MRitxaúle: "Vem ccmigo!" Convidou 
também os filhos para que f ôssem com êle para ver o banco. 
Foram para a casa nova. Quando o banco havia ficado pron
to, Maitxaúle colocou vespas no mesmo e lhes disse: "Piquem 
Kasána-podcle, logo que êle se sente no banco! " Maitxaúle 
mandou o sôgro_sentar-se no ban~o e lhe disse: "Não te as
sustes! " Ao banco êle disse: "Vai para dentro da casa! " Quan
do Kasána-podole sentou-se no banco, as vespas o picaram e 
o banco correu com êle! O velho se assustou de tal forma que 
saiu correndo, todo picado pelas vespas. Bateu com a cabeça 
numa árvore e caiu. Também todos os seus filhos correram. 
O velho ficou com a cabeça transtornada e começou a rolar 
pelo chão; não podia andar. Então Maitxaúle mandou que o 
o banco fôsse para junto do velho. (Era o único meio de se 
livrar do sôgro). 

Quando o banco veio, o velho empur.rou-o para trás. Mas 
o banco o perseguiu. Maitxaúle mandou o banco ficar sem
pre a trás do velho. Disse: "Quando o velho fôr para casa. se-

(20)quer dizer, com andar balanceado. - QueloGio terrestre: TNtudo tabulata. 
( 21) caxiri de mandioca, escuro, embriagante • 
(22) vide a contra.tição, confrontalldo pu1a1en1 aoteriore1 desta narraçio. 

1 

• 
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gue-o e pára em frente da entrada!" Enquanto. o banco an .. 
dava, uma das cabeças dizia: "ené uyéndzi" (Animal fantas
ma, minha filha) E a outra cabeça, a menor respondia: 
".ené uyéndzi (23). O velho correu ·como louco -para a sua ca
sa; -o banco sempre perto dêle. O velho correu para dentro de 
·casa e fechou a porta atrás de sí. O banco ficou parado perto 
da entrada. 

Maitxaúle f~cou pensando como poderia voltar de novo 
para a terra. Veio Murumurutá, o rouxinol. Perguntou: "Que 
fazes aqui, cunhado?"-Maitxaúle respondeu: "Estou pensando 
como poderei voltar para baixo." Murumurutá disse: "Espe
re, vou buscar Kumí!" Foi buscar Kumí. Maitxaúle ficou es
perando. Pouco. depois Murumurutá voltou com o Kumí. Dis
se para Maitxaúle: "Abaixa-te! Vou soprar-te com Kum~!" 
Mas~gou Kumte soprou nêle. Maitxaúle ficou bém leve. En
tão Murumurutá deu suas vestes a Maitxaúle, mandando que 
êle _as vestisse. Maitxaúle as vestiu. O pássaro,disse: . "Agora 
bate as asásl ,, _ Maitxaúle voou. Voaram ·e foram embora, 

· Chegaram à entrada do céu. · O pássaro .disse: "Agora 
. abaixa-te! " Mait~aúle abaixou-se e voou através da entrada 

do céu. Voaram para baixo. Murumurutá sabia onde estavam 
os parentes de Maitxaúle. Levou-o para a casa dos seus pa
rentes. Perto da casa havia um carrego, onde estava o pôrto. 
O pássaro-deixou-o no pôrto e disse: "Agora vai ·para a casa 
dos teus parentes! E-µ vou embora." Muruml!rutá se foi. 

. Maitxaúle ·chegou em casa dos par·entes. Reconheceram
no e lhe perguntaram: "De onde vens?, Onde esti'~reste? · :Êle 
respondeu: ";Estive no céu, n:a casa do uI"ubu-rei." Contou que 
havia pegado uma filha do urubu-rei e que fôra levado por ela 
pata o céu .. . Disse que Kasána-podole -··queria comê-lo. Por 
isso tinha vindo embora. Contou . que Murumurutá é que o 
tinha trazido. : · 

Ficou então com os parentes. ~les tinham uma nova 
plantação. ~le plantou o grão de milho que trouxera do céu. 
Nasceu milho com duas espigas. 

Os parentes queriam comer o milho. Mas ·êle disse: "N~o! 
- Vamos deixá-lo para .!Sementê, para plantar muito!" O milho 

ficou sêco. Abriram um no~o roçado e fizeram a queimada. 
Lá plantaram o milho. Os outros parentes também souberam 
que êle tinha trazido. milho. Vieram e . lhe pedira~ milho. 
Mas êle não lhes deu _logo uma espiga; deu apenas um grão. 
Vendeu-lhes o mesmo por uma rêde. rue lhes· disse: "Trouxe 
apenas um gr~o do céu, onde o paguei. ( ! ) Aqui embaixo vo
cês nunca teriam encontrado milho. Tive que b·uscâ-lo no 

• 
(23) pronunciado a seeunda vez com vo• fioe~ 

' 
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céu. Então o milho se espalhou. Todos plantaram muito mi
lho e êle ficou também para nós. E' o milho que hoje temos. 

Maitxaúle foi quem colocou as vespas junto ao xexéu 
(24). Desde aquêle tempo as vespas estão sempre perto dêle. 
Os xexéus fazem os ninhos ao lado da casa das vespas. São 
amigos até hoje (25). Êste é o"1im desta narração (26) .. 

28. ETETó. COMO KASANA-PODOLE, O URUBU-REI, 
RECEBEU A SUA SEGUNDA CABEÇA 

(Narrado por ~ayuluaípu, índio Taulipáng). 

Era uma vez um ·rapaz chamado Etetó. (1). Era casado. 
Tinh~ um cunhado. :Este queixou-se de Etetó, por não ma
tar nada, apesar de ir diàriamente ao mato caç_ar. Um dia 
Etetó achou uma pequena cabaça. Pertencia a Zaló, a lontra, 
que costumava enchêl-a pela metade e depois esvaziá-la na 
margem do rio: Então da cabaça saíam muitos peixes . 

Zaló tinha esvaziado a cabaça na margem e .estava cor
rendo atrás dos peixes que tinham saído dela, para matá-los 
a pau. Não estava prestando atenção à . cabaça. Veio então 
Etetó, que tinha visto tudo, pegou a cabaça e correu. Zaló 
ficou matando peixes e nada percebeu. Etetó chegou a . um 
riacho, num lugar que êle conhecia e encheu a cabaça pela 
metade. Depois a esvaziou na beira do riacho. 

Saíram muitos peixes, pirandirá (2), pacú (3), tucuna
ré, (4) !)eixes de tôda espécie. Matou muitcs. Guardou a caba
ça debaixo do braço, para não perdê-la. Depois escondeu a ca
baça no buraco duma árvore e foi para casa, levando os pei
xes. Êle nunca tinha trazido peixe para casa. Seu cunhado, 
sua mulher e seu sôgro ficaram todos desconfiaçios por causa 
desses peixes. Mas os comeram. 

Etetó saiu no outro dia bem cêdo. Todos os dias trazia 
peixes para casa. Um dia saiu na alvorada. Seu cunhado se
guiu-lhe as pegadas, a ver por que trazia tantos peixes para 
casa. Encontrou Etetó pegando peixes, tendo a cabaça debai
xo do braço. Perguntou: "E' aqui onde matas peixe todcs os 
dias, cunhado?" Etetó respondeu: "Sim, é aqui! " (0 cunha
do tinha visto a cabaça.) Etetó. disse para o cunhado: "Mata 
peixes, cunhado, enquanto vou para o mato, defecar!" (Qu~-

( 24) por gratid âo . 
( 2 5) efetivamente, quase sempre se encontram os ninhos artísticos dêstes graciosos 

pássarQs ao lado de uma grande casa de vespas, na mesma árvore. Uma prote
. ç1o natural. 

(26) segundo Mayuluaipu, há um canto que se refere a êste mito. E' um canto en
toado pelo médico-feiticeiro du.rante a cura, vindo então Maitxaúle para o assistir e 
auxiliar. 

( 1) Assim se chama a cabeça esquerda de Kasána-podole. - Vide o mito anterior, 
n . 27. • 

(2) peixe morcego. ( 3) Myletes •P· ( 4) Erythrinus 81'· 

, 

--

• 
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ria enganá-lo e esconder a cabaça.) Foi para o mato, onde es· 
condeu a cabaça. 

O cunhado matou peixes, mas êle tinha visto a cabaça e 
sabia que Etetó fôra escondê-la. Etetó escondeu a cabaça no 
buraco de uma árvore e voltou. Disse ao cunhado: "Enfia os 
peixes num cipó (5): Vamos para casa!" O çunhado disse: 
(6) "Podes levar cs peixes para casa, cunhado. Ainda vou um 
pouco para o mato, caçar." (~le queria ver a cabaça do seu cu
nhado). 

Etetó foi para casa. E o cunhado, que fêz? Seguiu um 
pequeno trecho na beira do rio e ficou espreitando Etetó para 
ver se êle ia mesmo para casa. Depois seguiu as pegadas de 
Etetó, procurou cabaça e achou-a no buraco duma árvore. 
Tomou-a e foi para a margem do rio. Encheu-a em parte com 
água. Então despejou a água e deixou a cabaça no chão. 
Quando estava correndo a trás dos peixes, a cabaça rolou para 
dentro da água. Pazá, o peixe Pirandirá, enguliu-a. A cabaça 
ficou nas entranhas dos peixes e foi transformada na Paza
ka-mápu, ou seja, a bexiga natatória. 

O cunhado pegou muitos peixes. Depois procurou a caba
ça, mas não a achou mais. Foi para casa, levando os peixes. 
Quando chegou em casa, disse logo a Etetó que tinha perdido 
a cabaça dêle. Etetó zangou-se e disse-lhe que não devia ter 
pegado na cabaça, pois por meio dela tinha peix:es todos os 
dias. Etetó saiu a procura da cabaça. Procurou e procurou. 
Ficou sabendo que os peixes a tinham engulido. 

Foi rip abaixo e encontrou Paluá, a lontra, que tinha um 
remo. Paluá represoq o rio. tle enfiou o remo na água, perto 
da mar~m. Aí o rio secou éompletamente ·na parte de baixo. 
Quando Paluá foi rio abaixo, para pegar peixes e deixou o re
mo no lugar, Etetó foi atrás dêle e· arrancou o remo. A água 
correu com tôda fôrça e carregou Paluá. Etetó correu rio aci
ma, levando o remo. Chegou a um riacho onde havia peixes 
e enfiou o remo na água, como Paluá havia feito. O riacho se
cou e êle pegou muitos peixes. Escondeu o remo no buraco 
de uma árvore e foi para casa. O cunhado pensou que Etetó 
tivesse achado novamente a cabaça. Etetó trazia peixes to
dos os dias. 

Um dia o cunhado seguiu atrás dêle. Viu como Etetó fa
zia com o remo, mas não foi descoberto. Etetó pegou muitos 
peixes. Escondeu outra vez o remo no buraco da árvore e foi 
para casa. Quando êle já tinha ido, o cunhado saiu do escon
derijo e foi buscar o remo. Foi para a margem do rio e fincou 
o remo na água. Então pegou muitos peix-es. Represou 
tanta água que o remo não a podia mais reter. A água carre-

,. 

( 5 ) planta trepadeira, usada para amarras. Enfiam-ee os peixes num cip6, atraves
sando-lhes, com êste, as guelras. 

( 6 ) para Etetó. 
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gou o remo. O remo foi engulido pelo caranguejo. Ficou nos 
seus braços até hoje. (7) - · 

- - 1 • Entao o cunhado voltou para ·casa com os peixes e con-
tou a Etetó que perdera o remo. Etetó ralhou com êle, porque 
sempre perdia as coisas. Etetó aborreceu-se com o cunhado, 
porque êste sempre perdia as suas -coisas. ·Foi pro.curar o re
mo. Seguiu pela beira do rio atrás do remo e encontrou Za
límã, que atirava flechas para o ar, sem alvo. Caíram todos 
os pássaros: mutum, jacu, cujubim, inambu. 

Etetó marcou o lugar onde tinha caído a flecha. A flecha 
caíu bem longe. Enquanto Zalímã apanhava as aves que ha
viam caído no caminho da flecha, Etetó foi atrás desta1 pe
gou-a e correu. Zalímã ficou. Etetó experimentou a ffecha 
quando chegou perto de casa. Caíram muitos pássaros, mu
tum, jacu, cujubim, inambu e outros. Correu atrás da flecha 
e primeiro a guardou. Depois juntou as aves. Escondeu a .fle
cha no buraco duma árvore e foi para casa. 

O cunhado ficou desconfiado. Pensou que Etetó tinha 
novamente achado alguma coisa (8). Etetó todos os dias tra-
zia aves para casa, mutum,_cujul'.>im, jacu, inambu, tôdás as 
aves de caça. ·saía ben1 cêdo-ao alvo~cer para que o cunhado 
não percebesse. Um dia o cunhado saiu atrás dêle. Seguiu
lhe as pegadas e achou Etetó sentado no tronco duma árvore, 
esperando que amanhecesse. _ 

O cunhado queria saber o que Etetó estava fazendo. Es
condeu-se atrás de uma árvore e esperou para ver. Etetó. foi 
para a árvore onde tinha escondido a flecha e a retirou. O cu
nhad-0 viu. Etetó atirou. Caíram muitas aves. Etetó foi logo 
buscar a flecha. Depois juntou as aves e escondeu a flecha 
no buraco da árvore. O cunhado viu. Etetó foi para casa, le
vando as aves. O cunhado ficou escondido. Quando Etetó já 
.tinha ido, o cunhadó foi e tirou a flecha. Atirou-a no ar e ma
tou muitas aves. A flecha caiu. :mie foi juntando as aves, mas 
não ligou importância ·à flecha. Zalímã apanhou a flecha. 
Então o cunhado foi procurar a flecha, mas não a encontrou 
mais. Zalímã a tinha levado. 

O cunhado foi para casa com as aves. Disse a Etetó que 
tinha perdido a sua flecha. Etetó zangou-se com êle e lhe dis
se: "Esta flecha lhe dava boa comida!" Então Etetó saiu a 
procura da flecha. Encontrou-se com Kaikán, o grande tatu, 
que estava sentado na entrada de sua toca. Kaikán tinha na 
mão um maracá e cantava: "Wotó wotó marakáii djakaú 
manéii ! " (Estou brincando com o chocalho . dos· animais de 
caça.) (9) Sacudiu o chocalho. Vieram todos os animais de 

~ 

(7) E' a fôlha do &•ncho menor de sua• tenazea, onde tem a carne e que lembra, 
na sua forma, um remo indi&enâ. Vide a lenda ee&Wnte. 

( 8) quer dizer: um apetrecho máaico. 
( 9) "Doa animai• de caça o chocalho acudo". 

/ 
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-
caça: antas, -porcos, ve~dos, cotias. Depois de sacudir o ma- \ 
racá, Kaikán sumiu na· tô.ca.-os animais passaram .. -Ete.tó es-. 
tava escondido e. observava· tudo. 

Quan.dQ ·Kaikán_ chegou outra vez na entrada da toca e 
cã.ntou,_°'Etetó empurrou-lhe a sarabatana no trazeiio. Aí Kaí
kán deixou cair 9 ,choeãllio e enfiou-se na toca~ Etetó pegou 
o,,ehoca~lio e correu. Foi para longe, subiu num árvore e co
meçou ~i' cantar como Kaikán _tinha cantado. Então sacudiu ' 
o maraca. -Aí vieram muitos· animais de caça: antas, porcos, 

-veaQ_os, cotias. · Atirou em dois porcos, com o veneno (10) e 
foi -para casa. 

-_ Quando c.hegou com os porcos, o cunhado ficou nova-
- ·ínept-ê desconfiado. Pensou logo que Etetó tivesse achad<;> al-
. guril!l coisa ( 11) . 

'" Etetó, então, trazia porcos todos os dias. Um ·dia, quan-
do saiu, o cunhado foi atrás. Ouviu o barúlho dos porcos 
que Etetó tinha chamado com o chocarP,o. Os "porC.os,. ·nos 
quais tinha atirado com .a sarábatana, gritavam bastante: O _ 
cunhado escutou. - . 

Etetó tinha ido -para ~as·a, ~om gs porcos nas costas.-- o 
cunhado seguiu as p.eg_ad·as ,(lo& p<;>iêos· e ~cbou. r_à$tos e san- . 
gue. ACh<?U também as Hegadas de Etetó e-o. maracá, que Ete-
. tó havia eseondido-, no· óuraco do tronco duma árvore~ Subiu 
nurpa--- árvore~ .. (Etetó tinha entoad0 -~o canto -ein casa,. na sua 

. rêde~· pa:ra-se qJvertir ., o-cv nnado sabia que ~ra aquêle o can-
to.) _ ~ · · ·. - - .. _ ~ · 

. [ .. 
·o cunhado~cantou ·e ·sael:idiu o cho·calho. ·Aí vieram .mui-

tos porcos~ Deixou ·o ch9cálho. na á:i;vóre. Quando atirÓu nos 
p-OrCOS, ·7esoarrou llQ chccalho. 0 C·hOéalhO Caiu para O chão ~ 
:-..·.. ... .... ~ "' • - • • • • ')o • 

os · porcos .o levaram: -Êle matou um porco e .o conduziu para -
casa~ -Lá contou -a Etetó que tinha perdido o chocalho . . Etetó 
pe.rguntou cqrno é que ~le sapia -do ~chocalho. O cunhado 
disse: "Quando a~iràste nos porcos, ouvi os gritos e fui para 
lá." ··Et~tó disse:· "Agora -não vais comér m~is! f\gora: vais pas
sar f9me!°'' Etetó-Brj,gou.-com o· c~nhac}o. 

Etetó &ahia que agofâ. não ía :mais-achar nada .( 12). En-
-t~o foí pescar .. Fiéou· f>ens_ando_·ID;:uito e !lã:o pegou peixe al
gum. Voltou pata ca~.a_. Lá. fêz um anzol, ele um pe_daço de-fer .. 
ro· ( 13). Então disse. ao anzol:_ ".Quan.Po meu, cunhado . t:~ qui
ser experimentar, entra-lhe há'~mão! ,,. Entã9 -envergou o an-
zol. Aí veio o cu.rinádo. (Êste pegava em túdo que Etetó ti
nha.) Perguntou à Etetó: ."O an·zol é b~m?".' Et~tó respondeu: 
"Não sei se é bom!.,, Então o cunhado disse: . "Deixa-µie 
v~r". Etetó· deu-lhe o anzol. O cunhad9 experimentou o anzol 

. ~ \ ~ 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 

quer dizer: com a sarabatana. 
quer dizer: um apetrecho ou instrumento mágico. 
quer _'dizer: n~nhum · recurso mágico. 
quer 'dizer: com uma lima, . como ainda hoje os índios oportunamenté ~azem 
aeus aowis, -usando como material lâminas velhas de facas. ' 

.. 
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na palma da mão. O anzol entrou. O cunhado gritou muit-o. 
O anzol puxou-o para cima, sôbre a porta da casa e o comeu. 
Atravessou-lhe o braço, saiu pelo ombro, entrou num lado do 
peito e saiu pelo outro, entrou no outro braço e saiu pela mão, 
atravessou-lhe as pernas e todo o corpo e o cobriu de feridas. 
O cunhado apodreceu e morreu. O anzol transformou-se num 
tumor. 

Então a mãe do cunhado disse para a sua sombra: 
"Quando Etetó f ôr pescar e estiver com f orne, transforma-te 
numa árvore cheia de frutas, num cajueiro (14), numa bana
neira, num mamoeiro! (15). Transforma-te em carne de vea
do cczida! " Ela queria matar Etetó. 

Um dia Etetó foi pescar. Foi para o rio e não pescou 
nada. Saiu de manhã e só voltou à tarde. Achou caju. Passou 
adiante. Sabia que era seu cunhado. Depois achou milho. 
Também passou. Então achou uma cabaça cheia de caxiri. 
Estava com muita fcme. Quebrou a cabaça. 

Seguiu caminho e achou carne de veado cozida e bolos 
de mandioca. :a:1e disse: "A minha sogra me disse que esta 
carne cozida de veado era para mim, para comer, mas não a 
comerei! " ·Virou a panela, que se quebrou. Continuou· andan
do e encontrou uma bananeira cheia de frutos maduros. Es
tava com muita fome, pois desde cêdo, de manhã, que nada 
tinha comido. ~le disse: "Em qualquer lugar se comem es
tas bananas! Vou comê-las! " Comeu as bananas. Quanto 
mais comiar m.ais vontade tinha de comer. Comeu tôdas às 
bananas. 

Depois enguliu o seu . arco e as flechas e transformou-se 
em Wewepódole, o pai do glutão. (A sogra havia dito à som
bra ·ao seu cunhado: "Quando Etetó comer das frutas, tràns
f orme-o num Wew~, um glutão! ") (16) . 

Anoiteceu e êle seguiu sempre pelo caminho. Chegou 
perto de casa, onde sentou-se numa pedra e gritou: "Traga 
fogo! Não acho mais o caminho! Ilumine o caminho! " Veio 
sua mulher com um facho. Enguliu o facho. Depois enguliu a 
mulher. Então gritou de novo: "O, eu enguli minha mulher!" 
Depois gritcu de novo. Então veio sua sogra com um facho 
aceso. Ele enguliu o facho aceso. Depois enguliu a sogra. 
Então gritou de novo: "Traga mais fogo! O fogo se apagou!" 

Vieram então três homens. Um dêles trouxe um facho. 
Os outros dois ficaram um pouco para trás, a fim de ver o que 
acontecia. :a:Ie falou de cima da pedra como se a gen,te que 
tinha engulido ainda estivesre perto dêle: "Logo que você 
me trouxe o fogo, êle se apagou!" (Queria enganar os outros). 

(14) 

(15) 
(16) 

Anacardium sp. Grande áTVore da florel!ta, com frutículoa amarelos · ou ve~ 
lhos, de sabor aeradável, dôce--acídulo. . 
Carica Papaya. · . . • 
um quadrúpede mito16gico, que tudo come: um eepectro. Traduzido para o por· 
tueuês: "1lutio", quer dizer: "come-tudo". 

• 
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Então o homem com o facho aproximou-se. Wewé enguliu o 
fogo. Depois enguliu o homem. Os outros dois ficaram escu
tando. Wewé disse: "Oh, agora enguli o meu cunhado! " En
tão os outros disseram: "Oh, êle foi transfomado num fan
tasma!" e voltaram para casa. Quando estavam dentro da 
casa, fecharam a porta e a reforçaram cem casca de árvore. 
Wewé continuou gritando: "Traga fogo!" A meia-noite parou 
de gritar. Viu que ninguém atendia mais e foi para a casa. 
Chef;OU na entrada e sentou-se. 

Quando amanheceu ainda estava ·sentado ·defronte da 
entrada. Os homens disseram: "Êle foi embora!" Wewé esta
va espreitando lá fora. Abriram a porta: Quando um dcs ho
mens saíu, Wewé sentou-se no seu ombro. O homem não o via. 
Só o ouvia falar. Então o homem passou muita fome, p0rque 
Wewé não o deixava comer. Engulia tudo que o homem que
ria comer, tamorita ( 17), bolos de mandioca, caxiri. 

Um dia o homem tomou a vara de pesca e foi pescar~ 
Pescou. Os peixes caíram perto dêle. Wewé desceu-lhe dos 
ombros e enguliu logo os peixes. E que f êz o homem? Quando 
outro. peixe mordeu o anzol, êle o puxou com tôda fôrça para 
fora da água e o peixe soltou-se do anzol e caiu longe. Wewé 
pulou do seu ombro ·e correu para o peixe. O homem correu 
logo em outra direção, acompanhando o riacho. Wewé voltou 
e não. encontrou mais o homem. Seguiu pelas suas pegadas. 
O homem corria pelo caminho de uma anta. Wewé estava 
perto dêle, para pegá-lo. O homem topou cem a anta e a 
anta fugiu. O homem afastou-se do caminho da anta e ficou 
parado ao· lado (18). · 

Wewé ouviu o barulho que a anta fazia e correu atrás 
dela, pensando que era ~º homem. Wewé pegcu a anta e sen
tou-se no seu ombro. Não a deixou comer mais. Quando a an
ta queria comer alguma fruta, Wewé a engulia. A anta mor
reu de fonie. 

Wewé ficou junto dela. A anta estava morta. Wewé ficou 
esperando para ver se vinha alguém. A anta apodrecia e fe
dia. Aí vieram os urubus. Wewé ficou olhando. De noite veio 
o urubu-rei, o pai dos urubus. Wewé pegou-o pelo ombro e 
sentou-se em cima. O urubu-rei ficou muito satisfeito e dis8e·: 
"Oh, companheiro de minha cabeça!" (19) Ficou tão satis
feito com êle, que não se lembrou mais de comer a anta. Voou 
com Etetó para o céu. Desde então o urubu-rei tem duas ca
beças. Etetó é a sua cabeça esquerda. Antes dêsse tempo G 
urubu-rei só tinha uma cabeça. 

( 1 7 ) o apreciado prato apimentado dos iodios. 
( 18) truque muito usado nas fugas, oaa lendas. 
( 19) no teno ori&ioal: wopé wopé upaí-latoin~" . 

• 
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29. WEWÉ E SEUS CUNHADOS 

·- (narrado por Akúli, índio Arekuná) . ( 1) 
. 

Um médico-feiticeiro, de nome Wewé, era cunhado de 
três caçadores que matavam ·muita caça, veados, porcos, mu
tuns e outros animais. ~le também ía diàriamente caçar, mas 
nada encpn~rava. Um dia encontrou uma árvore, Dzalauráieg, 
que estava caída e morta. Todos os passarinhos, Hauálipezá
mui, Dákupi, Elekéike, Kurádji (2), Uraíke, Kauánalu (3), 
Bakák~g1 Kéluma (4), Kúiakeg (5), Wó'la (6), Pálupali (7), 
chorayam pela árvore, porque ela tinha sido .seu tio. , ·· 

O médico-feiticeiro queria abater os passarinhos que es
tavam chorando pela árvore, com a sarabatana. Os passari
nhos se transformaram em gente e gritaram: "Não atires em 
nqs!" A árvore morta tinha perto dela uma pequena cabaça. 
O médico-feiticeirç queria rec~ber (8) a cabaça ·dos passà::ri
nhos. :ti:stes disseram: "Tu não sabes lidar com ela! " Antes 
êle ·se tinha queixado aos passarinhos e lhes tinha contado 

·que ·nunca conseguia abater caça alguma. Os passarinhos 
deram-lhe a cabaça e ensinaram-lhe o seu uso. Disseram-lhe 
que o ·dono da cabaça sempre a-·havia enchido pela metade 
com água. Disseram ainda: "Nada fales sôbre a cabaça-aos 
teus cunhados! Tu nos disseste. que nada consegues caçar"" 
Disseram-lhe que não aparecesse com a cabaçá na casa -dos 
cunhados. 

·· Então o médico-feiticeiro ~ncheu a garrafa com tanta 
ágll;a como os passarinhos lhe· tinham ensin·ado. ,, Encheu-a 
pela metade e a deitou na beira -do riacho. O riacho secou e 
êle pegou muitcs peixes. Depois despejou a -água da . caba
ça dentro do riacho. Êste ficou novamente cheio dágua. 
, . Depois escondeu a cabaça no buraco do tronco duma ár-

. vore e foi para casa com os peixes. Antes nada trazia para 
casa. Então comeu muitos p~ixes com seus cunhados, mas os 
cunhados ficaram desconfiados, porque êle nunca havia -tra
zido coisa alguma. Comeram peixe durante dois dias. Êle os 
tinha trazido num cêsto que tinha feito de fôlhas das árvo
res Kunuazá (palmeira Bacaba) (9) . 

No outro dia os cunhados mandaram o filho junto com 
~le par~ ver como 'pegava ·OS peixes. Êle fêz como aµtes e pe
gou novamente ml;litos peixes; o filho viu tudo. Também viu 
_ende o pai guardou a cabaça. Depois volt~ram· para casa. O 

( 1) esplic~do por Mayuluaípu, índio Taulipáng. 
( i) o sabiá dos neo-brasileiros. 
( 3) galo da aerra dos neo-brasileiros; Pipra rupicola. 
(4) pequeno tucano. · 
( S ) espécie de tucano. 
( 6) Jacu; ave 1alinácea: Penelope marail. 
( 7) pequeno tucano. 
( 8) literalmente: "comprar". 
( 9) Oenocarpus hacaba Mart. 
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cunhado que tinha mandado .o menino ir com o pai fêz muitas 
perguntas, mas o menino nada descobriu. Seu pai o tinha 
mandado ficar calado. 

~ _- Então o tio disse: "Que vamos fazer agora com o nosso 
cunhado? Vamos preparar caxiri!" Fizeram caxiri para o 
médico-feiticeiro. O caxiri era muito azêdo (10). ~le aceitou 
o caxiri. (Foi um êrro por parte do médico-feiticeiro aceitar 
o caxiri. Bem êle devia saber que só lho deram, para conse
guir que êle revelasse tudo) . Seus cunhados disseram-lhe 
que fôsse pescar, para que tivessem o que comer. (Como 
é costume ainda hoje). O médico-feiticeiro disse: "Irei pes
car durante dois di~s ! " (Agora êles tinham oportunidade 
de desoobrir como êie pegava os peixes) . 

O médico-feiticeiro voltou com um cêsto cheio de peixes. 
Os cunhados mandaram-lhe ao encontro a mulher e as "'três 
irmãs dela, para lhe oferecerem caxiri. (Como é costume ain
da hoje) . As mulheres encontraram-no e deram-lhe muito .ca
xiri; ficaram muito entusiasmadas com êle. Depois voltaram 
para ca~a. Também- os -cunhados se 9-ivertiram com Wewé. 
Antes nunca acontecia- isto. Tinham ralhado com êle e lhe 
batiàm, porque nada trazia. (Como ainda. hoje é o costume). 
Então beberam müito caxiri e dançaram Tukúj i ( 11) na 
casa. 

- Wewé tinha trazido a cabaça consigo. As mulheres ti
nh~m se encontrado_ com êle no riacho ( qu·e ficava bem per
to 1 e êle não teve tempo para esconder a cabaça no buraco 
·da-árvore. Depois não se lembrou mais. A cabaça estava den-
tro de sua bôls·a de. c.aça. Bebeu muito caxiri, .dançou e -deu 
a bôlsa ·à mulher para que a guardasse.-Enquanto êle estava 
dançando, os cunhados foram procurando nas suas coisas e 
perguntaram a seu filho (ao qual ameaçaram de matar, se 
não contasse) onde o· pai gardava suas coisas. Agarraram o 
menino fora de casa._ Quando êle chorou, a mãe saiu para ver 
o que estavam fazendo com êle. Perguntou aos irmãos: "Por
que querem matar seu _sobrinho?" ~les responderam" "Que
remos saber onde está a cabaça do pai dêle." (:a:les ainda nada 
sabiam de certo a êsse respeito, mas queriam descobrir como 
êle pegava peixes) . 

A mulher disse: "Para que querem a cabaça? Vocês es
tão embriagados e não podem pegar peixes agora! " Então 
êles soltaram o menino e a mulher disse onde estava a ca-

. baça. Tomaram a cabaça e foram pescar. Levaram também 
o filho do médico-feiticeiro. Estavam bêbedos ·e o menino 
também. Queriam que êle lhes mostrasse como se pegavam 
os peixes. O pai do menino est~va bebedo e dormindo·; de 
nada sabia . -

( 1 O) quer dizer : muito forte. . 
· ( 11) dança doa Arekuná, Taulipánc, Makwd, etc. · 
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Chegaram junto ao riacho e puseram um pouco de água 
na cabaça. O menino disse: "Meu pai disse que a cabaça de
ve levar água pela metade! " Então encheram a cabaça pela 
metade. O riacho secou e êles pegaram muitos peixes. Quan
do tinham apanhado os peixes, um dos cunhados disse: "Ago
ra vamos encher a cabaça completamente! " Mas o mepino 
disse: ' 'Não! Meu pai só a enchia pela metade! " O tio disse: 
"Não; nós a vamos encher por inteiro, para que o riacho fique 
completamente seco e assim podermos apanhar mais peixes!'' 

Encheram a cabaça e ela estourou. Correu tanta água da 
cabaça que tudo ficou inundado e os três homens com o me
nino foram carregados pela enxurrada. Os três homens se 
salvaram. O menino, porém, foi levado com a cabaça e afo
gou-se. A cabaça perdeu-se. Depois os três homens voltaram 
para casa. Quando voltaram, o cunhado já estava acordado. 
Disseram à irmã: "Perdemos a criança. A água carregou!" A 
irmão brigou com êles e disse que eram muito maus, e sem
vergonha, porque tinham perdido a criança·. 

O pai f ".cou procurando pelo filho todos os dias. Então 
encontrou Dzaló, a lontra. Ela tinha um remo comprido na 
mão, tão comprido que alcançava de uma margem do rio até 
a outra. Quando batia com êle na água, o rio ficava parado e 
sêco na parte de baixo. Wewé tinha-se escondido para apa
nhar sorrateiramente o remo da lontra. Quando estendeu a 
mão, a lontra percebeu sua intenção e perguntou: "Para que 
queres o remo, cunhado?" Então Wewé pediu à lontra que lhe 
desse o remo. Estava pedindo muito. A lontra deu-lhe o remo 
e ensinou-o a manejá-lo. Disse: "Não batas muito para o meio 
do rio, mas sempre perto da margem. Se bateres no meio, o 
rio inundará tudo." Devia bater sempre perto da margem, 
pois a água ficaria parada. 

A lontra deu-lhe o remo e Wewé levou-o consigo. Foi para 
um outro rio e fêz como a lontra lhe tinha ensinado. Bateu· 
cem o remo dentro da água, perto da margem. Então o rio 
secou na parte de baixo e êle apanhou muitos peixes. Todos 
os dias trazia peixes para casa. 

No dia seguinte os cunhados souberám que êle trazia 
sempre muitos peixes. Mas pensaram que êle tinha achado 
novamente cabaça. -Ficaram desconfiados. No dia seguinte o 
feiticeiro foi pescar e os cunhados foram atrás dêle, vendo 
tudo. Esconderam-se e viram onde êle escondia o remo. Quan
do Wewé já tinha ido, roubaram o remo e fizeram tal como 
o seu cunhado tinha feito. Pegaram peixes todos os dias, sem 
que êle soubesse. 

Então disseram: "Vàmos bater com o remo mais no meio 
do rio, para que êste fique mais sêco e para que possamos 
apanhar ainda mais pebres!" Um dêles disse: "Não vamos .fa
zer isto! Já perdemos a cabaça e agora não vamos perder 
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também o remo do nosso cunhado!" Mas os outros assim mes
mo o fizeram. Bateram com o remo no meio do rio. Veio muita 
água que tudo inundou e êles perderam o remo. Então vol
taram para casa e disseram ao médico-feiticeiro que haviam 
perdido o remo. :a:1e não lhes respo.ndeu, mas ficou zangado 
e calou-se. 

Depois Wewé saía todos os dias a procura do remo: En
controu Dzaló, o dono do remo, a quem se queixou de que os 
cunhados tinham perdido o remo. A lontra disse: "O caran
guejo tem o remo. :a:1e brinca com o remo e seca o rio." O ca
ranguejo ficou com o remo debaixo do braço. Dzaló pegou o 
caranguejo. :a:ste disse ·à lontra: "Se me quiseres comer, come 
só o meu corpo e deixa os braços, porque deles sairá muita 
água! " Só disse isto para amedrontar a lontra. Dzaló comeu 
apenas o corpo do caranguejo e deixou os braços, porque es
tava com mêdo que saísse muita água. (A lontra até hoje faz 
assim.) O remo ficou ncs braços ao caranguejó até hoje (12). 
A lontra disse ao médico-feiticeiro: "O caranguejo escondeu 
o remo, mas não sei onde! Procura o remo, talvez o aches!" 
Wewé saía todos os dias ·a procura do remo, mas não o encon
trou mais. 

Então encontrou Alautá, o guariba, que estava se pente
ando com um pente. Postou-se atrás do guar~ba, que não o viu, 
para lhe roubar o pente. Bateu-lhe com a sarabatana na mão 
e o pente caiu. Wewé apanhou o pente: Pediu ao guariba que 
lhe desse o mesmo. Alautá ensinou-lhe o. manejo do pente. 
Disse-lhe: "Quando passares o pente duas vêzes na parte pos
terior da cabeça, virão todos os animais de caça: anta, veado, 
porco do ma.t~, paca, mutum e outros. Mas deves trepar nu
ma 8,r14ore quando te penteias!" Wewé subiu numa árvore e 
fêz como o guariba tinha lhe ensinado. Vieram todos os ani
mais e êle matou muitos com a sarabatana. O pente chama
va-se, por isso, Wotó-zalaidj alai ( 13) . Depois Wewé escondeu 
o pente no matô , no buraco duma árvore e voltou para casa. 

Então os cunhados foram atrás dêle para descobrir que 
nova coisa êle tinha arranjado. Viram como fazia com o pen
t e. ~le matou muitos porcos e os levou para casa. Então os 
cunhados fizeram da mesma forma que êle. Matavam muitos 
animais e depois colocavam o pente no lugar. Então pediram 
o pente ao médico-feiticeiro. ~ste lhes deu o pente, porque já 
estava farto dêle. Disse-lhes que deviam subir numa árvore 
antes de se pentearem e não ficar .no chão, caso em que se
riam comidos pelos -porcos. E se passassem o pente mais de 
duas vêzes pelos cabelos, também viriam onças. Então lhes 
deu o pente. 

( 12) vide a lenda anteri~r (28 ) e estampa VI, fie. 3 e 4. 
( 13 ) litenµmente : pente de aaça; wot6 indica todoa 01 ammai1 de caça, eapecialmeate 

os porcos-do-mato., 

• 

• 
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Fizeram como Wewé lhes tinha ensinado e todos os dias 
traziam muita caça para casa. Subiram outra vez numa ár
vore e ficaram sôbre uma armação de caça que estava mal 
amarrada. Um dcs cunhados disse então: "Vamos pentear os 
cabelos m:ais vêzes, para que venham mais po;l'cos! Pentea
ram-se mais vêzes. Vieram muitós· porcos. Os cunhados ti
nham colocado o pente numa travessa da armação. Os por
cos bateram na armação, que não ~stava segura. O pente caiu 
e os porcos o levaram. Depois arrebentou o cipó (14) com que 
a armação estava amarrada. Dois dos cunhados caíram ·e fo
ram despedaçados pelos porcos. O terceiro, que .era o mais 
moço, segurou-se bem e se salvou. :.€le voltou para casa. 

Wewé sentiu muito a perda do filho e queria vingar-se 
do cunhado. :.€ste contou ao médico-feticeiro que os outros 
dois cunhados tinham sido despedaçados pelos porcos e que 
o pente estava perdido. O feiticeiro respon·deu: "Eu não lhes 
disse? Mas vocês são cabeçiudos! O pente era a minha ferra
menta para chamar animais de caça, mas não para fazer vo-

. cês infelizes!" Sua sogra, que tinha perdido os filhos, disse
lhe que nã-0 acreditava e que não o reconheceria mais como 
médico-feiticeiro. . 

E~tão .Wewé saiu a procura do pente. Achou os rastos dos 
porcos e s~guiu-os. Encontrou o tatu sentado defronte da to-
ca, com o chocalho dós porcos-do-tpato na mão. ~ 

O tatu sacudiu o chocalho e cantou: "Wotó wotó mara
káii djakaú manéii! " (Eu toco o c·hocalho dos animais de ca
ça!) (15). Então vieram todos os_ animais. Quando· os ani
mais tinham passado, Wewé bateu com a sarabatana na mão 

· do tatu e o chocalho caiu. Wewé tomou o chocalho. O tatu· en
fiou-se na toca. O médico-feiticeiro levou o chocalho consigo. 
Matou muitos animais com auxílio do chocalho e depois o 
escondeu no buraco de uma árvore. Seu cunhado soube que 
êle tinha o chocalho. Então Wewé levava sempre o seu cu-
·nhado consigo e êles traziam muita caça para casa. 

Um dia mandou o cunhado abater porcos, mas lhe reco
mendou muito que não perdesse o chocalho. O cunhado tre
pou na árvore com a armação sacudiu o chocalho e cantou: 
"Wotó wotó marakáii djakaú manéii! " Vieram muitos porcos, 
nos guais atirou com a sarabatana mas não o~ matou. Tinha 
metido o chocalho atrás' dum cipó; com o qual à armação es
tava amarrada. O cipó arrebentou e o chocalho caiu. Os por
cos levaram o chocalho. A armação ruiu. O cunhado caiu 
_e os porcos o estraçalharam. Então o médico-feiticeiro di8se 
,à sua mulher que os porcos tinham matado o irmão delà e 
que tinham também· 1evado o 'chocalho. · _ 

' 
(.14) planta trepadeira, usada para amarras. 
( 1 S ) com i-ef. a wotó: 'ride explicaçio anterior. 

. ' 
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Depois Wewé segui_u os rastos dos p,orcos para procurar 
o chocalho. Não volto·u para casa neste dia. Dormiu no mato. 
No dia seguinte foi novamente atrás dos porcos e dormiu ou
tra vez no mato. Assim fêz durante três dias. No terceiro dia 
encontrou os porcos almoçando e bebendo muito caxirí. (Era 
caxiri das frutas inajá (16), tucumá (17), abíu (18), de tôdas 
as frutas que os porcos gostam de comer) . a 

Os porcos disseram: "Que queres aqui?" :mie respondeu: 
"Estou procurando o chocalho!" Os porcos disseram que 
agora não lhe podiam dar o chocalho. · Deram-lhe comida e 
muito caxiri, porque êle estava co·m ·muita fome, pois duran
te três dias não tinha comido coisa alguma. 

Disseram que lhe dariam o chocalho se êle se torn~s
se igual a êles e se transformasse em Zauelezáli, o "Pai dos 
Porcos do Mato". Vieram muitas moças-porcas e lhe deram 
o chocalho para que as guiasse todos os dias nas su~s danças. 
Então êle foi com elas para a casa dos po.rcos e ficou sendo 
até hoje o "Pai dos Porcos do Mato". -· 

30~ COMO AS ARARAS VIERAM AO MUNDO 
/ 

(narrado por Akúli, índio Arekuná). (1) 

No tempo antigo as araras vermelhas, Uazalá, eram gen
te e médicos-feiticeiros. Eram dois irmãos. O mais velho se 
cha:rpava Tautaúale e o mais moço Koméluiaí. Também vi
viam duas meninas. A mais velha se chamava Anaúlike, a 
mâis ·moça Lamolauában. As moças queriam casar-se com os 
irmãos, porém o irmão mais moço não ql,leria .. Os médicos-fei
ticeiros vomitavam fumo no pôrto e as moças os acompanha
vam (2). O irmão mais moço estava farto delas. Disse para 
o mais velho: "Vamos embora e deixemos estas mulheres 
aqui! " Voltaram para casa e quando -as meninas estavam dor
mindo, os dois irmãos se foram. Arrancaram tôdas as plan-· 
tas medicinais, Kumí etc., que cresciam na entrada da casa 
e as levaram. consigo. 

_ De manhã as meninas acordaram e elas e a mãe dos mé
dicos-feiticeiros não encontraram mais os dois irmãos. Cho
raram muito. Os médicos-feiticeiros tinham ido para sua casa 
(3). A mãe e as meninas os procuravam, choravam e canta
vam: sáléuia aiériu tpé(x)ke taútauale taútau taúale h(e)-

(16) palmeira inajá: Marimiliana re,ia Mart. 
( 17) palmeira tucumá : Aatrocaryum tucuma. 
( 18) Lucuma caimito . 

. ( 1) explicado por Mayuluaípo, índio Tautipáng. . 
(2) aasim proced em os médicos-feiticeiros de tempos em tempos, como por váfiH 

vêzes t ive ocasião de observar. Bebem caldo de fumo ou metmo simples ápa 
do rio, especialmente de quedas d'á l\18, em grande quantidade e a vomitam. Jt' 
sua crença que desta forma adquirem fôrça. - Vide mito 21. 

(3) um srande rochedo, Pilité( x ) pai, que fica perto da tema do narrador. 
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h (e) -h (e) ! " ( 4) "Para aqui torna teus olhos, Tau ta úale ! " 
As mulheres enccntraram os médicos-feiticeiros no pôrto, vo~ 
mitando fumo. Tinham levado massa de mandioca mastigada 
.e fizeram Keiéuku (5) para os irmãos, mas êstes não queriam 
beber. 

Então a moça mais velha dormiu com o médico feiticeiro 
mais velho. Mas o médico-feiticeiro mais moço não queriasa .. 
ber da outra menina (6). Então o irmão mais velho ·disse: 
·"Dorme com ela até amanhã de manhã e então manda.;a em
·bora!" Mas o irmão mais moço de forma alguma q.ueria. En
tão o irmão mais velho disse: "Deita-te com a mulher na rê-. . . 

1de, ela com a cabeça para cá e tu co.m a cabeça para lá e 
-quando as mulheres dormirem, nós iremos embora!" 

Quando as mulheres acordaram no dia seguinte, os ir
mãos já tinham ido. Passaram pelo grande rochedo Pilité(x)
pai, para não deixar pegadas. As meninas os seguiram, pois 
acharam rastos, um pouco de areia, que tinha ficado dos pés. 
Choraram e cantaram: sal"éuia aiénu tepé(x)ke taútauale 
taútau taúale h(e)-h(e)-h(e) ! " Foram muito longe. Final
mentene encontraram os irmãos. O caxiri que tinham levado, 
já estava muito azedo. Antes ·que as meninas lhes dessem o 
caxiri, o irmão mais velho disse para o mais moço: "Va
mos beber o caxiri delas, para enganá-las e para que fiquem 
.alegres e pensem qué não as queremos mais enganar. Então 
lhes daremos também do caxiri e quando estiverem embria-
gadas, vamos-nos embora!" · 

Assim o fizeram e as meninas ficaram embriagadas. O 
·médico-feiticeiro mais velho dormiu com a menina mais velha. 
·O médico-feiticeiro mais · moço, porém, absolutamente não 
q·ueria saber da menina mais jovem, apesar de esta discutir 
.constantemente com êle., querendo, por fôrça, que dormisse 
com ela. Finalmente não conseguiu mais esquivar-se· e -por 
volta de meia-noite teve que deitar-se com ela. Dormiram até 
tarde. Então mandaram as meninas buscar água num córre· 
go distante porque as queriam deixar lá. 

Quando as meninas estavam a meio caminho, o irmão 
mais moço disse: "Vamos embora!" Mastigaram Kumí (7) e 
untaram todo o corpo, transformando-se em Uazalá, araras 
vermelhas. 

' Quando tinham dormido com as meninas embriagadas, 
·êles tinham cantado: . 

( 4 ) soluços. 
( 5 ) uma espécie de caxiri; bebida levemente alcoólica . 
( 6 ) "Assim, ainda hoje, fazem muito-; dos nossos. Não querem saber de mulheres. 

N ão conheço o motivo. E quando o pai amarra a rêde da menina jwito da dêles, 
eles se afastam com a sua · rê<Je para um canto diferente da casa." Assim expli
cou Mayuluaípu. 

( 7 ) droga mágica, para transfórmações etc. 

. ' 

• 
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"teué pelé lau lapeke 
"uazalá uté lepéke 
"uiálukó mekáii imailali-tepé-le 
"kanúkurá malúpéke 
"uazalá. uté lupéke 
· "uialuko mekáii mailali-tepé-le 

"háia-aza haia-aza" 
"Fui indo para lá (na montanha) 
"Como arara vermelha vou para lá. 
"Meu enfeite de cabeça (serás tu)!" disseste tu, monta-
nha Mairarí. 

"Não me posso sentar aqui como teu enfeite de cabeça. 
"Preciso dum lugar onde há Inajá. 
"Vamos para a montanha Kanukú! 
"Como aTara vermelha vou para lá. 
"Meu · enfeite de cabeça (serás tú) ! disseste tu, monta
nha Mairarí." etc. (8) 

. Voaram seguindo pelas montanhas. A montanha Maira-
1·í disse às duas araras: "Sentem-se em cima de mim! Serão 
o meu enfeite de cabeça (9) !" As araras responderam: "Não 
nos podemos sentar aqui! Aqui não há inajá! (10) Aqui 
não tenho cc·mida ! " e passaram voando. Uraukaíma pediu 
a mesma coisa (11); depois Ualamaí-tepe (12). E sempre 
voaram para diante. · ~inalmente baixaram sôbre a monta-
nha Kanukú-tepe (13). · 

As meninas ficaram chorando até o meio-dia. Então a 
irmã mais, moça achou restos do Kumí, que tinham caído no 
chão. Untaram o corpo inteiro com o resto do Kumí e se 
transformaram em Kalalaúa, ou sejam, araras amarelas. 

Espalharam-se pelas margens do Uraricuéra, onde ainda 
hoje abunda o inajá. No princípio do verão aparecem naque
la região muitas araras amarelas. Mais tarde desaparecem e 
vão para as montanhas. Sua casa chama-se Muruku-tepe 
(14). Outra casa das araras amarelas é a Maipaimá-bepe (15). 

(8) 

(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
( 13) 

(14) 
( 15) 

assim Mayuluaípu me deu a tradução m uito livre do t exto desta dança . E' o 
~anto do bailado dos Oalé ou Oaré, dos Arekuná e dos Taulipáng. Como acon
tece com quase todos os textos de cantos d e danças, a traduç'lo é difícil. Ocor-

. rem numerosas repetições, alinhadas quase sem conexão alguma e sem regra. A 
a centuação indica o ritn-o. · 
u -i-álu-ko = m eu enfe t e de cabeça; uté lepéke = vou adiante; rne-ké-ii = tú 
disseste, tens dito; n :n.up;'.;ke = deixai-nos ir! háia-aza-háia-aza, é o estribilho que 
aparece em todos os <ante.:; de danças, com maior ou ·menor frequência. 
Coroa de penas: u-i-álú-1co. 
Palmeira inajá, Maiimiliana regia, cujos frutos são repasto apreciado das araras. 
Montanha elevada na mar gem direita do Surumu superior. 
Montanha. 
Trata-se das montanhas Cuanocu,no dos mapas brasileiro1, entre Tacutú e Re
pununi; em S cho1uburgk. Canucu ou Conucon; em mapas mais antigos: Cumu 
cumu. 
a montanha Murupú, na mar1em direita do Uraricuéra inferior. -.... 
montanlia no Eléu, um afluente esquerdo do Majari, que nasce perto do Sutiiínú 
superior e corre margeando as montanhas Waitili_ién e Eléu-tepe. 
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31. AUKEMAfBO E SEUS FILHOS 
(Narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

\ 

Um homem chamado Aukemaído era casado com uma 
mulher. Teve com ela cinco filhos. Saiu, para negociar. No 
caminho, de volta para casa, foi caçar. Abateu veados, apa
nhou muitos peixes e fêz bastante assado. Pensou que a mu
lher estivesse em casa. Não era desconfiado. Mas havia chega
do um home.m, que a levou, a pedido dela. A mulher tinha 
mandado êste homem cavar um buraco grande e profundo 
na terra. Jogou os cinco filhos dentro dêste buraco, que co
briu com uma canoa velha e depois com terra. Em seguida 
se foi com o homem. 

Depois de mais de um mês, Aukemaíbo v~io a procura 
das crianças. Procurou suas pegadas. P~nsou que tinham ido 
para a roça, mas não achou rastos. Sentou-se para pensar. 
Então ouviu que as crianças batiam na canoa. ~le disse: "Que 
é isso?" e ficou escutando. Levantou a canoa e achou as cri
anças. Puxo·ti tôdas as cinco para fora , magras, já com unhas 
e cabelos compridos. Se tivesse esperado mais, estariam trans
formadas em animais. (Não teriam podido cortar mais os 
cabelos, mas podiam ter roído as unhas com os dentes, po
rém n~o sabiarµ disso). Então cortou as unhas e os cabelos 
das crianças. Fêz arcos e fleclias para 1elas, para que fossem 
atrás da mulher. 

Um dos meninos ainda vir~ em que direção .a mãe fôra. 
:mie lhes fêz arcos ~ flechas com pontas -de lascas de bambu. 
Deu-lhes de çom·er, antes de os mandar. Depois foram at~ás 
do homem e_da mulher! Antes êle disse: "As flechas são para 
sua mãe! Eu matarei ó homem! Vocês matarão a mãe! " En
contraram o casal. A mulher estava sentada no travessão da 
prensa. ( 1) Mandou que as crianças matassem a mãe ·com 
as flechas. rue matou o homem com a flecha. As crianças ma
taram a mãe com as f1echas. Cortaram-na de baixo para ci
ma em duas partes (2). Fizeram a mesma coisa com o ho: 
mem. Jogaram uma parte para um lado, a outra para outro 
lado. Então voltaram para casa. Ficaram na casa durante 
algum tempo. Depois o pai e os filhos foram transf armados 
em _Mauarí (3). 

O homem e os filhos, que com o. tempo se tornaram ·ho
mens, também, comem gado, veados e outros animais de _ca
ça. Vivem dentro da terra. Dizem os médicos-feiticeiros q~e é 
lá que têm a sua casa. Não se encontra, porém, nenhuma 
entrada, mas apenas muitos ossos de animais espalhados. O 

"1-i),. uaada para _ espremer sumo da massa de mandioca, com o tipiti, i. ' · cêsto em 
forma de tubo comprido. 

( l) com u pernas abertas. 
( 3) demônios das montanhas. 

·-
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. 
irmão do hon:em, de Nome Noniámake, mora na serra do Xi· 
rirí (4) e é casada com a ·_filha de Rató, a "Mãe d'água" .(5). 

Costuma-se chamar de "Rató" tanto ao "Pai d'água'', 
como à "Mãe d'água". São demônios que puxam as canoa~ 
para o fundo. Quando a Mãe d'água canta, troca de nome. 
Chama-se então Ratóiuale ou Tipíiuale, ou mesmo Marakaué .. 
li. O seu cante· é denominado Tunátauéno. Nada dentro d'á..; 
gua, vagarosamente, como uma cobra. O nome do mar_ido 
costuma ser, quando se lhe pergunta, Rató. Quando êle carr- -
ta e a gente lhe pergunta: "Como te chamas?", êle passa· ~ 
cantar: . 

"ratóiuale ratóiualé ratóiualé 
"marakauéli 
"tipíiualé (6) tipíiualé 
"tunátauéno tunátauéno 
"selelepené tapeiuné (7) teuótezano 
"Ratóiale Marakauéli Tipíiuale 
"No fundo da ·água elà se arrasta 
"Com mau olhar (8) sôbre a areia". (9) 

Neste canto êle menciona primeiro todos os nomes de 
gente de sua família, inclusive o de sua mulher. 

Estes demônios puxam gente para o fundo, não p~ra ~o
mer, mas apanham um homem jovem e bonito ou uma meni
na linda, para casar com membros de sua família. Existem 
muitos aqui nestes rios. Conduzem a gente para as suas gran~ 
des casas, que têm muitos quartos, nas mcntanhas. As· entra
das para as mesmas estão nos rios, por baixo da água. . 

Assim me contou o médico-feiticeiro. ·Eu mesmo ainda 
< • - . nao v1. 

32. PELAUENAPEN E SEUS FILHOS 
' 

(Narrado por Mayuluaípu, índio taulipáng). 
' Um homem tinha . uma mulher, chamada Pelauenáperi, 

e três filhos, sendo dois meninos e uma menina. O menino 
mais velho chamava-se Me_sezauaípu, o mais moço Li(x)ki~ 
liápe. O nome da irmã era Kamaliápen. Um di~ o pai foi pas
sear. A mãe preparpu Paiuá (1). As crianças queriam a tôâa 
força comer da massa que estava embrulhada nas fôlh3s .d~ 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

uma montanha baixa, na margem esquerda do R~o Uraricuéra infe'rior. 
enorme cobra d'água; as correntezas e quedas dos rios. 
nome da mulher. · . 
nio dá explicação no original (vide página 108 do mesmo, onde o número <•> 
aparece duas vêzes, sendo dada ·apenas uma explicação, que se refere ao número 
( 5 ) desta página de tradução. ) 

(8) '"Seu mau olhar faz as aves caírem do ar", disae o narrador. "Também e:Da 
1ente com olhar assim". ·' · 

(9) A traduç.io muito lívre é do narrador. A a -::entuaçio do texto indica o ritmo. . . 

(1) uma espécie de caxiri; bebida ' levemente alcoólica. 
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~''banana brava", mas a mãe não permitiu e disse: "Isto lhes 
faz mal! E' Kalág (2) i" .Assim enganou as crianças. 

· · Estas zangaram-se. Pegaram numa tocnà ·acesa, saírain 
·e tocaram fogo em tudo.~- ·mãe não ligou importância, por
que pensava que ·era tudo brincadeira. As três crianças can
:taram: "orá pebáme katéu leméba-h(e)-h(e)-h(e) (3) ! orá 
_p.ebáme katéu leméba-h(e)-h'(e)-h(e) ! " - "Nossa mãe diz 

_ que é um môlho de azeite Kalâg ( 4) ! " (Não cantaram direito · 
as palavras, porque ainda eram crianças). Choraram e solu
çaram enquanto ian! c.aminhando. Tomaram o 'caminho· de 
-umà peqúena montanha para onde queriam ir. Era uma casa 
de Mauarí (demônios das montanhas). Entraram e se encon
traram no meio dos Mauarí. :t!:stes transformaram as c:rianças 
iem Mauarí. . · 

O pai das· crianças veio para casa e achou só a mulher. 
Zangou-se, brigou com a mulher e bateu nela. Então foi pro
·curar os rastos das crianças. Perguntou à mulher- que cami..; 
nho elas tinham tomado. Depojs seguiu por onde· as crianças 
tinham ateado fogo e chegou ria peqúena montanha. (Lá en- . 
controu as crianças). 

Ficou escutando . e ouviu como o irmão mais velho dizia 
para o outro filho: "ienzapi'pe esen kapézag maií + (5)) 
"Tenho as unhas compridas, meu irmão·" O irmão ;mais moço 
respondeu: "i~uléna1'e iénza peleketei ulúiko + ! '' '~Também 
eu tenho as unhas compridas, meu irmão mais velho! ''Então 
a irmã disse; "ieulénale iénza peleketei pipiko + ! '' ''Também 
:eu tenho ás unhas compridas·, meu irmão!" 
· O pai ficou escutando lá fóra e esperando para ver se por 
.acaso pun~am os dedos para fora da terra._Aproximou-se sor
:rateiramente, para p~gá-los. Então o irmão Ipais velho disse: 
"yénzapi'pe esen kapézag moií + ! " e botou o dedo indicador 
para fora da terra. '(As crianças só comiam terra. Os Mauarí . 
só lhes tinham dado terra para comer.) O pai segurou o dedo , 
e puxou o menino para fora da terra. O menino chorou e gri
tou muito. O pai ralhou com êle e disse: "Alguma vez eu te 
disse que te transformasses, num Mauarí?" Aí o irmão mais 
moço chamou: '~ieulénale iénzapeleketei uluiko+!" e tam-· 
bém botou o dedo indicado·r para fora da· terra . O pai se .. 
-gurou no dedo e puxeu o menino. · O menino .chorou e gritou 
.muito. o· pai ralhou com ·êle e. disse: "Alguma vez te disse 
·que· te transformasses num Mauarí?" 

Só ficou a irmã. ~la chamou: · "ieulénale i.énza pelekétei 
pipíkó .:..,.:_ pipíko :- pipíko + ! " Ela tinha ficado só e estava 
dançando debaixo da terra. 

' . . 
......... ----- ' . . ' 

(2 )- , ·~frutl:> duma planta trepadeira, que contém muito ôleo • 
( 3) imitação do soluçar das crianças. 
,( 4) a tradução ·é .. muito ' livre. . 
<S> + = na última vogal eleva-se a vóz. 
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Botou muito vagorosamente o dedo indicador para fora, 
mas só um pouquinho. Receosa, puxou-o logo para trás. O pai 
tentou agarrá-lo, mas não conseguiu. Ela disse outra vez: 
"ieulénale iénza peleketei pipiko - pipíko-pipíko + ! " Então 
botou o dedo inteiro para fora e de tanto mêdo esql:J.eceu de o 
puxar novamente para trás. O pai segurou o dedo, puxou-a 
para fora e ralhou: "Alguma vez te disse que te transformas
ses num Mauarí?" Levou então as crianças para casa e inda
gou o que era que a mãe lhes havia dito. O menino mais velho 
lhe contou toda a hitória. O pai perguntou: "E que foi que vo
cês fizeram? " O menino disse: "Querí~mos comer Paiuá, mas 

. a .mãe não deixou. Ela disse que era um môlho de Kalág e 
nos enganou. Ficamos zangados. Por êste motivo fomos em
bora." 

Quando ·o homem chegou em casa, brigou muito com a 
mulher e bateu nela. Depois cortou as unhas e os cabelos das 
crianças (porque tinham estado muito tempo debaixo da ter
·ra). Mandou fazer tamorita (6) para as crianças e lhes deu 
ca~iri. Mas as crianças não queriam, porque estavam acostu
madas a comer terrà. Mas acostumaram-se novamente a co
mer tamoríta. Não se sabe mais que fim levaram. 

33. VARIANTE DA LENDA ANTERIOR 

· (narrado por Akúli, índio Arekuná) . ( 1) 

O pai das três crianças tinha saído. A mãe f êz bolos de 
mandioca, para preparar caxiri. As crianças tomaram os bo
los de mandioca ·e comeram alguns. Mas a mãe brigou com. 
as crianças. Então as crianças comeram todos os bolos de 
mandioca. A mãe foi para a roça e arrancou raízes de man
dioca, para fazer novos bolos. Ralou as raízes, botou a massa 
na prensa e fêz novos bolos. Vieram as crianças e quiseram 
comer os novos bolos, apesar de ainda terem dos outros. 
· A mãe disse: "Não comam êstes! Vocês ainda têm bas-

• 
tante bolo velho para comer. Se comerem todos os bolos, 
seu pai, ao voltar, não encontra caxiri!" Então a mãe embru
lhou a massa para Paiuá em fôlhas de "banana brava". As 
crianças choraram o dia inteiro e queríam comer a massa do 
Paiuá. Porém a mãe não deixou e disse: "Não comam isto! 
Isto é um môlho de Kalapá (2) ! " Todos os dias ela fazia êsse 
azeite, para enganar as crianças. Mas as crianças ficaram 
chorando. Segurou as crianças e lhes bateu. Então ela disse: 
"Vão brincar lá fora e façam fogo e vão ver se o pai está che
gando." 

( 6) . ·caldo de .pimenta no qual se põem bolos d e mandioca, o prato comum dos índios, 
especialmente das criança~. ----

( 1) explicado por Mayuluaípu, índio Taulipáng. 
( 2 ) fruto de uma planta trepadeira, muit\) oleoso. 
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As crianças foram e fizeram fogo. Queimaram um gran: 
de capinzal. Nesta ocasião veio primeiro Kulánau, o vento re
demcinho. Depois veio Wakalámbe, a tromba de vento, que 
levou a cinza e as crianças até o céu. Quando estavam subin
qo para as alturas, choravam, soluçavam e cantavam: _"apóg 
iuláme keteténia, pip_íko. Kalápapámã meka teulemép~ h 
(e)-h(e)-h(e)-h(e)-h(e) ! " (3) - "Deixe-nos ir no meio do 
fogo, irmão! A mãe disse que era um môlho de kalapá!" ( 4) 
Wakalámbe desceu um pouco com as crianças, para que a 
mãe as visse, mas não queria devolver as crianças. A mãe 
estava postada embaixo, segurando alto uma cabaça cheia 
de caxiri. · .. 

. A casa de Wakalámbe aéha-se na terra dos Arekuná; e se 
chama Wakalámbe-yin. Wakalámbe transformou os dois me
ninos em Wakalámbe (trombas de vento) . A irmã tranS:foo
mou-se na pequena andorinha ~amáliá. A casa da irmã cha
ma-se Kamaliángo-tepe, _uma montanha na terra d.os ·Are
kuná. 

Então veio o pai e não encontrou mais as crianças. Fico~ 
enraivecido e quebrou tôdas as cabaças e panelas ,.com caxiri. 
Foi então procurar as crianças, sem ter comido nada. A. mãe 
foi com êle e também nada comeu. Assim andaram durante 
muitos dias. Um dia chegaram onde estavam as crianças. O 
pai foi para a casa dos menincs, a mãe para .a casa da filha, 
que estava muito distante· d~ primeira. Todos dois foram tam
bém transformados em Wakalámbes. 

· 34. WAZ~MAfME, O PÀI DOS PEIXES 

(narrado por Akúli, índio Arekuná). (1>° 

' . . 
~ ' ! t . . 

-- .A 

' 
• 

. , 

Era um~ vez um médico-feiticeiro, chamado Wazamaí~ 
me. Sua sógra mandou que cavasse um buraco no caminho 
duma anta, para apanhar a mesma. Cavou o buraco até a 
altura do seu umbigo e foi para casa. A sogra chamava-se 
Wazanazápen. No dia seguinte a sogra foi ver o buraco. Che
gou junto ao buraco e quando viu que não tinha anta dentro, 
arrancou cabelos de suas partes sexuais e os deixou na beira 
do buraco. Depois vcltou para casa. , 

Ela disse ao'genrp que cavasse o buraco mais fundo; UI!la 
anta tinha caído dentro, mas tinha fugido de novo e de~do 
cabelos na beira do buraco. Ela disse para o genro: "Faça o 

. . 
(3) imitação do soluçar d•s crianças. Vide lenda anterior, 32. ""' t' 

( 4) esta tradução muito livre é de Mayuluaípu. K' impo11ível dw uma trad~ 
1ramaticalmente c•rta, tanto mait que aa palavras, como· o narrador explicou e:a
prenamente no N. 32, se acham propositadamente modificadas, pva indicar que 
estão aeodo pronundadaa por crianças. · 

( 1) explicado por Mayuluaípu, iodio Taulip,nc. 

' 

·-
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buraco mais prcfundo!" 1;ste foi para lá, a fim de cavar mais 
fundo. Ne outro dia a sogra foi novamente lá, arrancou mui
tos cabelos de suas partes sexuais e os deixo\! junto ao bura
co. Voltou para casa e disse outra vez ao genro que fôsse cavar 
mais fundo o buraco. Ela. queria matar o genro. 
. Aí êle cavou muito fundo. Cavou tão fundo, que furou o 
céu que está debaixo da terra (2). ~ntão um vento muito for
te apareceu pelo buraco e o carregou até o céu (3). Depois o 
vento o levou de volta através do buraco. . . , 

Quando o vento o levou novamente para o alto (3), o rp.e-
dico-feiticeiro transformou-se no pequeno pássaro Sekéi. De· 
pois · ficou voando emQaixo da terra, em círculos (como um 
urubu). 

Achou uma palmeira tucumã na beira da roça do tatu gi
gante Mauraíme. A filha _de Mauraíme tinha ido para aquela 
roça. Wazamaíme sentc·u-se na árvore e começou a cantar: 
"ts-k(í)ss ts-k(i)ss-ts-k(i)ss!" A filha do Mauraíme disse: 
''Desce e pousa no meu braço! Serás meu animal doméstico 
(4). O passarinho d~sceu e sentou-se num galho de man
dioca. Ela lhe pediu: "Vai, po·usa no meu braço! Vai, pousa 
no meu braço!" Q~ando êle viu que a menina era bonita, 
pousou-lhe no br~ço. - _ 

A menina fêz-lhe uma gaiola e o levou consigo para casa. 
Deu-lhe de comer e ~le comeu tudo que ela lhe dava. Então a 
menina scnhou, tôdas .as noites, que o passarinho era um ho
mem jovem e bonito. A~gaiola- estava pendurada ao pé de sua 
rêde. Ela disse .para a mãe: "So~hei com êle .( 5) , como se êle 
·fôsse um homem jov·em e bonito." No mesmo dia disse ao pas· 
sarinho: "Transforma-te num homem e casa-te comigo!" A 
noite êle se transformou num homem e dormiu com ela. De
pois ficou três dias na éasa de Mauraíme. Aí o pai da menina' 
disse: ''Asse ·bolos de mandioca e procure Nelupá (6) para co
mer!" Ela preparou boles de mandioca e o pai disse: "Vamos 
comer! '' Então comeram. 

Pe'rto da casa existia uma montanha a pique. Wazamaí
me disse: "Como posso subir alí?" Aí a menina disse: "Segu
ra-te nos meus cabelos, qué eu te levarei comigo! (7) Waza
maíme segurou-se nos seus cabelos compridos e ela o carre
gou. Foram (8) e chegaram ao pico da montanha Peluoí-tepe. 

( 2) abaixo de n6s · existem, pela crença dessas tribos, mais três mundos, absoluta· 
mente iguàis ao nosso. Vide vol. III. 

( 3) ( 2 vêzes) "Para o céu, que está acima de nós". 
( 4) quer dizer: meu animal manso. No texto oriirinal as palavras são: ' "u·iekén-pe 

(como meu animal manso) - a-ute-ké (tu vás!) - u-i-emekún-poná (meu 
braço sôbre) . 

( S) quer dizer: com o· pássarõ. 
( 6) formigas aladas,. comestíveis: Atta cephalotes. . 
( 7 > no texto oricinal: úruzeg-pe ta t~apidze au-énku-pa: 

meu cabelo · no vai pegar tu sobes com 
(8) debaixo da terra. 

• 
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A família do médico-feiticeiro estava na maloca Zálue (x)pe
motápongon (9) no riaçho Zálue(x)-pete, um afluente do 
Apauwaú (10). 

Quando saíram ·da casa, o sogro Mauraíme disse a Wa
zamaíme: "Teus parentes hoje bebem caxiri. Não vais para 
a casa dos teus parentes?" ::8:le respondeu: "Bem! Vou para 
lá e fico três dias" . 

A menina ficou com seu pai,.. no pico da montanha. Lá 
comeram Nelupá. Ela tinha dito ao Wazamaíme: "Não fiques 
muito tempo! Volta breve!" ::8:le respondeu: "Ficarei três dias 
na casa dos meus parentes." 

Então êle foi para lá e bebeu caxiri. Quando estava em-
briagado passou a cantar: 

"tolón-pe sekeí-pe uté mesekáia 
"aúala-zau iapóna uté meséko 
"témese tu péke uiánuniakéma 
"tamokó mauraíme unianuniakéma 
" "a-ia a-ia há-ia há-ia 
"Ume se tu le péke 
" "há-ia-ha-ha-há-ia 
"ilo maueléima unianuniakéma 
"kése-la pánta-lí-po uatá lólu oamáma 
"támoko mauraíine iéndji unianuniakéma" 
"Como passarinho Sekeí, o vento me carregou. 
"Sôbre uma fôlha de Tucumã pousei 
"No cabelo ela me carregou 
"No galho da mandioca pousei com penas verdes. 
"A filha do avô Mauraíme me carregou (11) 

' ' 

Quando êle cantou isso, os seus quatro cunhados desco
briram que fôra a filha do Mauraíme que o tinha carrega_do 
nos cabelos dela para lá. Aí êles disseram: "Vamos matar 
Mauraíme! " (Antes que Wazamaíme deixasse a casa de Mau-

(9) 
( 10) 
(11) 

lugar composto de três casa.s, perto da montanha P etuoí-tepe. 
um dos rios secundários do Kukenáng; afluente do Car6ni. 
tradução literal da transladação livre em portuguê1. E' o canto de bailados Mau· 
arí dos Taulipáng e Arekuná. Uma tradução gramatical dêstes textos de baila
dos é impossível. Muitas expressões já estão em desuto, algumas são mesmo 
in-::ompreensíveis para os pr6prios índios. Há numerosas repetições, quase desco• 
nexamente alinhadas. 

to16n-pe sekci-pe u-té 
tol6n-pe sekei-pe 

passarinho como Sekei com.:> 
i -ap6no (? ) u-té 
assento eu vou 

aúala-zai 
u- té 

eu vou 
t-amek6 

avô 

aúala-zai 
Tucumá 9Ôbre 
mauraíme 
Mauraíme 

u-i-anuya-kéma ilo (iloma) = vento; kése-te 
mandioca me tem carregado 

pánta-li-po lola = verde 
galho sôbre 
t-ámoko mauraíme 

Mauraíme 
á-ia 

avô 
u-i-aounyakéma 
me tem carregado 

i-éod.zi 
filha 

há-ia e1tribilho 

\ 

' 

\ 
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raíme, êste lhe tinha dito: "Nada contes aos teus parentes 
a meu .respeito! Se contares, vão me matar! ~' ) Os cunhados 
foram e acharam Mauraíme comendo Nelupá. Mataram Mau
raíme. A filha d~ Mauraíme escapuliu .para dentro do buraco. 
Os cunhados levaram Mauraíme para casa, para o comerem, 
o que fizeram. . 

Dep·ois o médico-feiticeiro disse à sua mãe. "Quero dor
mir, mãe. N~o me acordes. Não deixes gue a cinza do fogo 
cáia no meu corpo". (12). No outro dia pela manhã, o cunha
do, que não tinha ajudado a matar Mauraíme, mas que ti
nha ficado em casa,. foi pescar no Apauwau. Lá havia mui
tos peixes Alumág, que estavam em caminho rio acima, para 
a casa do seu cacique. Mas não morderam o anzol. Estavam 
desgostosos com êle, porque a sombra do médico-feiticeiro ti
nha convidado todos os peixes e animais, que e~am todos 
Mauarí (13) , para carregarem as casas. 

O cunhado viu muitos peixes passar pela sua canoa, rio 
acima: "Elekeiún, Pajidji, Morokó, Wóto, Waitaú, Purumaí, 
Kamakelá, Tukúluli, Zandiá, Kulutú, Pazá, Múruuí, Mol\}tá. 
Zaulág, Aliwaí, Mawaí (14), Jipalég (15), Orapaíg, Apína 
(16). O corpo·do médico-feiticeiro estava dormindo, mas_ sua · 
sombra pediu a Rató ( 17) que mandasse seus filhos e netos .. 
Deviam ajudá-lo a vingar a morte do seu sogro Mauraíme. 

Enquanto o cunhado via seguir todos êstes peixes rio ac~
ma, ouviu um assobio de rio abaixo e um homem-numa canoa, 
navegando para cima.- Aí êle disse: "Qu·em está pescando lá 
embaixo? Pensei que não hou-vesse gente por aqui!" Então to
pou com a sombra do médico-feiticeiro que navegava atrás dos 
peixes, cantando: · ... 

"Tuná kalitá-zau wenúkui 
"lanaká--zau w·enúkui melokó semenú-iau 
"nonó-tau utétai 
"meloko koaza weíme-pe tétai 
"molokóuime meiéle melokó wiemé-le-pe 
"teúnai enúkui túná kalitá-zau 
''teponé pezápai tutéi 
"wazamaíme netézan 
"túna-le paítale-tau netézan 
"wazamaíme netézan kuaza weime-le-pe". 

"Na profundeza da água vou '.rio acima. 
"Pintado cem jenipapo, vou para cima, na pintura dos peixes. 

(12) 

(13) 
(14 ) 
(15 ) 
(16) 
(17) 

1 

As faíscas não devem cair sôbre aquêle que está donnindo, para que. o corpo 
não acorde. Quar:do o ·corpo acorda antes da sombra ter voltado para êle, o ho-
mem morre. • • , 
Demônios. 
pequeno caranguejo. 
arraia. 
Manatí; Lamantin: M anatus. (peixe-boi) . · 
demônio d'águá, o senhor de todos os peixes e outros animais Jacuatres, 

~-·~ . 

• 
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."Debai,xo -da terra ~-que .eu. vou. . 
"Para ·reunir os peixes, ~oino cacique qe guerr~ ·eu: vou. 

. "Um grande pei~e-, como cacjque de guerra dos peixes. 
"Transf9rmado,. vou rio .acima -p.a .profundez~ . da ~gua. 
"D , ' ·· : o. corpo eu sai. ~ ,. . "· ,,. ~ ~ -:~ , :.. 
"Wazam·aíme, eu fui indo ·< ~ .. 

_''Na prQfund~za do . leito . do rio fui ~indo. - "'· . . 
"Wazainaí~e, fui ~do, para oanvocãr 'Como cacique· .de guer- · 
. . . _ra". (18). - . • 
· Então o cunhado perguntou ao ho~em: '!Ror que passall) 
tantos peixes _aqui e por que êles ~ãó mord:em o meµ anzol]:" _ 
f1. sombra riu; po.rq-q.e sabia . . Ela. é que _eonvi~ara : os_.peix~s. ,.... 
Disse: "Talvez os pei~s estejalll zanga-dos. Que:rp está zan.: 
gado., não morde anzol." A sombra cto- médic0-íeiticeiro· foi 
com.. o cunhado para a casa. -Antes de· chegar, a sombra parou 
e disse: ~'Agora siga a-diante, cunhado. (19) ! Quando o· cunha::-
do_ chegou dentro de ca~a, Wazam_aíme já tinha acordàdo. o · 
cunhado disse: "Não se.i . que espécie· -de . gente encontrei· n.o 
tio". t:Ié _não sabia que tinp:a encontradQ a ~oiµbta do próprfo 
médicc-fei ticeiFO . . - . -· ~ - . - · " , 

. Então Wazamaíme mandou qu:e seu cunhado fugiss~ pata 

• 

:a montaµha Peluoí-tepe. Disse que vin_h~ gente má,, que yi .. 
nham . animais, que vinham Mauari!· Disse isto ao cun'.qado, -
porque. êste não tinha culpa da mor~e de. ~~uraíme, pois tinh~ " · 
ficado em casa quàntlo os Q\ltros o matâram. A .gente dentrp _ . 

· de casa não sabia -nada disso. 
• - - ~ ~ "'!-· • ,..- • ...-- ... 

" DepOi$ o rnédico..:felticeiro.foj" (20) para __ a C,~sa dos p_ei~es. 
Trou·xe , os peixes ,para sua própria- casa. o~· grandes peixes 
beberam_perto da casa muito eaxiri, a fim de ficarem corajo· 
sos. Ficou sobrando apenas um testinho para o .peixinho A!i
waí (21) e para o caranguejo Ma'waí; Wazamaíme mandou 
que entrassem por baixo da terra, para soltar os esteios da 
casa .e para que esta fôsse carregada. 

Os peixes grandes, que tinham bebido mµito . caxiri, 'não . 
conseguiram entrar na: casa -e voltaram. Então Aliw~í e Ma'.;. _ 
waí disseram: "Quem foi que bebeu mais caxiri? Será ·que fui 
eu~'! Ficaram zangados e juntos entraram terra adentro. Ali
waí entrou primeirC3 na_ casa. Ma'waí cavou dev~gar . e~ fiçou ~ 
atrás dêle. A m.ulher do médico-feiticeirq. (2_2} éstava ocupada 

.. 

( 18) t;adu~o literal da versão li~é · em português.· T~á.ta-~e do . <:a1_1to 4 e bailado Árllá-
. naue dos Tauli~g e· /LrekÚná. . - · • . • . · 

(19) 

(20) 
(21) 
(22) 

. . . 
. - -~· 

aqui não se trata dQ eunhadõ . propriamente . dito, mas sim do cumprimento g!fl-
tiJ "zakó ;;::: .cunhado",. usado ,mesmo e~tre gente que não pertence ' à m~sma 
trioot A " som\lra 4ó Wazamaíme _.4,eixa seµ culÍh@dci Rª~sar à frente para dentro 
de casa, para· que êle pôs5a voltar· para ieu corpo. Q1olandó o cunhado entra, Wa-
z•maíme jâ está acõrdado. . . ' . 
"Com corpo e sombra", .como M1iyu1uaípu .acrescentou expr~ssamente. . ~ . 
Um pequ~no_ peixe blindado· que . vive em buracos nas ma.rgens. ''· . 
"Além da filha do !dauraímé ête já tinha uma, ·.Plulher:' ',· ~is~ Maytalµàípu • ..:-Yide 
a soara ; mencionada ~ infcio ~- na~ção. ' . . . . o' • -:-, . : . . 

' , 
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·1'0 fógão. A:í .1\liw~í saíu da terra por debai~o do fogão. Então 
.a -mµlner falou~ nE' como Wazamaíme me disse, que iam che
.gar mui,tos animais! ~' Pegou o peixe e _o jogou dentro do fogo. 
Então Ma'waí veic. Ela pegou ô caranguejo e o jogou no fogo. 
. .~ .o fogo apàgou-se e do caranguejo saíu muita água (23) . 
. fi. águ~ inundou_ tôdas as três casas e ~aíu pela entrada. En
tão entraram II?-Uitos peixes. o -peixe Afmalá fpi pa~a a outra 
ca~a. O peixe Alumág foi paTa a terceira casa. Carregaram as 
c~sas com gente e tudo mais que tinha dentro, para o rio . 
Procuraram um· lugar onde o rio era hem funtlo, para jogarem 
ás casas dentro. Chegaram no poço (24) da queda d'água Eu
tewálime. Jogaram ás casas dentro. Por isso esta queda tem 
até hoje o seu nome _ (25). A gente que -estava nas casas ·foi 
transformada . em Mauarí .. · Wazaiine tornou-se Moró-pódole, 
o "Pai dos Peixes." 

Quando o rio :Kukenáng _está transbordando, vai com to
dos os peixes para a· alta queda Moró-me.lú: para lá dançar. 
E' o chefe das danças. Sua casa é a montanha Euó.-tepe, no · 
Apauwaú . (26). . · . - . . ~ _ 

35. · ·COMO. SURGIU O CANTO .. DO -BAILi\DO SAPALA-
'" ~ LEMU __ (l) ~ 

;:..e • ~· 

• ·(Narrado pQr Mayuluaípu; índio Taulipáng). ""'. 
. . -- ,., ..,, "". , _ - ~ ~ -~ 

'· Era ufua, VeZi em tempos passade-s, -uma:-mal0ca dos Sa
pará -(2) .. Todos os homeris . d.a maloca se re:unira.m pata ir à 
·caçã. Só _as mulneres e as meninas ficaram em· casa. Então 
chegaram cs Mauarí (demônios das montanhás) e acharam 
as mulheres. Todos os Mauarí tinham as orelhas e o pescoço 
cheios de Jinig (3) e na cabeça êl-es tinham coroas de penas 
.de araras. Vieram dançando e .cantaram: 

· ''m·aiuaka mulé 
".inaiuaka mulé 

"As crianças da pata 
"As crianças da pata 

"" "n1aíuaka· mulé 
"zalálaní paítàue" 

. etc. (4) - (5) . 

· "As criança$ da pata _ . 
"N·a profundidade _do Zalálani" 

. ~ . -
. , . 

-
(23) - Vide tamt>émr a tend·a. 29: "Wewé e !!eU_s cunhados", nà- quà l o catantue:iQ adverte 

-a lontra de que não lhe quebre os bl',aÇOs,· pois · ne$te .caio apareçeria_ muita água. 
(24) A bacia profunda e larga, diretamente" embaixo da queda. ... 
(25) , uteé; (a)uté- casa. · . 
_(26-). Refere-se a .. esta tenda o T~úji, o "Bailádo dos· Pehç.es", que é o bailado prin-

cipal dos . Taulipáng, Arek"uná, Ma~uXi e outras tribos. · _.,..._,___ __ _ 
que.r dizer: •tcánto dos- índios saP.rá.... . < 

• f • , • 

. { 1) 
- (2)" 

(3-) 

(4) 
(5) 

pequena tribõ, karaib, c::µj9S remanescentes, . v.iv,em nâ parte le!!te da grande ilha 
Maracá do l.Jraricuéra. 
teias brancas, de aranhãs, que .se acham nos galhos das margens. Servem de en-
feite para os Mauarí e outros · demônios. : . 
com r~tiçõesi sem fim. - . .. ªº tradução é do ·n.uador. 

.... ..... 
, . . ,.. ·' ' \ . 
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Dançaram. Tôdas as mulheres vieram para a frente da 
casa para dançar cem os Mauarí. Elas tinham muito caxiri e 
beberam tudo. Os Mauarí tinham trazido Kumí, para soprar 
as mulheres. Sopraram em tôdas elas. Então as mulheres fo
ram dançando com os Mauarí, até que chegaram no lago 
Zalálaní. Lá dançaram em roda e cantaram outro verso, pa.ra 
entrar no lago. Os Mauarí sopraram novamente as mulheres 
com Kumí. Depois cantaram: 

"zalálaní-tau kesé womene 
"maualí múre-pe kesé womene 
"zalálani-tau · 
"mauáli múre-pe 
"mauáli múre-pe kesé womene" etc. (6). 

"Para dentro do Zalálani deixai-nos penetrar! 
"Como sendo filhos dos Mauarí deixai-nos penetrar! 
"Para dentro do Zalálani 
"Como sendo filhos dos Mauarí , 
"Como sendo filhos dos Mauarí deixai-nos penetrar! (7) 

Então todos mergulharam na água. - Os homens che
garam em casa e não acharam mais ninguém. Também não 
acharam mais cáxiri. Defronte da casa acharam os vestígios 
da dança. Acharam também muitos pedaços de Kumí . no 
chão. Seguiram as pegadas das mulheres. Che·garam ·à mar- ~ 
gem do lago, onde acharam um cão que corria uivando em 
roda do lago, pulava dentro d'água, saía de novo e uivava. Per
gu~taram ao cão onde .estavam as mulheres. O cão disse·: 
"Entraram aqui no lago, mergulharam e não apareceram 
mais! " Os homens perguntaram: "Como foi que entraram? 
O cão contou: "Primeiro cantaram. Depois pularam dentro 
d'âgua! " Os homens disseram: "Cante, para ouvirmos!" Ai 
o cão cantou: 

"maiauká muré - maiauká muré - maiauká muré -
zalálani paítaue" Foi isto· que cantaram primeiro. Depois, an- . 
tes de entrar no lago, cantaram: 

"zalâlani-tau kesé womene 
"maualí múre-pe kesé womene. 
"zalálaní-tau 
"mauáli múre-pe: 

~ "mauáli múre-pe kesé womene". 

.· 

Então ·os homens cantaram o primeiro cântico, depois o 
segundo. Depois todos se sopraram com Kumí, pularam den
tro do lago e foram transformados em Mauarí. Só ficou so-

.( 6) com repetições sem fim. 
( 7) a tradução é do narrador; 

, 

• 
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brando o cão e êste contou a história a um Sapará, que o 
achnu. E' um canto dos '"Sapará: Sapalalému. ~ste ·canto foi 
descoberto por um cão e assi~ ficou para nós. 

36. MÉJIME E EMEJIMAf PU 

(narrado por Akúli, índio arekuná) 

No tempo antigo vivia Méjíme, a grande águia, debaixo 
-da montanha Wopéime. Ela tinha lá um banco. Okobán-tepe 
(2). Veio de -Okobán-tepe e pousou sôbre Telamén-tepe (2), 
um outro banco que era .mais baixo que Okobán: tepe e todo 
pintado. De lá apanhou gente para comer. Bem cedo .de ma
nhã ia para a roça e apanhava tôda a gente que aparecia por 
lá. . . 

P~gou muitos; todos parentes do Emejimaípu. Ficou so
brando apenas E.mejimaípu. Era um homem valente. Saiu 
bem cedo para amolar o se\l machado. Era um machado com 
cabo. Méjime chegou, pegou-o pela cintura e o carregou consi
go. Queria pousar com êle sôbre a montanha Wopéime. O ho
mem· tinha o machado na mão. Quando Méjime quis assen
tar,. Emejimaípu não~ deixou. Empurrou o cab.o do machado 
contra a pedr~, evitando assim que ~éjime se assentasse. 
. Então Méjinie v9ou .com êle para a montanha Tolonó-

tepe. Quando qu-is assentar nesta montanha, " Emejimaípu 
em·purrou outra vez o cabo do machado contra a mesma. Me
jime voou com êle para a montanha Tuné-tepe. Quando quis 
assentar-se nesta montanha, · Emejimaípu outra vez· empur-

, rou o cabo do machado contra a mesma. Então Mejim~ voou 
com êle par.a a montanha Eluozá-tepe (3). Lá pousou com êle. 
Emejimaípu ·deixou-a assentar por.que a montanha era bai-

- - ' xa. 
Nas outras montanhas mais altas êle não quis deixar por

que delas não poderia mais descer e Méjime o mataria. ly.léji
me o deixou deitado nesta montanha. Emejimaípu fingiu que 
estava morto. Segurou o machado na mão. Méjime virou-se 
e ·começou a limpar as penas, antes de comê-lo. Pensou que 
Emejimaípu estivesse morto. Então Emejimaípu levantou-se 
e ergueu o machado. Méjime abaixou a cabeça para limpar 
as penas debaixo da asa direita. Aí Emejimaípu quebrou-lhe 
a asa com o machado. Quando Méjime se virou para êle, 
Em.ejimaípu decepou-lhe a asa esquerda e matou Méjime. 
Depois Emejimaípu vol~ou para casa. · Mais tatde saiu e se 
transformou em Kukúiikog, o "Pai dos Mauarí: '. 

( 1 ) explicado .por MaYúluaípu; índio Taulipáng. .. 
( 2.) tôdas estas montanhas estão situadas na Car6ni, na terra dos Kamatakot6. 
( 3) Elu6 é um pombo pequeno. 

-.. , 
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Kukúükog é o nome. do bailado lento e cadenciado dos 
Taulipâng, que se refere a esta lenda. Mauarí é outro bai
lado, também lento. Kaloí(d) pakcg (4) é uma dança mais 
rápida. A Oaré, Oálé acompanha as danças Oarebán e Mauarí. 

37. COMO SURGIU A DANÇA KUKUIIKOG 

(Narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Uma mulher tinha uma filha peque~a que chorava mui; 
to. Levou a criança num cêsto consigo para a roça, porque a 
menina nu~ca queria ficar sem a mãe. (1) Quando a mãé 
a deixava, chorava. A mãe estava limpando a plantação de 
mandioca. A .criança chcrou e gritou até ficar com o rosto 
vermelho. Então a mãe quebrou duas fôlhas de mandioca . e 
deu-as à menina, para que se acalmasse. A criança ficou 
quieta. , 

Quando a criança se-calou, a mãe .saíti de junto dela, para 
arrancar raízes de mandioca. A menina começou a chorar 
de novo, logo que a mãe saiu de junto dela. A mãe não ligou 
importância e continuou arrancando mandioca. Aí a criança 
tomou uma fôlha de mandioca em cada mãozinha. Variava 
o som do seu chôro. Chorou "á-h(x)-h(x)-h(x) a-h(x)-h(x)-

,h-(x) a-h(x)-h(x)-h(x) éh(x)-h(x)-h(x) é;..é-h(x)-h(x) ! " (2) . 
. Bateu com as folhas de mandioca e estas se transforma

ram em asas. A mãe virou-se quando percebeu que a crian~ça 
mudara de chôro. Então viu como a menina voava. Vcou 
para o alto e assentou numa árvore ,por cima da mãe. A mãe 
chamou: "maná-entana-ké ma'no! " "Tome (3) o seio, minha 
filha! " Mas a criança tinha sido transformada num peque
no gavião, Kukúi, que sumiu nas alturas. . 

A mãe começou a chorar porque não tinha mais a crian
ça: Então o seu chôro se transformou no chamado do gavião 
~nakín: "e-e-e-e-e-e-e". Foi transformada no gavião Enakin 
e saíu voanlio. . 

1 
A avó da criança andou pela roça procurando a filha , 

e a menina. Não as achou ,porém. Encontrou apenas o cêsto. 
Chegou em casa e mandou chamar o médico-feiticeiro para 
descobrir onde estavam. O médico-feiticeiro veio. Ela amarrou 
fôlhas para o médico-feiticeiro ( 4). O médico-feiticeiro cantou 
de noite e bateu com as fôlhas . 

. ' 

( 4) Kaloíd é um peixe parecido éom a en1uia. 

( 1 ) "como um macaco manso", acrescentou Mayuluaípu. · 
( 2 ) • chôro e aoluços. 
( 3 ) Literalmente : "coma!",de entana = comer. 
( 4 ) molho de fôlhas com qualidades má!P.cas, com o qual o médico-feiticeiro bate 

no chão durante os seus esorciStnOI. 

, 
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O primeiro Mauarí que o médico-! eiticeiro encontrou era 
a criança. Depois veio a mãe. A avó perguntou por onde anda
va a criança. A criança disse: "Minha mãe não me queria 
dar o seio! Eu estava com sêde. Chorei para que me desse 
o seio: Então ela, me deu fôlhas de mandioca. Fiquei cala
da. Depois ela foi àrrancar mandioca. Comecei a chorar 
de novo. Ela não ligou. Então peguei nas fôlhas de mandio
ca. Ela virou as costas para mim. Segurei nas fôlhas, voei 
e pousei · numa árvore ·por cima dela. Aí ela disse: Tome o 
seio, minha filha . !. Mas eu não queria saber de mais nada e 
voei, fui embcra .. Então minha mãe começou a chorar. Nun
ca mais te verei, minha avó! Sou agora um bicho, um gavião! 
Não sou mais gente!" Depois a menina disse: "Vou cantar 
para tí, minha avó! ~ste canto ficará para todos, para to
dos os Taulipáng!" Então a criança cantou: ,,- -- , , a-a-a-a1-a1 
"kesé-la zapéle-kétu 
"kukúiu u tépe 
"betálan-tepé-poi-le". 
' 'Com asas de fôlhas de mandioca, 
"Como Kukúi fui-me embora 
"Para a montanha Betálan". 

Então a criança se foi. Não queria mais ficar junto da 
avó ,porque não era mais gente, mas sim uma ave. Kukúükog 
e é u.ma parte da dança m.aurí. Começa de tarde1 e dura até 
o outro dia pe map.hâ._ Q~ando começam com esta dança ,can:-
tam· e dançam até o . f~m. Nada fica sobrando. · . 

~ ~ 

' 
38. COM.O SURGIU A DANÇA ·URAIUKURUKOG (1) . 

(narrado per Mayuluaípu ,índio Taulipáng). 

Uma menina, Pelaínale (2) e suas irmãos Tauaíneke e 
Ekétome disseram ao seu sogro, Ataínale, que era feio, que 
era barbudo. ("nalíg tándjiale líe Ataínale! ") O velho queria 
que as três meninas fôssem suas mulheres. O velho cantou: 
"a-za á-án-ai wolaí ataínale-na ímuie tan kotúnu." 
As meninas disseram que Ataínale é muito barbudo e muito 
feio (3). 

2le tinha um genro ,Talinameípu. Levou-o para cavarem 
Nelupá ( 4). Queria matá-lo . . 2le tinha dito: "Não gosto dêste 
genro! Tem pernas como uma abelha! Mandou que o genro 

( 1 ) O bailado mauari propriamente dito. 
( 2) O nome indica: "Menina dàa Sandália•"; pelái = aandAlia. 
( 3) · A tradução é do narrador • · aó transmite o aentido. 
( 4) Formia;a alada, comestível: . Atta cephalotN, formic• cartadeira de fôlbM. 

lenda 34 • 
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. 
cavasse bem fundo pelas-Nelupá (5). Quando o genro se abai
xou muito para o buraco que estava cavando, o velho pegou 
num pedaço de madeira e lhe bateu .na nuca, fazendo-o caír 
morto dentro do buraco. 

Foi para casa e deixou o genro deitado dentro do buraco. 
Ataínale cantou que tinha deixado seu genro dentro do bura
co como se fôsse tatu: 

"ái-ái-ha-háia 
"mulúime epemúm tumá tané epoítole djinámai." 

(Como um) tatu cavando na terra deixei o genro deitado. 
(6). . 

~ste canto ficou para nós. O velho transformou-se num 
.Mauarí e foi embora. O genro acordou, levantou-se e foi pa
ra casa. Na casa do vizinho havia caxiri. Chamaram-no para 
lá., onde lhe ofereceram caxiri. Talinameípu foi. Embriagou
se. Os vizinhos pediram-lhe que dançasse e cantasse. ~le can· 
tou: 

"á-za a-aí-aí 
"wan bízi keneiiwón talinameí pu." 
"Pernas de abelha, ·disse êle, teri~ eu, Talinameípu" (6) 

Cantou assim e ficou muito embriagado com o caxiri. De-
pois deixou a casa, foi embora e transformou-se num Mauarí. 
~ste canto ficou para nós. , 

"O cantó do sogro se chama: Uráiukurukog. 
O canto do genro se chama: Uráiukurukog-ienusán." 

1 ' 

39. COMO SURGIU A DANÇA MURUA 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

No tempo antigo, morava na região das nascentes do 
Surún (1), sôbre a savana Mauaí-batéi (2), nas proximida
des da montanha Mé-tepe, defronte da montanha elevada 
Waitiliyén* um médico-feiticeiro de nome Ameluazaípu. Uma 
vez, quando êle estava vomitando água (3), encontrou-se com 
o Mauarí-Uazala-luéni que ali perto. também tinha vomitado 
água e lhe falou. Depois o Mauarí foi embora. 

( 5 ) quer dizer: com as mãos. 
( 6) A tradução é do narrador e só transmite o sentido. 

( 1) Surumú. 
( 2) quer dizer: "Savana dos Caranguejos." 1 

( 3) os m édicos-feiticeiros bebem, de tempos em tempos, 6gua até vomitar, especial· 
mente água com espuma, das quedas. Vomitam por muitas vêzes e bebem sem· 
pre de novo, como • tive ocasião d~ presenciar numerosas ~vêzes. E; uma espécie 
de lii;npeza interna. , . , 

• 
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-
Outra gente chamou Ameluazaípu para que bebesse ca-

xiri com êles e dançasse. Era sô êle que sabia a dança e o can
to muruá. Foi êle próprio que inventou. Foi lá para dançar. 
Sua irmã chamava-se Aleuànápen. Dançou com sua irmã. 
Muita gente estava dançando atrás dêles. Ameluazaípu ficou 
muito embriagado, de tal forma que não podia mais dançar. 

Deitou-se na rêde e adormeceu. Então veio alguém acor
dá-lo e lhe disse: "Venha dançar, cunhado!" Levantou-se para 

1dançar. Saíu de casa com um grosso bastão de dança, de bam
bu, 'Walungá, na mão. Andou dançando. Então os Mauarí saí
ram de sua casa Mé-tepe e vieram ao seu encontro. ~le can
tou: 

"epá taká le iáwé uié poléme 
"epá taká le iawé wazálálu-wenin 

"á-ia a-ia a-ia há-ia 
"ameluazaipú epá taká le iáwe." 

"Foi uma mentira que êle vomitasse água quando o enco11-
.... trei. 

"Foi uma mentira que êlé vomitasse água, o mata-araras. (4) 
"Ameluazaípu, foi uma mentira que êle vomitasse água." 
(5). 

Os Mauarí então o levaram para sua casa Amatá-tepe 
(6). A irmã foi levada pelo~ Mauarí para sua casa Métepe 
(7). Antes que a' irmã entrasse ela pendurou a tanga na en
trada da casa (8) Anieluazaípu pendurou seu colar de dentes 
de porco, Ama tá~ na entrada da casa (9). ~stes objetos ainda 
hoje se podem ver por lá. 

Quando. a~guém deve morrer, ao passar por aquêle lugar, 
Ameluaz~ípu aparece com o Amatá no pescoço e o Wolungá 
na mão, defronte da porta de sua casa, Amatá-tepe. Quem 
vê isto, vai para casa e morre dentro de poucos dias. 1 

"O canto que Ameluazaípu entoou antes de entrar na ca
sa é o Muruá, como hoje o cantamos. Ameluazaípu é agora o 
chefe das danças dos ~auarí. 

40. AS AMAZONAS 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Ulidján, as mulheres sem homens, em tempos passados 
. eram gente . . Agora estão transformadas· em Mauarí ( demô-

( 4 ) o narrador disse expressamente que as expressões nos cantos d e danças eram um 
pouco diferentes daquelas usadas na linguagem comum. 

( s ) a tradução é do narrador e transmite apenas o sentido. 
( 6) e ( 7 ) duas montanhas juntas. 
( 8 ) e (9) num rochedo. -
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nios das montanhas). Moravam antigamente na montanha 
Ulidján-tepe, perto da montanha Muruku-tepe (1) , no Parí
ma (2). Mais tarde a metade delas mudou para uma outra 
montanha, a leste do Tacutu. A outra metade ficou ·até hoje 
na primitiva moràda. · 

Quando um homem chega na sua maloca e pede licença 
para ali dormir, elas permitem que o mesmo durma com elas. 
Nas suas rêdes se acham pendurados Kewéi, chocalhos de 
cascas de frutos · (3). Quando uma delas tem relações com -o 
homem, o chocalho denuncia para que as outras fiquem cien
tes . 

Depois deixam os hcmens voltar para casa. Se nasce um 
filho varão, elas o matam. Só deixam viver as filhas. Quan
do uma das mulheres fica velha, elas matam e enterram. 
Não são casadas. São muito bonitas e têm cabelos compridos. 
Fazem todos os trabalhos como um homem, abrem roças, 
caçam e pescam. 

41. MAI'UAG E KOROTOIKó - (Pato e Coruja) -

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

. Em tempos passa·dos Mai'uág era casado com uma irmã 
da mulher de Korotoikó. Que foi que Korotoikó fêz? Saíu: ae 
manhã bem cedo e derrubou com o machado uma única "'át- · -
vore. Então sentou-se no tôco e começou a dormir. Só voltou 

·para casa de tarde. Mai'uág saiu de manhã bem cedo e já vol
tou para casa ao meio dia. 

A sogra· disse ' para a · filha, a mulher de Mai'uág: "Meu 
genro Korotcikó trabalha mais do que Mai'uág! Abandona o· 
teu marido 1· ~le não , presta! Korotoikó trabalha mais do que 
teu marido. Por isso gosto mais dêle." A mulher de Mai'uág. 
disse: "Nunca viste a plantação do meu marido. Se quiseres, 
vamos ver a plantação do teu genro Korotoikó!" A velha deu 
_a Mai'uág Alipé (1), bolos de mandioca ruins, para comer.
Korotoikó, porém, recebia bolos finos de tapioca e passava 
bem. 

Mai'uág saiu de manhã, fincou o facão num arbusto e sen
tou-se. O facão trabalhcu sozinho, derrubou muitos arbustos 
e voltou para junto de Mai'uág. Assim Mai'uág fez, em dois 
dias, uma roça e~orme que ainda hoje se vê no Majari. No 
dia seguinte Mai'uág voltou· para a mesma roça para derru
bar as árvores. Fincou o machado numa árvore e sentou-se~ 
~~~~. - \ 

( 1) A Serra Murupu dos mapas; montanha na marcem direita do Uraricuena infe· · 
rior. 

( 2) Nome indio do Urari~uera e do Rio Branco. 
( 3) Tais como os dançannos levam entOKadoti OOI 11eu1 beltóel. 

/ 

( 1 ) qualidade inferior de bolOI de mandioca • . "' 

• 

• 
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O machado continuou trabalhando por sí. Derrubou num ·só 
dia tôdas as árvores no grande roçado e voltou para junto de 
Mai'uág. 

A sogra continuava dizendo que Mai'uág não valia nada 
e que Korotoikó era muito melhor. Korotoikó levou vinte dias 
para limpar um pequeno roçado. Levou dez dias para cortar 
os arbustos e dez dias para derrubar as árvores. Então ambos 
esperaram até que a madeira secasse, para queimar. Mai'uág 
esperou cinco dias. 

_ Korotoikó só esperou dois dias. Depois fizeram a queima. 
A madeira aba tida por Korotoikó ainda estava bem verde. Só 

· as fôlhas se queimaram! Mai'uág queimou sua roça, que esta
va bem seca. No dia seguinte, Mai'uág limpou a roça. Fincou 
o machado num tronco (meio queimado) de árvore e sentou
se. O machado lascou e· picou todos os troncos e levou a ma
deira para a beira da roça. Dentro de dois dias _tôda a roça es-
tava limpa. · · . 

Korotoikó só tinha limpado um pedaço muito peque
no. Sentou-se no tronco duma árvore e começou a dormir. No 
outro dia Mai'uág foi para a sua roça com a cavadeira, plan
tar. Fincou a cavadeira no solo e .. sentou-se. A cavadeira' con
tinuou· o ·trabalho só. Saiu-lhe. da mão e cavou buracos ·no 
solo (para plantar Maniva) e ao meio .dia voltou para junto 
de Mai'uág. Mai'uág tinba trazido maniva (2}. 1!le finéou a 
faca numa Maniva, para cortar as mudas. A -faea continuou 
o trabalho sozinha e cortou muitas mudas . . Tôdas as sl,l.às 
ferramentas trabalhavam. Depois êle finc9Ú ~ulJlá m~da_ ·!\ó 
buraco. A. ::muda lhe saiu da mão e tôdas as Manivas se pl~n-. . ..._ . . "" . 
taram pcr.sL . . . .' . .· 

Ao cair da tarde Mai'uág voltou par~ casa. Sua · mulher 
perguntou: "Que fizeste até agor~?" Mai'uág respondeu: "Na
da! Eu estava aborrecido!" (A respeito da sogra que sempre 
falava mal dêle) (3). Então sua mulher disse: "Nunca. eu 
disse coisa alguma que· te pudesse aborrecer!" Mai'uág .. dis
se: "Um dia irei embora!" 

Depois Mai'uág foi outra vez, bem cedo, para sua roça, a 
fim de terminar a plantação e levou a mulher, para que . vis
se a roça. Antes êle nunca tinha levado sua mulher. Fine.ou 
uma cavadeira no solo. A cavadeira saiu de sua mão e con .. 
tinuou a trabalhar só. A mulher -v_iu. Ao meio-dia a cavadéira 
voltou. Então fincou a faca numa Maníva. e a faca continuou,
cortando tôdas as mudas. Depois plantou uma muda e tôdas 
as mudas foram plantar-se a si mesmas. Ao cair da tarde a 
roça estava pronta e Mai'uág voltou para casa, com sua mu
lher. 

(2) muda de mandioca. 
(3) "~ eogru do mundo inteiro nio prestem", diue aqui Mayulu.ípu. 

I 
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Korotoikó, porém, ficou o dia todo dormindo na sua pe
quena plantação e não permitiu que sua mulher o acompa
nhasse. Korotoikó tinha ciúmes de Mai'uág. Quando estava· 
comendo bolos de. tapioca, êle disse: "Quero comer bolos de 
mandíoca da plantação de Mai'uág! (tle não gostava de Mai'
uág e queria fazer pouco dêle, pc-is pensava que Mai'uág na
da tinha na sua roça.) . 

Pa~ou-se um mês. Korotoikó continuava trabalhando na 
sua roça . A plantação de Mai'uág já tinha milho. Então a 
sogra disse: "Quero ver a plantação de Mai'uág! " Foi para 
lá, acompanhada pela filha, a mulher de Mai'uág. Mai'uág 
disse: "Não se percam na plantaçãc ! " Quando chegaram na 
plantação, a velha disse: "Wéne kaná! " ( 4) Ficou admirada 
diante da plantaç~o. A velha fÕi até o-meio da plantação 
e chamou: "-e---! " A filha ficou ·e respondeu : "é---! " A velha 
foi, e foi, e foi cada vez entrando mais pela plantação. Cha
mava sempre : "é----! é---! é---! " Pouco a pouco o seu chamado 
se modificava. Chamou: "é---! é---! é---! " (5) (Como canta -o 
pombo Weludjí) e transformou-se. na pomba Weludjí. (6) A 
filha ·chamou: "amaí - amaí! " (7) , porém a mãe não res
pondeu mais. Então a filha se transformcu na pequena pom
ba marron Waimaúwokéiembe. 

Que fêz Korotoikó? Transpos o rio e matou um veado. 
Korotoikó tinha dois cunhados, que eram casados cem suas 
irmãs. Korotoikó começou a gritar·-do outro lado do rio: "wó
tolo enúlete zakó! (Leve a minha caça para lá, cunhado!) 
Gritot~ e gritou, mas os cunhados não lhe responderam. En
tão seu grito pouco a pouco se modificou: "etétetete.! " e êle 
foi transformado numa coruja. i 

Mai'uág ficou -esperando por Korotoikó. Os cunhados sa
bia:qi que Mai'uág tinha um machado que trabalhava so
zinho. Estavam zangados com êle, porque tinham perdido sua 
mãe. (Mai'uág não tinha culpa disso). Os cunhados sairam 
a procura do machade. Açharam o machado e o facão. Não 
sabiam, porém, como se usava o machado. Não sabiam o que 
Mai'uág dizia ao. machado. 

Fincaram o facão num arbusto. O facão escapuliu-lhes 
das 11).ãos e se foi. Então fincaram o machado numa árvore. 
Queriam segurá-lo pelo cabo, ip.as o machado escapuliu e foi 
embora. O machado transfcrmou-se no pássaro Xitúbalag 
(pica-pau). O facão transformou-se no besouro Zakén, que 
corta galhos (8). A cavadeira transformou-:se no pequeno 

( 4) exclamação de admira ção, ~ modo de "que diabo!" . 
( 5) m ais abafado, mais guturat que o chamado anterior. 
( 6) chamado jurutí na L íngua-Geral. 
( 7 ) "mam ãe-mamãe !" 
(8) Pricn us cervicornis. Um besouro de aparência esquisita , que com suas mandí

bulas providas de serras segura num galho da grossura d e um p unho, passando 
a girar com a velocidade de u m m oinho de vento, cortando o gaiho em pouco 
t empo. Vide Robert Schomburgk : 1841, pg. 329. · 

• 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VII 131 

animal Tunázelég, que faz buracos no chão das .casas e nos 
bàncos de areia (9). Então Mai'uág saiu a procura do seu ma
chado, mas não o achou mais. 

Mai'uág pensou que os cunhados o quisessem matar, por 
causa de sua mãe. En~ão Mai'uág foi embora. Os cunhados 
saíram atrás dêle para o matar. Aí Mai'uág disse para a pe
·quena palmeira espinhosa Aragánieg (10): "Cerquem os cu
nhados que vêm atrás de mim!" Os cunhados chegaram acs 
.espinhos e não puderam avançar mais. Subiram numa árvo
re, para passar por cima dos espinhos. 

Os cunhados foram transformados ·em Iwáleká (11), ma
cacos e ficaram sen·do macacos até hoje. Mai'uág chegou num 
grande rio e disse: "Que vou fazer agora? Agora me mata- _ 
rão!" Os macacos já vinham atrás dêle, nas árvores. ~le sa
bia que eram os cunhados. Já estavam bem perto. Aí jogou
se n'água e mergulhou. No meio do ·rio apareceu de novo e 
transformou-se num pato, que ficou até hoje. ~ste é o fim da 
história. 

Se Korotoikó não tivesse brigado com Mai'uág e se os 
cunhados não tivessem sido tão ruins, o machado, o facão e a 
cavadeira teriam ficado para nós até hoje; não precisaríamos 
mais trabalhar tanto! 

42. KAIKUSE E URA'NAPI - (Onça e Raio) -

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

A onça ·encontrou-se com o raio, que estava fazendo um 
cacete. A onça veio detrás e o raio não a pressentiu. A O·nça 
pulou sôbre o raio, mas não o pegou. Pensou que era um 
animal e queria comê-lo. A onça perguntou ao raio se êle 
tinha f ôrça. O raio respondeu que não tinha f ôrça alguma. 
A onça disse: "Não sou como você! Tenho uma fôrça enormel" 
Pisse ao raio: "Cunhado, olhe aqui! Quebro qualquer galho: 
Tenho muita fôrça!" . 

A onça trepou numa árvore Caimbé (1) e quebrou todos 
os galhos. Depois subiu numa árvore Paricá (2) e também 
quebrou os galhos. Desceu para a terra, arrancou o capim e 
revolveu a terra com as unhas para mostrar que tinha muita 

(9) um papa-formigas, denominado ,geralmente no Brasil "paquinha", ou seja Paca 
pequena ( Coeloaenys paca, um roedor) ; abre buracos em forma de funil. 

(10) cujos frutos, pequenos bagos com polpa dôce, são ótima isca para a pesca do 
peixe pacu. · 

( 11) Cebus fatuellus. 

( 1 ) em taulipáng: kuráteke-ieg. Uma árvore que abunda nas savanas. 
( 2 ) em taulipáng: watíma-ieg. 

.. 
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fôrça. Parou, cansada. Estava suando e disse: "F---f---! (3} 
Está vendo? cunhado, ~ssim sou eu! Tenho fôrça! Não sou 
cor110 você! " Ela queria comer o raio. 

Depois ela disse: "Agora quero ver a sua fôrça! Faça o 
que eu fiz!" O raio respondeu: "Não sou como você! Não· te
nho fôrça!" Então a onça disse: "Olhe aqui para mim! Eu 
tenho fôrça!" Fêz ~orno antes, quebrou galhos, arrancou ca
pim e revolveu a .terra. Depois a onça parou e sentou-se jun
to· ao raio, com as costas para êle. 

Quando ela sentou, o raio tomou seu pequeno ·cacete _e .o 
moveu uma vez. Veio tr<;>:vão, raio, tempestade e muita chuva. -
A onça correu de mêdo e trepou numa árvore. Mas o raio que
brou tôdas as árvores e -a onça caiu por terra. O raio pegou 
a onça pelas pernas e a jogou longe. A onça correu e esco~
deu-se. debaixo dum rochedo. Então o raio quebrol.1 todos -os 
rochedos. A onça trepou outra vez numa árvore. Aí o raiÓ 
quebrou tôdas as árvores. 

Então a onça· enfiou-se na toca do tatu gigante. Mas o 
raio estava atrás dela e abriu tôda a terra. Assim a onça cor
reu sempre, sempre, escondendo-se aqui e acolá, mas o raio 
destruiu tudo, árvores, rochedos, terra. Depois a chuva e o 
vento fizeram com que ficasse muito frio. A onça ficou com 
tanto frio que não podia mais correr. 

Quando o raio viu que· a onça estava exausta e deitada 
tôda enrolada, porque tudo lhe doía, deixou de persegui-la! 
Disse: "Está vendo, cunhado, assim sou eu! Também tenho 
fôrça! Não é só você. que tem fôrça! Sua fôrça é pouca! Tenho . 
mais fôrça!" Depois disse para a onça! "Bem, cunhado! Ago
ra vou embora!". Foi e deixou a onça deitada. Depois a onça 
saiu também, a caminho de casa. 

Eis 'porque a cnça até hoje tem tanto mêdo da tempe~-
tade. · 

KAIKUSE E APOG ( 1) (Onça e Fogo) 

(narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 
O fogo voltara .da caça e ·tinha assado na grelha muitos 

animais; veado, cutia, paca, jabuti e outros. Tinha cercado 
um capinzal e assim apanhou os animais. Foi andando, carre
gando um cêsto de animais assados nas costas. Aí foi visto 
pela onça, que ficou espreitando o caminho por onde o fogo 
avançava. O fogo veio. A onça pulou para bem perto do fogo, 
que se assustou. 

O fogo disse: "Oh, cunhado, como me assustou! " A onça 
disse ao fogo: "Tire o seu cêsto e veja a. minha fôrça!" <;> fogó 

( 3 ) está "tomando fôlego". 

( 1) vide a nota anterior. 

• 
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respondeu; "Como é a sua fôrça? E' grande?" Tirou o cêsto e 
sentou-se em cima do -mesmo. A onça disse: "Agora olhe pa
ra mim! Quero mostrar-lhe a fôrça que tenho!" Então a onça 
trepou nl:lma árvore Caimbé, arrancou todos os galhos e os 
jogou longe. A onça parou, chegou junto do fogo e fêz: "F--
f---!" (1) Viu? cunhado? Eu tenho fôrça! Não sou como vo
cê!" Depois sentou-se para descansar. 

O fogo era um homem pequeno, porém gordo. A onça vi
rou-se, pulou sôbre o "fogo e disse: "Agora vou co.mer-te!" O 
fogo respondeu: "Pode me comer! " A onça pegou o fogo e o 
empurrou pa.r:a o chão. Quando lhe mordeu a garganta~ sen
tiu o fogo. A onça pegou fogo e ficou em chamas. Trepou n.u
ma árvore. O fogo também incendiou a árvo,re, a onça caiu por 
terra e gritou horrivelmente: "Deixe-me cunhado! Largue
me!" 

A onça subiu num rochedo. O fogo veio atrás e pegava-a 
sempre e sempre. Aí a onça encontrou uma árvore muito alta 
e subiu por ela. O fogo foi atrás, queimou tôdas as f ôlhas e os 
galhos e a onça caiu outra vez. Então a onça encontrou Um 
riacho e jogou-se n'água. O fogo andou em volta do riacho, 
queimou a terra e f êz_ a água ferver. A onça fugiu da água , 
quente; tinha perdido todos os pefcs. O fogo também lhe ti
nha queimado as unhas; que ficaram enroladas. A onça gri
tou. Não podia mais correr e deitou-se. 

Então o fogo a deixou em paz. O fogo disse: "Viu, cunha
do? Assim sou eu!",. A _onça re~pondeu: "Chega, cunhado! 
Agora conheço a · su~ -fôrça!" A onça foi embora. Também . o 
fogo voltou para casa: Naquele tempo a onça tinha mãos co
mo gente . . Desde então, porém, ficaram torcidas comó -hoje. 
E a onça tem mêdo do fogo até hoje. 

44. KAIKUSE E KONOG (Onça e- Chuva) 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

Era uma vez uma maloca (1), que de noite era muito 
quente e enfumaçada porque tinham acendido um grande 
fogo dentro de casa. Por êste motivo os moradores amarra~ 
ram as suas rêdes fora, em frente da casa e dormiram ali. 
Longe da casa ·estavà ·uma onça. A chuva encontrou ... se con1 
·ela e disse: "Olá, cunhado, que fazes aqui? Ela respondeu: 

· .. "Vou amedrontar aquéla .gente que está defronte da casa, pa
ra que entre outra \tez." A chuva disse: "Aquela gente não 
tem mêdo de ti, cunhado!'' A onça disse: "Sim, êles têm mêdo! 

e 1 ) casa comum, de várias famílias. 
.· 

, 
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Queres ver?_ Vou rodar a casa e cantar~ Vái.para lá e escuta o 
que ·êles estão dizendo! 11 

• -

• • 

A chuva foi sentar-se perto das pessoas e ficou a espera 
do que diriam. A onça cantou: "he-he-he-he-he-he-he!" Aque
la gente dizia: "Bem, aí está o couro para minha nova bôlsa 
de caça!" A onça cantou de novo: _ "he-h.e-he-!" A chuva ficou 
escutando. Diziam: "Anianhã vam·os matar a onça a flecha-
das!" · 

Então a chuva foi e enéontrou-se com a onça: Esta lhe 
perguntou: "Que foi que disseram, cunhado?" A chuva res
pondeu: "Nada! Não disseram nada!" Então a onça di~se: 
"Decerto tiv~ram medo, cunhado!" A. chuva diss:e: ''Não! 
Não tiveram medo! ~abes o que disseram? Dissera~: _Bem, ai -
está. o couro para minha nova bôlsa de çaça'! Disseram que 

_viriam te matar a flechadas. :a:1es não têm mêdo de tí!" E a 
chuva disse mais: "De mim~ sim! De mim êles têm mêdo! " A 
onça disse.: "Não! ~les rião têm mêdo de ti!" A,chuva disse: 
"Têm! Queres ver? Vou me armar p·ara que_ não possas di
zer que êles nã--o têm mêdo de mim!'' 

. A chuva: foi armar-s~ e disse à onça: "Agora. vai, cu
nhado, escutar!" A onça foi _sentar:--se perto daquela gente-._ 
A chuva armou-se e escureeeu muito. Caiu um vento forte. 
Os homens gritaram: "La vem chuva!" A chuva aptoximou
se e começ,ou a chover muito. Os homens desarma1am as-:rê-

. des e correram_ para~ dentro de casa. A onça apanhou chuva. 
A chuva se enc_ontrou com a onça e disse: "Viste, cunhado? 
Eles têm mêdo de mim, mas não de ti.' ~ 

E assim é. até hoje. Temos mêdo'"' 'da chuva, mas não da 

onça. 

45. OS RAIOS E OS CARA.PANÃS (1) 
(narrado por Mayuluaípu, índio T~ulipáng). 

Os carapanãs atiravam flechas envenenadas con
tra .os raios. Os ráios perguntaram: "Com que veneno .estão 
atirandc;>?" Os carapanãs disseram·: "Com o veneno da 
árvore Paricá! Com êste veneno estamos atirando em vocês ! " 
Por êste motivo os raios não gostam das árvores Paricá e as 
quebram, onde as encontram. 

( 1) Grande. moequitos noturnos. 

,. 
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46. O JOGO DOS OLHOS 

(O camarão, a onça e o pai do peiXe-traíra). 
(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

O camarão mandou seus olhes para o lago Palauá. (1). 
Disse-lhes: "Vão para a margem do lago Palauá, meus olhos, 
vão-vão-vão-vão!" Os olhos foram embora . . ~le ficou sem olhos. 
Então êle disse: "Bem, meus clhos se foram! Agora vou cha
mar meus olhos!" (2). Depois disse: "Voltem das margens 
do lago Palauá, meus olhos, venham-venham-venham.;;ve
nham! ' ' Aí os olhos voltaram. 

Enquanto os olhos voltavam, uma onça estava espreitan
do. O camarão disse: "Ah, lá vêm os meus olhos!" Depois dis.;. 
se: "Agora vou mandar os meus olhos embora de nove! " ( 3). 
Quando êle disse isto a onça pulou perto e o assustou: " -é--! 
Ela lhe perguntou: "Que é que andas dizendo aí, cunhado?" 
O camarão respcndeu: "Estou mandando os meus olhos p~ra 
o lago Palauá." A onça disse: "Como é isso, cunhado? .. Qµ~ro 
ver!" . . · 

Então o camarão disse: "Aimalá-pódole ( 4), o pai do 
peixe tràíra; já está perto dos meus olhos para enguli-los!" A 
onça disse: "Não! Eu quero ver! Manda os teus olhos!" Oca
marão disse: "Bem, vou mandá-los!" Depois disse: "Vão pa
a margem do lago Palauá, meus olhos, vão-vãc-vão-vã9!" 
Seus olhos fcram e só ficaram os buTacos. Então o camarão 
disse: "Viste, cunhado?" A onça disse: "Chama os teus olhos, 
cunhado! " 

Então o camarão chamou: "Voltem das margens do la
go Palauá, meus olhos, venham, venham; venham-Y1enham!" 
Os olhos vieram. A onça disse: "Manda e s meus olhos, cu
nhado! ~, O camarão respondeu: "Não! O pai da traíra já está 
perto! " A onça disse: "Mas eu quero que os mandes!" O cama
rão respondeu: "Bem! Fica queito!" Depois disse: "Vão para 
a margem do lago Palauá, olhos do meu cunhado, .vão-vão
vão-vão!" Os olhos da onça s~ foram e ela ficou cega. · 

A onça disse: "Chame os meus olhos, cunhado!" Já esta
va ficando com mêdo. O camarão chamcu: ''Voltem das mar
gens .do lago Palauá, olhos do meu cunhado, venham-v~
nham-venham!" Os clhos da onça voltaram. A onça disse: 
"Isto foi muito bem feito, cunhado! Manda-os cutra vez!" O 
camarão respondeu: "Não! O pai da traíra já está muito per
to!" A onça disse: "Sim! Manda os meus olhos outra vez! Só 
mais uma vez!" 

( 1 ) no testo original : palauá-kupe = lago do mar. Palauá, parau6 = mar. 
( 2 ) a última frue é no texto original aqui utilizado: "u-i~u .. pemainé ! " 
( 3 ) no texto original esta frase é: "u-i-énu kané z-ali-mai' né t " . 
(4) aimal6, aimar6 6 um 1rande peixe predador: MacTodom trahira. 
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0 camarão aconselhou que não mais quisesse mandar 
os olhos embora, porque o pai da traíra estava perto. Depois 
o camarão disse: "Vão para a margem do lago Palauá, olhos 
do meu cunhado, vão-vão-vão-vão!" E os olhos da onça foram 
embora. b pai da traíra pegou os olhos e os enguliu. A onça 
ficou cega e disse: "Chama os meus olhos, cunhado! " O ca
marão chamou: "Voltem das margens do lago Palauá, olhos 
d9 . meu cunhado, venham-venham-venham-venham! " -
Mas os olhos não vieram. O pai da traíra os engulfra. 

·· ·O camarão disse à onça: '!Viste, cunhado? Já foram en
gulidos pelo pai da traíra! " A Qnça ficou zangada porque seus 
olhos não voltaram. Disse ao camarão: "Agora vou te comer!" 
Quando a onça se lev_antou para apanhar o camarão, êste pu
lóu para dentro d'águ·a e escondeu-se debaixo do. pé de ·uma 
fôlha de bacaba que estava ali perto. A onça procurou-o. Pe
gou em pedaços de lenha, pensando que era o camarão. A onça 
ficou parada no mesmo lugar. Quando o camarão se esconq._eu 
debaixo do pé da folha de bacaba, êste fico:u prêso nas suas 
costas até hoje. (5). O camarão foi embora e transformou
se no camarão que hoje conhecemos. 

. A onça andou pela floresta · ~m destino, sem olhos, sem 
saber para onde ia. No meio d~ floresta sentou-se. Aí veio: o 
urubu-rei e lhe perguntou: "Que fazes aqui, cunhado?" A on
ça respondeu: "Não faço nada!" Disse mais: "0 camarão 
mandou os meus olhos para o lago Palauá e o pai da traíra 
os enguliu!" Pediu ao u_rubu-rei que lhe colocasse novos olhos. 

O urubu-rei disse: "Bem! Fica aquí! Vou buscar resina 
da árvore jataí t" O urubu-rei foi ·à procura da resina de jataí. 
Demorou muito tempo. Depois voltou. Mandou a onça dei
tàr-se. Depois esquentou ~ resina -e disse: "Não digas ai!" (6) 
Fica· quieto! Suporta todo o calor!" Despejou a resina na cavi
dade do ôlho direito. A onça suportou o calor e não disse "ai"! 
O urubu-rei encheu a cavidade do ôlho direito. Depois en
cheu a cavidade do ôlho esqu~rdo. Depois procurou um pe
queno galho e tirou leite da ·árvore Kaikuséjimpi (x) pe (7) 
~a lavar os olhos da onça. Então lavou os olhos com êste 
leite. Então a onça ficou com olhos bonitos e claros. (8). 

·. Depois o urubu-rei disse: "Agora mata uma. anta para 
mim, em troca dos' olhos!" A onça matou uma anta para o 

· iµ-ubu-rei, em troca dos olhos. Disse ao · urubu-~ei que tinha 
matado uma anta. O urubu-rei disse: "Deves sempre arran-

(5) . a parte _inferior, larga, marron, do t~lo da fôlha da palmeira bacaba, t em uma 
· ~eve sergelhança com · a carapaça das costas do camarão. · 

(6) no texto original aqui utilizado, esta fr~ é : " akákekaí weile!" 
( 7) nome de um arbusto que expele um leite branco. 
(8) "a reaina da árvore Jatai é tio claros como os olhos da ooça", disse o narrador. 
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jar-me comida! Quando matares um veado ou uma anta dá
nos parte para comer_! " . 

Assim é atélloj.e. A onça caça para que o urubu-rei tenha 
comida. A onça fói embora com olhos brilhantes. 

47. PAl!IG E ZAKAMI (Mutum e jacamím) _., 

(narrado por Mayuluaípu, índio Taulipáng). 

O mutum (1) era casado. Sua mulher tinha uma irmã 
mais moça. E que fêz o jacamím (2)? Casou com esta irmã 
mais moça da mulher do mutum. O mutum não gostou, por
que queria a menina para sí. Então o mutum disse para sua 
mulher: ''Não vou mais arranjar comida!" E agora, quem da
va de comer à mulher? O jacamim. 

O mutum ficou. enciumado com o jacamim. Que fêz o mu
tum? Bateu na multier porque ela havia permitido que o ja
camim casasse com sua· irmã. Um dia pegou o jacamim. Bri
gou com êle e jogou-se em ·cima do jacamim para empurrá-lo 
no chão. Brigaram e brigaram. O mutum pegou o jacamim e 
o jogou dentro da cinza do fogo. 

O jacamim levantou-se enraivecido, apanhou o mutum e 
o jogou com a cabéÇa dentro do fogo. As penas da cabeça do 
mutum ficaram tostadas e enroladas até hoje. O jacan:lim 
teve a cabeça queimà~a, que até hoje é tôda prêta. Caiu co·m 
as costas dentro~ da cinza. Por_ êste motivo as suas costas até 
hoje ,estão salpicadas de cinza. 

48. FABULAS DO REINO ANIMAL 

(narrado por Mayuluaípu, índio taulipáng). 

a): - Iwaleká e Oazámuli (1) (O macaco e o jabuti) 

O macaco estava comendo frutas da inajá (2). Apareceu 
o jabuti e disse: "O' cun}1ado, jogue-me algumas frutas para 
baixo! " O _macaco ~espondeu: "Não! Suba aqui, como tam
bém subí! " O jabuti disse: "Jogue ao menos uma para, baixo, · 
só para experimentar!" O macaco respondeu: "Não! Suba 
aqui, como também Sl:lbi! ,., Finalmente, porém, jogop. uma 
fruta para baixo. · 

( l) Crax. sp., ave g~lin~c~a. 
( 2 ) Psophia crepitans. . 

( 1 ) Teatudo tabulata. 
(2) palmeira: Maxintilíana re~•· 
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O jabuti apanhou a fruta, comeu e disse: "Estas frutas 
são boas para comer. São doces! Jogue-me um bocado delas 
para baixo!" O macaco respondeu: "Suba aqui como também 
subí!" · 

O jabuti tentou subir, mas não o consegu~u. Tinha subi
do um pequeno pedaço do tronco quando escorregou para o 
chão. O macaco mcstrou-lhe como se devia trepar, mas o ja
buti sempre escorregava de ncvo para baixo. Aí êle disse ao 
macaco: "Carrega-me para ci~a ! " :mie respondeu: "Está 
bem! Vou te buscar!" Desceu. Então o macaco carregou o ja
buti para cima da árvore, onde. o deixou, e foi-se embora. 

b) Oazámuli, Wailá e Kaikusé. (O jabuti, a anta ·e a onça). 
O jabuti ficou em cima e comeu frutas. No dia segui~te 

apareceu a anta debaixo da árvore. O jabuti tirou uma fruta 
inajá e jogou-a para a anta, embaixo. Esta não tinha visto 
o jabuti. A anta tomou a fruta, olhou para cima e disse: 
"Olhe, cunhado, jogue-me frutas para baixo! " O jabuti res
pondeu: "Nf o! suba aqui, cerno também subí! " ;-A anta res
pondeu: "Jogue-me frutas para baixo! Eu não sei subir! ". 

O jabuti disse: "Nada jogarei para baixo! Suba aqui, co
mo também subí!" Nenhuma fruta mais lhe jogou. A anta foi 
embora. O jabuti comeu tôdas frutas. Então procurou um 
jeito para d.escer. Arrastou-se sôbre as fôlhas, caiu e ficou 
de costas, pregado na t er ra. Não podia se virar. 

Ficou d·eitado assim durante algum tempo, talvez . um 
mês. Então apareceu a onça, que o queria comer. O jabuti 

. disse: "Não me coma, cunhado! Vou matar uma anta para 
que tenha comida!" "E' sério?", disse a onça. "Se me enga
nar, vou com:.er você". A onça lhe deu arco e flecha e o jabu
ti seguiu o rasto da anta. Encontrou um montículo de ex
crementos da anta e lhe perguntou: "Quantos dias faz que 
teu dono passou por aqui?" O montículo respondeu: "Siga 
o caminho! " 

O jabuti continuou andando e achou outro excremento 
de anta. Fêz a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. 
Foi andando mais e mais, para muito longe achou mais ex
cremento e perguntou: "Quantos dias faz que teu dono pas
sou por aqui?" A resposta foi: "Dezesseis dias!" O jabuti foi 

· andando e andando. Encontrou outro montícule e perguntou 
de novo: "Quantos dias faz que teu dono passou por aqui?" 
A resposta foi: "Quinze dias." 

Assim o jabuti continuou andando dia por dia até que 
chegou num montículo que disse: "E' perto; só falta um dia!" 
O jabuti continuou andando, sempre com o arco e a fl~cha na 
mão. A onça andava bem longe, atrás dêle, para não assustar 
a anta. Desconfiava do jabuti. O jabuti achou outro montí
culo que ainda e~t.ava quente e lhe perguntou: "Quantos dias 

. ' 
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faz que teu dono passou por aqui?" A resposta foi: "E' muito 
perto!" Depois o jabuti achou mais um montículo; êste es .. 
tava mais .quente ainda. Perguntou-lhe: "Quantos dias faz 
que teu dono passou por aqui?" 

O montículo disse.: "E' aqui bem perto! Que queres dêle?'2 

Então o jabuti disse : "Onde êle costuma tomar banho? Quero 
falar com êle! Deve-me! Quero meu pagamento!" O jabuti 
foi e achou a anta dormindo. Segurava sempre o arco e as 
flechas na mão e a onça seguia atrás, bem de longe. O jabuti 
esperou até a anta acordar. A anta acordou, viu o jabuti e 
disse: "Chegou, cunhado? Foi por isto que sonhei com você! 

O jabuti disse: "Estou com sêde, meu amigo! Urine na 
minha boca! Andei muito e não achei agua." A anta disse: 
"Abra a bôca! " O jabuti disse : "Enfie o seu penis mais para 
dentro da minha boca! A minha garganta está muito seca." 
A anta o fêz. O jabuti mordeu e pegou o penis da anta bem 
seguro. A anta correu para lá e para cá, ,batendo a tartaruga 
contra as árvores. Mas o jabuti não largou; mcrdeu cada vez 
mais e matou a anta. 

O jabuti tinha deixado o arco e as flechas no lugar onde 
a anta lhe urinara na garganta. Então levou arco e flechas 
para junto da anta e enfiou êstes tão forte der~tro do seu cor
po que chegaram a quebrar. A onça devia pensar que êle ti
nha matado a anta a flechadas. 

Chegou a o·nça. O jabuti disse: "Aqui está a anta!. Coma 
a vontade! Eu não .disse que mataria a anta para que você 
tivesse <Y que comer?" A onça deu uma faca ao jabuti e man
dou que êste abrisse a anta. A onça disse: "Vou buscar lenha 
para assar ~ carne!" O jabuti córtou a anta em pequenGs pe
daços. A onça voltou, carregando na cabeça a panela com 
lenha, mas era muito pouca. A onça colocou a panela sôbre o 
fogo e botou a carn~ dentro. Ela disse: "Vou buscar mais le
nha!" O jabuti disse: "Vou também buscar lenha, pois esta 
aqui não chega! Deixe a panela no fcgo, para que depois pos
samos comer!" 

Os dois saíram em direções diferentes. A onça foi para 
m.uito longe. O jabuti ficou por perto e olhando a onça. Tinha 
·uma faca na mãe·, com a qual raspou a casca duma árvore 
Urarí que crescia naquele lugar. O jabuti ouviu que a .onça 
estava ccrtando lenha bem longe no mato e voltou para jun
to do fogo, levando na mão a casca, Kumaloá, e espremeu 
muito veneno na panela da onça. 

Depois o jabuti voltou para o mato e sentou-se num tron
co de árvore. ~e tinha seguido um trecho pelo leito de um 
riacho e depois foi para a outra margem, a fim de que a onça 
não lhe encontrasse o rasto. Bateu no tronco para que a onça 
pensasse que também estava cortando lenha. Depois ficou 
espreitando para ver se a onça comia a sopa enven~nada. 

~ 
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Sabia que neste caso a onça tinha que morrer. Bateu nova-
mente na árvore e depois escutou. _ 

A onça já tinha comido; estava deitada no chão.com for
tes do·res, dizendo: "Jabuti miserável! E_u devia ter comido 
você" Calou-se e rQ.orreu. O jabuti aproximou-se devagai:, es
preitando sempre, porque tinha mêdo de que a onçà ainda es
tivesse viva. Viu que ela espichara as quatro pernas e que 
a cabeça pendia para-trás. Aí o jabuti disse: "Mas ela está 
morta! '' Puxou-a pela perna e disse: "O' cunhado, está dor
mindo? Eu não disse que se comesse da anta voçê iría dor
mir?" Puxou a onça pelo braço. e disse: ~ "Alô, cunhado, está 
dormindo mesmo?" Depois pegou nos lábios, abriu-lhe os den
tes e disse: "O' cunhado, com ·êstes me queria comer! Bem , . 

feito!" O jabuti tomou um facão e gritou: "Tome! Agora. me 
coma!" e lhe decepou~a. cabeça. Depois ihe arrancou um osso 
com o qual fêz uma flauta. · 

Foi adiante e achou um buraco na terra, em cuja borda 
se sentou, tocando a flauta: "Uáii jemilión! Uaii jemilión!" 
"'Esta é a flauta do Jemilión! Esta é a flauta do Jemilión!" 
(1). Não reparou que uma outra onça v1nha por trás. A on
ça perguntou: "Que disseste aí, cunhado?" e pulou para 
perto do buraco, mas não apanhou o jabuti. t!ste respondeu: 
"Nada!" e caiu para trás, dentro do buraco. A onça enfiou 
a mão dentro do buraco e segurou uma perna do jabupi. 
!:ste disse: "Oh, cunhado, isto é uma raiz de árvore! Tu pen
sas q'Ue é a miriha perna! " A onça soltou a per~à e o jabu
ti gritou: "O' cunhado, agora te enganei! Era mesmo a mi
nha perna!" A onça disse: "Mise.rável, agora vou-te apanhar! 
Vou buscar a minha enxada!" 

Aí apareceu o pássaro Kará-rá (2). A onça lhe.disse: "Fi
que aqui e não deixe o jabutt-· fugir! Se êle fugir, comerei 
você! Vou bus_car a minha enxada!" O jabuti estava no bura
co e ouvia tudo. A onça foi buscar a enxada. Kará'rá sentou
se junto ao buraco para vigiar o jabuti. Aí o jabuti disse: "O' 
cunhado, a onça não disse pai:a que me vigiasses aí fora, iµas 
sim aquí dentro do buraco. Tens que enfiar a cabeça no bura
co! Se te sentas tão longe, posso fugir!" 

Kará'rá enfiou a cabeça no buraco. Então o jabuti lhe 
jogou terra nos olhos. Kará'rá limpou os olhos. Enquanto is
so,. o. jabuti fugiu e1 só parou. bem longe, espreitando. Veio a 
onça com a enxada e perguntou a Kará'rá: "O jabuti ainda 
está aqui?'' Kará'rá respondeu: "Está! " Então a onça abriu 
o buraco, enfiou a mão e percebeu que o jabuti não estava 
mais. Quis pegar o Kará'rá, mas êste vcou para uma árvore. 

··A onça·brigou com o Kará'rá porque tinha deixado fugir ·~ ja
buti. 

-
( 1) "Jemilión é o nome . da onça", disse Mayuluaípu. 
( 2 ) um iiavião;. chamado cafacaraí no Brasil; . 
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O jabuti foi embora, deixando a on~a para trás, resmun
gando. Achou um outro buraco. Sentou-se perto do buraco. 
e tocou a sua flauta: ~'Uáii jemilion! Uéii jemilion! " Veio 
outra onça e perguntou: "O' cunhado, que foi que disseste?" 
Esta onça pulou em cima do jabuti e êste não teve mais tem
po para se enfiar pelo buraco. A onça o segurou, e pergun
tou outra vez : "O' cunhado, qu.e foi que dissete?" O jabt1-
ti respondeu: "Estou chorando porque os meus cunhados, 
as onças, morrem tooos ! " 

_ A onça disse: ''Mentira.! Tu nãq estavas chorando!· Tu dis
seste "Uáii jemilion!" Agora vou te comer!" O jabuti disse: 
"Assim, com os dentes, não me podes quebrar! Procura um.pé 
de ·assaí (3) que esteja pendido sôbre a água! Joga-me contra 
o tronco! Assim conseguirás quebrar-me! " A onça procurou 
uma árvore, carregando o jabuti sempre debaixo do braço. 
Achou uma árvore. O jabuti disse: "Agora joga-me contra o 
tronco. que está sôbre-a água! Assim conseguirás quebrar o 
meu casco f ,, - . . 

A onça jogou o jabuti contra o tronco, mas · ela não que
brou o casco; caíu dentro da água. A onça pulou atrás, mas 
não o conseguiu achar, porque êle tinha nadado rio abaixo, 
por· baixo da água. 

c) : Oazámuli e Waikín. (O jabuti e o veado galheiro). 

Um bom trecho depois, rio abaixo, o jabuti foi para a ter
ra, ·onde .se encontrou com. o veado galheiro. O veado disse: 
"Vamos apostar corrida?" O jabuti respondeu: "Deixe disso, 
eu corro mais do que você! "Então cada um de nós vai faze'r 
um· caminho, na mesma-direção!" Assim fizeram. O veado 
fêz· um caminho estreito, porém bastante comprido. O jabuti 
só fêz um caminho curto. 

Então o jabuti chamou todos seus parentes e os mandou 
postar-se no caminho do veado, de distância em distância. Dis
se-lhes que respondessem, uns na frente, outros atrás quan
do. o veado chamasse. No outro dia de manhã realizou-se 
a corrida. Antes de começarem a cor.rer o veado disse: "Quan
do eu chamar, você responda para que se saiba quem corre 
mais ligeiro! " 

O veado correu. Depois ficou um momento parado e cha
mou: "Jabuti! " A resposta veio da frente dêle: "a! " O veado 
correu outro pedaço. Correu, correu, correu. O jabuti lhe res
póndia, ora na frente, ora logo atrás, ora junto dêle. O veado 
chamou de novo e o jabuti respondeu_ atrás dêle. 

Depois o veado chamou de novo e o jabuti respondeu· na 
sua frente. Então o veado chamou mais uma vez e o jaouti 

- (3) pabneira de t1'0oco ffá'.git: Euterpe oleracea. • 
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respondeu bem na frente. O veado ccrreu o mais que podia. 
Aí o jabuti respondeu bem perto dêle. O veado chamou de no
vo e o jabuti respondeu atrás dêle. ·Aí o veado correu com tô
da fôrça e disse: "Agora o jabuti ficou atrás!" Chamou de no
vo e o jabuti lhe respondeu bem na frente. O veado ficou can
sado e correu mais devagar. . 

Gritou mais uma vez e o jabuti lhe respondeu na frente, 
bem longe. Correu com tôda a sua fôrça, mas ainda não tinha 
chegado no fim do caminho. Então chegou ao fim do caminho, 
sentou-se debaixo duma árvore murití (1), exausto, e morreu. 
O jabuti juntou todos os seus parentes e perguntou a cada-
11m onde o veado tinha deixado de chamar pela última vez. 
Chegou junto ao último onde o veado tinha deixado de cha
mar e lhe perguntou: "Onde foi que êle deixou de gritar?" 
Respondeu: "Aqui perto! " O jabuti disse: "Bem, então va
mos lá!" Seguiram o rasto e acharam o veado morto. 

O veado apodreceu e_ transformou-se na planta Waikín
epig. (2). O jabuti transformou-se na planta Oazámuli-epig 
(3). 

' 

49. KONE'Wó I 

(narrado por Mayuluaípu, índio taulipáng). 

I. Um homem chamado Kcne'wó estava com uma pedra 
quebrando frutas de tucumã, entre as pernas, perto de suas 
partes sexuais. Apareceu uma onça por trás, assustou-o edis
se: . "Que faz aí, cunhado? Kone'wó guardou um caroço na 

" mão fechada e disse: "Estou quebrando meus testículos para 
comer". A onça perguntcu: "E' gostoso?" O homem quebrou 
outra fruta de tucumã, mas sem que a onça o visse e deu-lhe, 
dizendo: "Aqui! Experimente!" A onça experimentou a fruta 
e disse: "E' muito bom, cunhado!" 

O homem disse: "Está gostando? Então experimente os 
seus!" A onça tomou uma pedra, bateu com t,ôda fôrça nos 
seus testículos e caiu morta. Então Kone'wó disse: "Eu não 
disse que você ía morrer? Fique aqui! Agora vou me embora!" 
Deixou a onça deitada. 

II. Então Kone'wó foi adiante e ·encontrcu u rr:a árvore gros
sa, bastante inclinada. Postou-se debaixo do tronco, seguraI}
do-o. Apareceu uma onça por trás, assustou-o e disse: "Que 
faz aí, cunhado?" Kone'wó respondeu: "Agora tôdas as árvo-

( 1 ) árvore que abunda na savana. · 
( 2) planta mágica, para obter-se bom êxito na caçada ao veado galheiro. 
( 3) ptanta má&ica, psra obter-se bom êxito na caçada ao jabuti. 
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res vão caír. Vou derrubar uma árvore para fazer um esteio. 
Enquanto isso, você vai segurar esta árvõre!" 

Antes de ir, cortou muitos cipós e amarrou· a onça bem 
firme na árvore. Foi embcra e ficou espiando de longe. A on
ça ficou cada vez mais magra. Então veio o macaco. A onça 
lhe disse: "O miserável do Kone'wó me amarrou aqui e dis
se que a árvore ía cair! " 

O macaco disse: "Não t e posso ajudar. Tu n os comes!" A 
cnça respondeu: "Não! Não t e comerei! Desamarra o cipó!" 
Ficou pedindo por longo tempo. Então. o macaco soltou os 
cipós dos braços e das pernas da onça, mas deixou o corpo 
amarrado para que ela não o pudesse perseguir depois. Quan
do estava soltando os braços ,a onça tentou segurar o ma
caco, mas êste escapuliu e disse: "Ah! era isto que querias 
fazer comigo!" Fugiu .para a floresta. A onça disse: "Comerei 
o Kone'wó onde o encontrar! " Kone'wó tinha visto e ouvido 
tudo. 

III. Foi adiante e achou um rochedo inclinado, debaixo do 
qual se sentou. Apareceu uma onça, assustou-o e disse: "Que 
faz aí, cunhado?" Kone'wó botou as duas mãos debaixo <.:.~ 
pedra e disse: "Estou segurando o rochedo que quer cair. Va- . 
mos ter maus tempos, como antigamente. Todos os rochedos 
vão cair. Segure o rochedo! Vou abater uma árvore para fazer 
um esteio! n Deixou a onça postada por bai~o do rochedo e foi 
embora . 

. IV. Encontrou um mucura (1). Colocou-lhe pratas dentro 
do ânus, segurou-o em baixo do braço e foi andando. Encon
trou um homem que estava carregando uma grande rêde. Ko
ne'wó lhe disse: "Dou-te o Mucura pela: tua rêde! " O homem 
respondeu: "Não posso fazer isto! " Kone'wó disse: "Vende-me 
a rêde por êste animal manso! Só defeca pratas! " Quando 
acabou de dizer isto, comprimiu o ventre do Mucura e êste 
defecou prata. 

Kone'wó disse: "Estás vendo, êle só d·efeca prata! Se jun
tares tudo num saco grande, serás um homem rico!" Aí o ho
mem lhe deu a rêde em trcca do mucura. Kone'wó tomou a rê
de e foi embora. Quando tôda prata tinha saído, o mucura só 
defecava excrementos. Então o homem disse: "~ste miserá
vel me enganou! " Sc!tou o mucura e· foi embora. 

V. Kone'wó foi adiant e e encontrou uma árvore araparí. En
controu um outro homem, que tinha trabalhado na terra dos 
inglês.es e que estava a caminho, de volta para casa. O ho
mem carregava mt1itas mercadorias consigo. Kone'wó tinha 
antes colocado, no alto da árvore, umas moedas de prata. :S:le 

( 1) Mucura ou Micura : D idelphy•. 
• 

• 
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disse 'ao homem: "Vende-me a tua espingarda! " :a!ste respon
deu: "Com que a queres comprar?" 

Kone'wó disse: "Dou-te em troca esta árvore de prata! 
Nunca para de dar moedas de prata. Poderás juntar, até en-
cher um saco. Quando tôdas as pratas tiverem caído, podes 
ir para casa e esperar até que a árvore tenha novos frutos! 
Depois podes repetir a mesma coisa! " 

Kone'wó comprou uma espingarda, uma calça e uma_ ca
misa. Depois disse: "Quando o vento move as fôlhas, a prata 
caí. Quando os fru+tos estiverem bem secos, a casca se abre e 
dentro encontrarás pr~ta!" Veio o vento. Caíram três ou 
quatro moedas de prata. Quando nada mais caía, o homem 
sacudiu a árvore. Caíu mais prata. Kone'wó foi embora e dei~ _ 
xou o homem junto da árvore. 0 homem a sacudiu e sacudiu, 
mas nenhuma prata caiu I?Jais. .._ 

-VI. Ao pôr do sol Kone'wó estava sentado junto ao rio. Apa-
receu uma onça por trás dêle e lhe perguntou. "Que faz aí, 
cunhado?" Kone'wó respondeu: "Estou quebrando lenha para 
fazer fogo" , mostra_ndo, ao mesmo tempo, uma estrêla que es
tava brilhando por trás da floresta, como se houvesse fogo 
numa árvore seca. Disse à onça: "Vá buscar aquêle fogo para 
fazermos fogo aqui!." _ 

A onça saíu em busca do fogo·. Andou, andou, cada vez 
mais longe, mas não encontrou fogo algum. A estrêla apro
ximou-se cada vez mais, porém a onça não a alcançou, por 

. ~ 

mais que andasse. Kone.'wó foi-se embora. · . 

VII. Sentou-se novamente junto ao rio. A· lua estava bem 
alta no céu. Kone'wó tinha bolos de tapioca consigo. Apareceu 
uma onça. A luz da lua brilhava dentro da água. A ónça ·lhe 
perguntou: "Que faz aí, cunhado?" Kone'wó respondeu: "E_u 
gostaria de buscar o bolo de tapioca que está lá no fundo! 
Quer ver? Vou buscá-lo!:" Kone'wó tinha escondido na . mão 
um pedaço de bolo de tapioca. Pulou dentro da água e ficou. 
algum tempo no fundo. Quando surgiu de . novo, segurou o 
pedaço de bolo na mão. Disse à· onça: "Pronto, cunhado! Viu? 
Aqui está um pedaço de bolo que fui buscar! Não pude apa-
nhar tudo! " 1 

A onça pergunto~: "E' gostoso, cunhado?" Kone'wó. res
pondeu: "E' gostoso! Experimente!" Deu-lhe um pedaço. A 
onça saboreou o pedaço de bolo e o achou muito bom. Kone':
wó lhe perguntou: "E' saboroso, cunhado?" A O·nça respon
deu.: . "E' saboroso! Vá buscar mais!" Kone'wó disse: "Não! 
Agora quem vai é você, C.unhado! Não consegui apanhar tu
do. Quando cheguei àô fundo, a água me trouxe logo pata 

• 
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cimà. Vá com uma pedra amarrada no pescoço para que vo
cê chegue logo ao fundo e possa apanhar tudo! Espere aqui_! 
Vou buscar uma pedra e cipó, 'para amarrar no seu pescoço!" 

Kcne'wó trouxe uma grande pedra e cipó. Amarrou o ci
pó muito bem em redor da pedra e esta muito justa ao pesco
ço da onça, para que ela . nãó a pudesse. tirar com as pernas. 
Depois êle disse: "Agora vá procurar o bolo de tapioca, -cu
nhado! Siga -a pedra, ela vai ràpidamente para o fundo. ·Lá 
está o belo! " Então Kone'wó empurrou a pedra com a onça 
dentro da água e foi embora. A onça fi~ou no fundo. · 

. . 
VIII. Kone'wó foi adiante e achou a trilha de -uma anta . 
Nesta trilha havia pegadas recentes da anta. Kône'wó ~sen
tou-se no caminho. O caminh9~ subia por um morro. Aí apa
receu uma onça. A cnça lhe perguntou: . "Que faz aí, cunha
do?" Kone'wó respondeu:: "Estou esperando pela anta que 
agora mesmo subiu por aqui. Quero matá-la!" Disse majs: 
"Vou assustar a anta, para qu:é corra por aqui~ Espere aqui 
por éla! Quando ela -passar por aqui, pegue-a e mate! Lago 
que de lá el:J gritar: e-:.-! você se apronte aqui no caminho· pa-
ra apanhá-la." -

· Kone'wó saiu, seguindo as- P.eg~d~s da anta. Chegou no 
ponto mais alto do morro. Lá -estava Ul}la grande pedra re
donda. Kone'wó gritou "e---!" Soltou a pedra da terra e a 
rolou morro abaixo. _A onça ouyiu o barulho feito pela pedra 
e pensou que era a anta. Preparou-se para apanhar a anta 
no meio do caminho. A pedra rolou pelo caminho, morro abai
xo,· quebrando madeiras, cipó e tudo que encontrava. A pedra 
chegou perto d~ cnça e esta se preparou para pegá-la. A onça 
apanhou a pedra. A pedra matou a onça, amassando-lhe o 
peito e os braços. Passou sôbre ela e continuo·u r-0lando para 
diante. 

Kone'wó seguiu pelo rasto da pedra e perguntou de lon
ge: "Alô, cunhado,-onâe estava_ a anta?" A onça não respon
deu. Então, Kone'wó disse: "Que é que _tem você, cunhado? 
Está dormindo?" Kone'wó chegou junto da onça, e a encon
trou tôda estraçalhada. Disse: "Cunhado, ~stá dormindo2 
Acorde! A anta se foi!" Pegou a onça pelas pernas e a puxou 
para lá e para cá. Depcis disse: "Ah, ela está morta!" Di~ 
mais: "E' muito valente" Mas eu matarei a todos vocês! Só 
se me aconteçer um desastre; então também morrerei!'. , 

IX. Kone'wó deixou a onca estendida m-0rta e foi adiante. 
Subiu numa árvore sêca, inélinada. A árvore tinha muitas raí
zes. Apareceu uma onça e lhe perguntou: "Que faz aqui, cu
nhado? me ·respondeu: "Esta _árvore serve muito · bem ccmo 
um banco, c~nhado! Se quizer ver, suba aqui e sente-se junto 
de mim. Aí a onça subiu para -junto dêle. Kone'wó indicou _ 

- ~ 

• 

' 



' 

, 

• 
• 

146 REVISTA i>O MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VII 
·~ : " . . 

um galho podre e mandou que se sentasse nêle. Ko~e'wó esta_ 
vai sentado;num galho-:firme, bem junto do outro. . 
: : ·. . A ·onça, arrastou.:.se ~iµ direção ao galho podre. Quando · 
segurou nêle com ;a -mão, o galho quebrou-se e a onça caíu, 
enlaç·ando uma perna-"e as_ dua~ mãos nas raízes da árvóre. 
i{011eJwó disse: "Você -:desce muito depressa! " A onça tinha 
q:flebrado -a perna e uivava de dor. Kone'wó desceu e disse: 
f'V-ou -ajudá-la! Vou puxar você para fora!" Postou-se atrás 
~dà onça e lhe segurou nos testículos. Apertou os dedcs e lhe 
:amassou os testículos, matando assim a onça. 

' . . . ' 
X. Kone'wó foi adiante e encontrou uma grande queda d'á
gua.que caía duma montanha. Sentou-se na margem e olhou 
para o gra~de buraco que ficava por debaixo da queda. Apa
receu uma onça e lhe perguntou: "Que faz aqui, cunhado?" 

, ~le respondeu: "Estou com vontade de buscar aquêle pedaço 
de. prata qu~ está lá no buraco! '' · 

.No buraco por baixo da queda estava uma pedra redon-
da e branca, que par~cia prata. A onça perguntou: "Onde é, 
cunhado?" Kone'wó respondeu: "E' alí, bem embáixo! Abai- · , 
Jre-se!" Por -debaixo da~ queda existia um redemoinho grande 
e fundo. A onça abaixou-se para ver a prata. Quando ela se 
abaixou, Kone'wó postou-se atrás dela e lhe deu um empur
rão no t,:azeiro; a onça caiu no redemoinho da queda e afo
gou-se. Kone'wó foi embora. 

XI. Kone'wó foi adiante e achou uma árvore com o tronco 
bifurcado, em forma de V. Enfiou a cabeça na bifurcação e 
amarrou um cipó por cima da cabeça. Apareceu uma onça e
lhe perguntou: "Que faz aqui, cunhado?" Kone'wó respondeu: 
"Isto é uma árvore Mauarí ! Quer ver? Vou tirar daqui o Mau
arí (.1) ! Esta árvore canta tôdas as noites! Quer aprender, 
cunhado?" · 

A onça perguntou: ''E' bonito? " Kone'wó respondeu: "E' 
muito bonito! E' um bom canto para a dança! A onça então 
disse: "Eu quero ouvi-lo"; Kone'wó disse: "Então traga um 
cipó!" A onça arrancou um cipó. Kone'wó mandou que ela 
enfiasse a cabeça na bifurcação. A onça enfiou a cabeça vi
rada para trás, ficando de barriga para cima. Kone'wó então 
·amarrou a onça com o cipó bem firm-e na árvore. Disse para 
a onça: · "Você aprenderá o Mauarí numa só noite! Agora vou 
buscar a minha rêde ! ' ~ Kone'wó foi embora e deixou a onça 
amarrada de costas . 
. ~ .. 

XII . . K.one'wó segulu caminho . . Chegou a uma casa de _gen
t~.: P.e~guntou-lhes: ~'Que fazem .aqui, cunhados?". Respon~e-

. . • .- •"" •• f • . •• 
.. 

.. 
• · ' '. {,1.) .' quer . dize i::· " Vou ouvir âqui o canto Mauarí, para aprender." O Mauarí é . um 

· canto de bailados dos Taulipáng, Makuxi', Arekuná e outras t ribos. · .. ·... , . . 
. . 
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ram: "Nada! Moramos aqui. Esta terra é nossa." Kone'wó be
beu muito caxiri na casa dessa gente. Então lhe · disseram: 
"Há uma onça por aqui que te persegue para te matar!" Ko
ne'wó respondeu: "Não! Uma onça · não me mata! " Depois 
perguntou: "Onde mora a onça?" Disseram-lhe: "Mora na 
nascente dêste riacho (l)." Aí Kone'wó disse: "Quero vê-la! 
Vou lutar com ela!" 

~le estava um pouco embriagado pelo caxiri. Despediu-se 
e foi andando. Antes que chegasse perto da onça, defecou. 
Untou então o rosto, os braços e o corpo inteiro com urina. 
Depois esfregou excremento pelo corpo todo. Fedia horrivel
mente. Foi andando até chegar na porta da casa da onça, on
de gritou. A onça saiu e o empurrou para longe da porta. 
Quandó a onça avançou· de novo sôbre êle, Kone'wó esfregou 
excremento misturado com urina que tinha n~ mão, no na
riz da onça. A onça pulou para trás e correu. Kone'wó correu 
.atrás. A onça correu muito depressa. Kone'wó deixcu-a es
capulir. 

, 
XIII. Kone'wó seguiu para ·diante. Encontrou uma casa de 
abelhas pendurada num galho. Sentou-se debaixo da árvore. 
i\,pareceu uma onça e lhe perguntou: "Que faz aqui, cunha-· 
do?" Kone'wó respondeu: "Estou comendo mel de abelha!" 
A onça lhe perguntou: "E' gostoso, cunhado?" Kone'wó res
pondeu: "E' muito gostoso! Kone'wó trazia consigo mel de 
abelha numa pequena cabaça. :€le disse: "E' muito bom! Po
de experimentar!" 

Despejou um i:touco de mel na mão da onça. A:_ onça expe
rimentou e o achou doce. Kone'wó disse: "Vou derrubar a ·ár
vore! Quero que você segure a árvore! .Não deixe perder nada 
do mel! Logo que a árvore cair, segure a casa de abelhas! Não 
a deixe cair no chão p~r~ não quebrar! 

A onça foi segurar e Kone'wó começou a derrubar a ár
vore. Quando a árvore estava caindo, Kone'wó gritou para 
a onça: "Cunhado, já está caindo! Segure a casa de abelhas!" 
A árvore caíu. A onça abriu os braços para segurar a casa de 
abelhas. A árvore caiu-lhe em cima e a ·amassou. A onça mor
reu. 

XIV. Depois Kone'wó foi para uma maloca de gente. Alí lhe 
contaram que Kulatú-pódole, o pai do jacaré, estava comen
do tôda gente que conseguia apanhar. Eram apanhados quan~ 
do iam buscar água. Assim se queixaram a Kone'wó. 

Kone'wó saíu da _maloca e foi para o pôrto. Lá procurou 
por Kulatú-pódole. Achou-o deitado num banco de areia~ Ko
D:e~wó lhe perguntou: "Que faz aqui, cunhado?" ~le respon
deu: "estou esperando por uma ·ànta! (Gente para êle é an~a.) 

( 1.) o riacho, junto ao qual estava situada a casa em questão. 
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Por aqui hâ muitas! Todos os dias pego uma e passo muito 
bem! H Kone'wó então disse: "Estive hoje ·em casa delas. Vou 
ver!" . 

Foi para junto de Kulatú-pódole, no banco de areia e 
disse: "Cunhado, estou muito cansado!" Kulatú-pódole res
pondeu: "Também estou cansado, cunhado! " Kone'wó então 
disse: "Fois vamos dormir! De tarde, . quando acordar você 
vai matar uma anta! " Deitaram-se juntos no banco de areia. 
Kulatú-pódole com?çou: a dormir. Kcne'w<?_ não dormia. Fingía . 
que estava dormindo . . J:>ouco depois levanto.u-se e disse· ~ár-a 
rKulatú-pódole: "Cunhado!" Queria ver se êste dormia. Kula
tú-pódole estava dormindo. 

Então Kone'wó pegou num cacete e ·bateu nas costas de 
Kulatú-pódole. · ~le queria matá-lo. Assim que bateu, jogou ... 
se IJ.O chão, rolou pa~a lá e para cá e gritou : "aí---aí---!" Ku
latú-pódole acordou com a pancada e pérguntou: "De onde 
veio êste pau? Kone'wó respondeu: "Foi um galho que caiu 
de cima: Também me atingiu aqui no lado!'> Depois começa
ram a dormir de novo: Kone'wó chamou outra vez a Kulatu
pódole: "Cunhado! Cunhado!" Kulatú-pódole não respondeu. 
Estava dormindo. 

Então Kone'wó pegou novamente num pau e bateu c.om 
tôda fôrça na nuca de Kulatú-pódole. Logo que bateu, jogou
se no chão- torcendo o corpo e gritando. Kulatú-pódole ac-0:r
dou· e perguntou a Kone'wó: Foi você· cunhado?" Kone'wó?" 
Kone'wó res_pondeu:-"Não!· Não fui eu! Foi um galho que cálu 
de cima! Também me atingiu! Sinto a dor aqui! " Kulatú-pó
dole _disse: "Oh, cunh~do, se o galho me tivesse acertado na 
ponta do nariz, eu estaria morto!" Kone'wó disse : "Vamos 
dormir outra ve~, cunhado! O pau caiu de cima!" · 

. Kulatú-pódole com~çou a dormir outra vez. Kone'wó ficou 
acordado. :8;le agora sabia o lugar onde podia matar Kulatú
pódole com pancada certa. Kone'wó apanhou outro pau e ba
teu com tôda fôrça no.lugar indicado, na ponta do nariz. Ku
latú-pódole começou a tremer e morreu. · 

Depois Kone'wó foi para a maloca da gente, pára contar 
o acontecido. Chegou na maloca e contou que tinha matado 
Kulatú-pódole. Todos foram lá para ver· Kulatú-pódole. Che
garam onde êle estava estendido e o abriram. Tinha muitos 
ossos e carne de gente nas entranhas. Depois Kone'wó foi em
bora. A gente ficou na maloca. 

XVI. Kone'wó estava arrancando raízes de Timbó (1) . Apa
receu uma onça e lhe p~rguntou: ''Que faz aqui, cunhadó?" 
Kone'wó _respondeu: "Vou arrancar timbó para jogar dentro 

( 1 ) Planta treptideira, utilizada para matar peixe.. 
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_ duin riacho. La ·existe,. muito peixe. Se quiser comer peixe, va
moá 'arrançar timbó!" A ·~onça -r~spondeu:- ''Então ·vamos! u 

· l(one'w~ mandou a onÇa tr..epaipelo ·timbó·e lhe deu uma faca. 
_ Q~s~- para a onça: _"C.oi:~e J~em em cj_ma ! " O ti:tntió estava 

~;_. pe.~dendo do galho_ de uma ·arver~ muito alta. A onça s_ubiu . 
_ pelo· timbó. Quando' ela chegeu em-cima, ·cortou o timbó por 

~citna de su:a cabeça e· cafu. Kone_:wó tinha ficado em baixo, 
an(le·á ésperou ·com um ·ca·cete·na mão e-quando a onça caiu, 

t ·matoti .. a. ~ 
< 

·. -
~ - . 
. ~xvI:Kone;wó - ficqu '_por alguns dias ·em casa. Depois s-aiu com 

_·a_ s.arabªtana para-àtirar em ayes ·é comer. · Encc·ntro.u dois 
· • · 

7 
- filhas ·de Piai'mã. ~tes disseram :-. -· "Nosso pEJ,i e n·ossa mãe 

foram_ secar o lago-Laipán!" -~oné',wó_ ouviu isto, ficou parado 
e-disse: "Qu~ro esGutar! - Queto ~scutar para ouvir bem!" 

· Kone'wó disse_: . "Eu sei~ónde ~fica : 9 lago!"- _ · 
· - · Foi para.o l~go, ond·e encontróu-Piai'mã e~sua_mulher bal• 

deando -água para secar o Iágo e apanhar peixes. O ~rabalho· 
os fizera suar: Kon~'wó, enrolou __ bem _firme um floco de_ al--. -- _· '. ~. . ~ -· . ,.,,; ~ 

god~o,_. gue co~g~ou ... }:l:a ~-ª!-~batana_. ~ EI_I:taq_ atirou_ c·ontra, os , 
test1e.ulo~ .do R1a~'m,a ~que estava post~do com as .-·pernas aber-

- : -t~s e balâeand_o· ,água . entr.e -as-per.nas, parà trás, cõm uma 
~ _,. ca:~a~~ · ~i~ifmã.,· ass·iistou;.-se. - Qjlari~o~ ' Piai'mã ·sentiu o -tiro 

. ~ centra :õs tEfstíeúlos;"'pert~Qu qu~ erã u~ -peixe ~. 'Apànhou um 
'" _-,~~liwaí- (1) ~ estregou:o_ng$· testíeu];._Gs e disse.:_ ~'Ba_te outra: vez, . 
. - ~liwaíl'! ·&C>rie'WQ enr~ÍÔU _ out~o ~OCO' de .algodão e O atirou 
- contra a ·vuivâ da. mulher de .:Piai'mã. Ela dísse: ":Bste Aliwaí 

·- · : danado-!·,, Apanhoµ urrí Aliwaí,_€sfregou-o .i1as ·su:as:- partes se-
- ~ - .. xuáis e disse: "Bate outra -vez, Alíwaír' ·- - - - : ~ 

Pla!'rnã ficou 9-esconfiaâo . . Kone'wó. enrolou urn carpço 
de-algodão_ num .flÇ>~p - para atira~. eom_ tôda fôrça. Colocou-o 
na sarabatan~.- Piai'ínã · estava bàld:eando _água qua!ldo· Ka
ne'wó f:êz pontaria. Piai'mã olhóü por entre_ as perl)as na sua 
direç.ão. Fiai'mã levantou-se· e"' disse para a mulher: · "Veja lá 
esta gente, mihha ,..mulher!" Coi;reu -atrás dê1e. Kone'wó cor.: 
i•eti máto . ~adentro~ P~~i'mã à. per'Se-gui:.lo. · _. Estava perto e· 
quase cll"~go11 a: s~µiâ-lo~~ ·,. -~ - · · · - · . / - ·· ,--

~ . . Koné'wó já-nao podia. mais corre_r. Topou com um riacho 
e passou ·pàra··a ,margem _oposta. Piai'mã-estava perto dêle: 

_ .. _,... _ Na outta tnargem estava ·ae-itad-0 :um:vead·o~ Kone'wó corria 
, na·'direção dêl'ê-.sem o ~aber: O v-ea:~o assustou-se e eorreu~ Ko-

~ " - -ne'wá ficôu paratto. Plai'mã pensQu-que ·éra:Kone'wó que con-

' 

-- _ . tinuava a corr_er e pers~gulu -o vea.do (2). Piaimã apanhou , 
"º veado .. O veado· gritou. Aí Kone'wó disse: "Puxa! Se eu não 
tivessé topado com" o yeâdo:~ o ·Piaitmã '.tinha~ m~ agarrado!'' 

._ 

. --
. . 

. , 

( 1 j· · peixe blindado, .em. brasileiro; Ca$CUdO. · · - - · · 
~ ''(2~ ~gue muito em -vo_g~ nas fugas, em lendas. Vid-e pg._ 97 (do orili0 •X)-.-

- . ~ 

, 

-. • ,10:0 
- ~~~ 
:~ 
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XVII. Kone'wó voltou para casa. Lá raspou o cabelo da cabe
ça, ficando inteiramente careca. Então apanhou a sarabata
na e saiu. Chegou no meio da floresta e sentou-se. Aí Piai'mã 
o encontrou e lhe perguntou: "Que faz aqui, cunhado?" Ko
ne'wó respondeu: "Vou abater algo para comer!" Piai'mã lhe 
perguntou: "Com que você cortou o cabelo?" Kone'wó tinha 
dentes de piranha (1) pendurados na sarabatana (2). -~le 
respondeu: "Cortei-o com êstes dentes de piranha." 

Então Piai'mã disse: "Corta os meus cabelos para que eu 
fique igual a tí, cunhado!" Kone'wó respondeu: "Bem! Não 
diga ai." Mandou-o sentar-se e disse: "·Diga apenas ·"etxí ''!" 
Kone'wó cortou-lhe todo o couro cabeludo. Piai'mã gritou: 
"etxí agá! " Kone'wó disse: "Não diga etxí agá!" Diga apenas 
etxí "!" Kone'wó cortou em volta qo cabelo, arrancou-lhe to
do o couro da cabeça e o jogou fora. Depois tirou pimenta 
duma pequena cabaça e esfregou-lhe a cabeça. Piai'mã ficou 
louco de dor e correu. Kone'wó voltou para casa . 

XVIII. Kone'wó ficou dez dias em casa. No dia séguinte vol-· 
tou para o mato e encontrou ossos de uma anta morta. Pas
sou pelos ossos e foi niais adiante. Então sentou-se num tron
co de árvore. Piai'mã ali o encontrou. Piai'mã chegou lá edis
se: "e~'. Na sua cabeça e;l.·esceu uma pimenteira cheia de fru
tos. Piai'mã perguntou: "O' cunhado, foi você que cortou os 
meus cabelos?" -Kone'wó já estava de novo com os cabelos 
compridos. Kone'wó respondeu: "Não! Não fui eu! Talyez fôs
se aquêle que está ali morto. Passei pelos seus ossos." 

Piai'mã disse: "Vamos ver, cunhado! .Quero ver seus os
sos!" Foram para junto dos ossos da anta. Chegaram até os 
ossos. Então Kone'wó disse: "E' aqui, cunhado!" Piai'mã lhe 
disse: "Vá enfiá-los (1) ! Deixe-me dançar com êles!" Piai'mã 
foi e cantou: "Farei tremer aquêle que me cortou os cabelos! 
Sou Piai'mã! Sou Piai'mã!" Enquanto estava caminhando, 
os ossos batiam um no outro "telén-te-lén-te-lén". Piai'mã foi. 
para longe, dançando com os ossos. Kone'wó ficou sentado no 
tronco da árvore. Depois de pouco tempo ouviu de novo o 
canto do Piai'mã que voltavar Piai'mã encontrou Kone'wó e 
disse-lhe: "Agora dança você com os ossos do cunhado!" Ko
ne'wó pendurou os ossos no pescoço para dançar. Cantou c9-
mo Piai'mã tinha c.antado: "Farei tremer aquêle que 
me cortou os cabelos! Sou Piai'mã! Sou Piai'mã! Sou Piai'"'. 

. 
( 1) perigolO peixe predador; em brasileiro: Piranha: Serrual.mo sp., Py~ntrus ap. 

Os índios utilizam-lhe os dentes para cortar o cabelo. . 
( l) 1eralmente pende do canudo uma dentadura de piranha, para afiar as peque-

nas flechas. · 

( 1) "Como dentes de porco, para pendurá-l0tt como corrente ao pescoço", explicou 
Mayuluaípu. 

• 

,, 

.. 
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mã! Os ossos batiam um no outro, fazendo: telén-telén-te-
lén". . 

Kone'wó andou um pedaço e depois sentgu-se. Estava en-
ganando Piai'mã. Não queria ir para longe. Ficou onde esta- · 
va para que Piai'mã pensasse que tinha ido para longe. ·Ao 
meio-dia levantou-se e voltou. Primeiro cantou baixinho para 
que Piai'mã pensasse que vinha chegando de longe. Voltou, 
todo coberto de suor, para junto de Piai'mã. Depois disse para 
Piai'mã: "Agora dane~ você, cunhado!" 

Piai'mã apanhou os ossos e pendurou-os no pescoço. Piai'
'mã sabia que Kone'wó estava enganando-ct. Sabia que eram 
os ossos de uma anta. Piai'mã cantou, enquanto caminháva: 
"Com ossos duma anta êle me enganou (2) !"Quando Kone'
wó ouviu estas !alavr-as de Piai'mã, apanhou a sarabataJ:la e 
foi para casa, deixando Piai'ma dançando sozinho. 

XIX. Kcne'wó trepou numa .árvore que estava meio caída .e · 
defecou lá de cima. Apareceu Pembekú, o besouro do estru

me, e quis comer os excrementos. Pembekú andou em roda do 
monte de excrementos, para entrar nêle. Kone'wó pegou-o e 
disse : "Aqui há poucos excrementos! Se quiseres comer. ex
crementos, lá dentro tenho mais! Enfiou o besouro no ânus. 
Pembekú comeu os excreme,ntos e os intestincs também. Ko- · 
ne'-wó morreu. 

50. KALÃWUNSÉG, O MENTIROSO 

(narrado· por Akúli, índio arekuná) . 
- . . 

1. Kaláwunség {l) veio para casa e contou que. tinha en-
·contrado o rasto de uma anta. Nunca uma anta tinha an
dado por aquêle lugar. Seu5. cunhados disseram: "Bem! 
Amanhã vamos ver! Amanhã vamos seguir o rasto e ~a:
tar a anta!" Na manhã seguinte. Kaláwunség saiu com os 
cunhados, todos armados de arcos e flechas e com facas bem 
amoladas, para que pudessem abrir e retalhar logo a anta .. 

Chegaram à margem de um riacho e procuraram o ras
to da anta. Perguptou a Kaláwunség: "Onde achaste o rasto 
da anta? Aqui n.ão há pegadas!" ·:mle disse: he-he-he seténe 
netaíte + (2) ! " "Achei-as neste lugar, justamente aqui!" 
Disse mais: pemonéite + ! "aí há gente (3) ! " Depois disse: 

( 2) Mayuluaípu ainda acrescentou, à guiza de explicação : "Não são os o,ssos do 
homem que- cortou meu cabelo". ' 

·' 

( 1) o nome indica uma pessoa que chora muito. Em portugu~s: chorão. 
( 2) as palavras de Kaláwunség são sempre pronunciadas como por um débil mental 

com a última vogal elevada ( +). A tradução é sempre de Mayulua-!pu. Uma tra• 
dução precisa muitas vêzes é impossível, porque tôdas as palavras pronunciada• 
por Kaláwunség são propositadamente élteradaa. 

(3) quer dizer: pegadas de gente. 

• 

/ 
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"telápezónanei néite + ! " ·"Ela ( 4) sabe .esconder suas . pega~ 
das!'.' (5). Os cunhàdos se aborreceram e foram para casa; 
Kalawunség fci atrás dêles. 

2. Depois Kaláwunség foi com sua mulher e cercou um ca
pinzal com fogo para ver se saía algum veado. Mas nada saíu. 
O fogo queimou todo o capim. Aí Kalá~wunség andou pelo 
meio da queimada para ver se havia algum animal mort~. 
Encontrou deis ratos, Atús, que matou. Foi para casa e comeu 
os dois r~tos. 

Depois ficou dizendo aos vizinhos que tinha matado dois 
veados, um velho e um novo. Os vizinhos ·foram perguntar 
a sua· mulher se era verdade que Kaláwunség tinha morto 
dois veadcs. A mulher disse: "Onde os teria matado? Nunca 
matou veado algum! Não foram veados que êle matou! Foram .... 
dois ratos! " Então os vizinhos souberam que êle estava men-
tindo. · 

3. Um dia Kaláwunség achou o rasto d~~um veado e o seguiu 
durante muito tempo. Abaixou-se para olhar as pegadas. ·De 
repente o veado estava postado diante dêle, bem perto e lhe 
perguntou: "Quem estás procurando, Kaláwunség?" ~ste res
pondeu: "Quem? Você!", pegou na espingarda e matou o 
veado. Depois contou: isto aos outrcs. Mas era uma men~i!"a .. 
4. Então Kaláwunség achou timbó (1) na nascente de um 
riacho. Neste lugar nunca havia dado t_imbó. Voltou para 
casa e contou aos cunhados que tinha achado ti1nbó. O.s cu
nhados disseram: "Vamos amanhã arrancar o timbó e jogâ-lo 
no riacho para apanharmós peixe! " No -outro dia de manhã 
foram para lá. 1 _ 

Kaláwunség foi com-êles para lhes mostrar o lugar onde 
nascia o timbó. Procuraram pelo timbó no lugar onde Kalá
Wlll1Ség dissera. Kaláwunseg disse: "Justamente aqui neste 
lugar havia timbó! Vamos p~ccurar!" Os cunhados ptocu
raram e procuraram, mas não acharam nada. Então, grita
ram: ''Hei, Kaláwunségf Onde está o ,timbó?" Foi para junto 
dêles e êles lhe perguntaram novamente onde estava o timbó. 

Kaláwunség respondeu: "Aqui, justamente neste lugar1 
Procurem! Aqui! Aqui!" Procuraram outra vez. ~aláwu~ség 
fingiu que estava procurando também. Finalmente se can
saram. Perguntaram mais uma vez: "Onde é, Kaláwunség? 
Será mesmo aqui onde você está dizendo?" Kaláwunség res-

( 4) que.- 'dizer : a anta. : /' 
(5) quer dizer q qe a anta escondeu seu rasto por bai.x(i d e pegadas de gente; suas 

pegadas se transformaram em pegada• de gente. Mas ·a anta é um d91 animais de 
caça dotado de menos sagacidade; tan1~m ai suas pegadas aão larcas e mar· 
éantes. O côm ico está nessas circunstâocia 1. 

( 1) planta trepadeira: utilizada para eo..renenar peixes. 
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_pendeu.: .-'.'Era á_qu.i n._este lugar! Talvez se escondesse." Disse 
.mais': "~le-. (2J ê '_gente_! -~le sabe que· a gente -.o procura. Por 
isto sé escondeu!"· ·Então: voltaram para casa. . 

" - . 
... - ... f -

5,- ~ Kaláwunség ~stava em c·asa, onde queria. vender 11ma es-
pingarda a tim vizinho. -~le d·isse: "Estã -arma gosta de mata-r 
os-animais a grande distância e não perto. Quando eu atirar, 
l:lln~ .ave cairá de uma árvore alta!" S~a mulher, que estava 
es-eondida ·na éscut idão da casa, dísse: "Quando_ foi que aba
teste alguma caça come esta espingarda?" Kaláwunség res-

. po~deu: -"Quem dísse que· fui eu? Eu esta:ya falanqo .do meu 
cunhad·o !.." 

~6·: Kaláwunség chegou na terrà dos inglêses para· cemprar 
uma espingarda. q inglês . lhe disse: "As espingardas. ainda 
são .novas! ~ão estão _maduras -ainda!- Vàmos --ver &e há uma 
madura!" Foram para junto da árv,ore de espingardas. Che
garam lá: O inglês disse a Kalàwunség: "Fique postado· aqui 
embaixo! Se~cait uma·; apanhe-~! Não a deixe cair .no-chão!" 

..... . . - ... - . 

o _inglês ·sacudiu,.-a . árvof~.:-C aiu uma espingarda. Kalá- • 
:wunség- -~panhou-a. -O -inglês-· ~ls8-_e: _ :"Pede. :-fi~ar-· com esta!'', 

~ · Kal~wun$ég queria fingir que ~falavã inglês: Mas i:ião falava 
_ --. ::u-~-à,:_palaria s.equer:;.-Era= seu irmão q~em ~falava inglês.. _ 

- X-:-: • .. • --- ... 

'""' . - ~ . -
.... .. _;: :..- ... -~ = .. . ~ ..... ~ . -. .... - ;,... ~ 

-· , -~ ·" ~Seu~·irmão qt.teria pólvqra; -c·humlio e támbém üma espin-
,gat-da: -Então KafâwuRSég di~se:.âo~~ngl~s que seu ir!hão -qüe
ria -também UIJ.la espipgarda, pólvora., chumbo -e .e~poletas. ·O 
inglês disse: ~'~ooe ser ·qu.e tudo· cai?- para ~baixo. Vou sacu
dir!" Sacúdiu a árvore, mas_ nada ceJu. Depois foram para . 
junto da árv_qre da ·pólvora. O inglês sacudiu a árvore. Aí caiu 
pólvora num papel. - - ... 

EiJ.tão Ka~áw.unség disse.: ''Agora_· chumbo! V amos lá! '' 
Proc~raram uma ·árvo~e de chumbo. _O 'inglês ·sacudiu a árvo
re.:AÍ: ca_iu chumbo no p~pel"'Então ~aláwun,ség disse: "Agora 
as espoletas!" O tngles sacudiu uma--outra árvoré. Caíram es.:. 
pol_etas. ' · - · ~ - _ -
$. • -- : - - - . 

~-, D~p~ois ~aláyvu~ég ~olteu -P~r~ casa .e ~ontou a histó-
~ ria .( l) . : · < ~- ._ - .. · ·: _ _ . , 

, ... - ..... .,;i:. 

... - ':" .. -

. ~ ~ -
-(.Z) .. quer dizer: · O timbó. ..: --.. ------ ., - . 

-

( l) - Esfa· narração. é visíV.eliriente u.ma paródia sôbre os índios. que _trablllhavam. -~s· 
_ sageiramente na Qµiana B ritâni-ca ?- <tué depois ficavam contando -muitas histórias 

· impossÍcveis. ~- · .,. · : • . _ · · · . ., 
E~ provadó que tais mentiras sio con~adas também por outras tribo! (e na prá· 
"üca)' por uma obse_rvação de e. _H • . d'e Go.eje: 19.08, pg. 26: "Os Saluma COO· 
-:taram aos 'J'rio que" as contas. de vidro que êles recebiam •. - ~o éKambo, dos bni· 

,. •í,leiroe e que -revendiilm aos ClftiQ, cresciam· em arbustos que êles- mesmos tinham 
·plantado!" • ~ ~"" . -·- ...: - --!! • 
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PARENTESCOS E ANALOGIAS 

A LENDA DO DILÚVIO em ligação com a ARVORE DO 
MUNDO, que se carregava de todos os bons frutos ( 1· e 2) é 
encontrada com algµmas modificações, também, nas outras 
tribos das Guianas, que pertencem ao mesmo grupo lingüís-
tico. · 

Uma lenda do dilúvio dos Akawoío, relatada pelo mis~io- _ 
nário inglês Brett, mostra o maior número de coincidências 
com a lenda do dilúvio dos Arekuná (1), seus mais· próximos 
vizinhos a leste. . 

Os Akawoio da Guiana Britânica contam que os ani ... 
mais e as aves foram feitos, ao criar-se o mundo, por Mako
naíma, o grande espírito, que nunca foi visto pelo homem. _ 

, Todos os animais, naquela época, falavam. Sigu, o filho 
de Makonaíma, imperava sôbre êles. Viviam juntos em per
feita harmonia e submetiam-se ao seu govêrno brando. Eram 
diàriamente mandados em tôdas as direções, a fim de colhe- · 
rem, nas matas, os alimentos necessários, e na volta cada 
um trazia uma parte dos melhores alimentos encontrados 
para seu protetor e senhor, como prova de respeito. A lavoura 
era desconhecida naquela época. Makonaima, porém para 
surpreender as suas criaturas pela sua bondade, deixou que 
nascesse uma árvore imensa e deslumbrante. Cada galho des
ta "árvore carregava .frutos diferentes. Foi a cutia que desco
briu a árvore frutífera· e ia lá todos cs dias comer a yontade, 
sem informar aos outros. Sigu mandou primeiramente o pica
pau, depois o rato, para saber onde a cutia tinha seu lugar 
de repasto. O rato çonduziu-o ao local e êle determinou que 
cortasse a árvore, plantando todos os galhos e lascas, a fin1 
de que em tôda a superfície da terra crescessem, árvores fru
tíferas semelhantes. Com o auxílio de todos os animais e 
aves cortou a árvore; resultou, porém, que o toco estava oco 
e cheio d'água, na qual nadavam ovas de tôdas as qualidades 
de peixes de água doce. Sigu determinou a distribuição das 
diferentes qualidades de peixes, nos rios e lagos. A água 
existente na cavidade do· toco estava, porém, em ligação com 
nascentes subterrâneas e começQu a transbordar. ~igu co
briu o cepo com uma cêsta e conseguiu assim evitar o contí.o 

• 
(a) Nesta parte, os numeros escritos em algariamoa arAbicoa fazem referência à nu

meração das leooaa e, em algarismos romanos, estão as notas. 

' 

; 
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nuo transbordamento. O curioso macaco Iwarrika viu a cês
ta, julgou que estivesse cobrindo preciosidades e a levantou. 
Incontinenti transbordou tôda a água contida, derrubou o 
macaco e inundou a terra. Sigu fugiu juntamente com os 
seus animais para o lugar mais elevado da terra. Ali êle os 
trancou na caverna e com as aves e os animais que sabiam 
trepar subiu ao tôpo de uma palmeira muito alta, onde per
maneceram, suportando o frio, a escuridão· e a fome, por lon
go ·tempo. De tempos em tempos Sigu atirava frutas da pal
meira e pela queda na água reconhecia o abaixamento con
tínuo do nível d'água, até que finalmente o chão novamente 
se encontrou sêco. Todos desceram, então, da palmeira e 
Sigu libertou também os outros animais que havia trancado 
na caverna. 

Entremeados nesta narração encontramos elementos ex
planatórios. Assim o guariba, no alto da palmeira, começou 
a urrar de mêdo e de tal maneira que teve dilatação da gar
gapta. Desde então êle possui na garganta o curioso tambor. 
O levado jacamim foi o primeiro que deixou .a árvore. Meteu
se dentro de um formigueiro. As formigas esfomeadas roe
ram-lhe as pernas. Daí ter êsta ave, que antes possuía pernas 
li~das e grossas, pernas finas e magricelas. O jacu (1) supos 
que o fogo, que a muito custo fôra feito por Sigu, fôsse um va- ' 
galume, e o enguliu. Daí ter a garganta de um vermelho 
brasa. .· 

O macaco, cujo atrevimento causou ó dilúvio, fico·u com a 
sua preguiça e a tendência para ações tolas, qualidades que 
transmite aos seus descendentes sem a _menor diminuição. 
Pareêe entretanto que tomou profundo horror pelo mergulho, 
horror êste que divide com os seus descendentes. · 

O plano idealizado por Sigu, para espal~ar as plantas nu
tritivas da árvore encantada, teve bom êxito, pois após o. 
desaparecimento das águas, brotaram tôdas as plantas. Ape
nas os peixes de água doce se distribuíram irregularmente nos 
rios, de sorte que até hoje em muitos rios faltam os peixes 
.mais saborosos. (II) · 

Tem-se a impressão de que o missionário ortodoxo amol
dou um pouco o princípio dêste mito, que apresentei na tra
dução literal, ao seu objetivo religioso. Makunaíma, que em 
todos os mitos apresentados por mim, figura como meliante, 
é aqui o "Todo Bondoso, Grande, Invisível". Seu irmão mais 
velho Jigué (Sigu) passa a ser seu filho, que reina sôbre os 
animais, que naquela época viviam pacificamente junto com 
os .homens: Deus-pai, Filho e Paraíso. . 

(1) 
( JI) 

Jacú - Penelope marail. 
Rev. W .H . Brett : 1868, pág. 378 até 383. - Confronte também E.F. Im-Thum: 
1883, pág. 379-381. Rich. Andree : 1891, pág. 118-120. 
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. Também em outri>s-mitcs, transmitidos por Brett, qu.e 
possibilitam uma . confrontação com o nosso material, trans
parece claramente sua intenção de "melhorar", de modo qJie 
tôda a sua coleção (III), que scfre ainda do mal de uma forma 
poética extravagante, ~'-deverá ser utilizada com certa reser
va", como já menciona Ehrenreich. (IV). 

Alguma identidade com êste mito encontramos na ver
são índia da len·da de Noé, que me foi narrada pelo velho c-a
cique Ignácio da tribo Makuxi do rio Uraricuera, da segufr\te 
forma: (I) . · 

• 

Noé mandcu construir um barco imenso e avisou a todos 
os animais, onça, cexvo, a-nta, capivara e outros, a todos os ani
mais da terra. ~le também a visou a tôdas as pessoas: "Tudo 
perecerá na água!" Mas as pessoas disseram: "E' uma men
tira! " Noé construiu um-barco imenso e mandou embarc-ar 
todos cs animais, plantando dentro do mesmo tôdas as árvo~ 
res frutíferas, príncipalmente bananas, milho;-mandioca, ca-- _ 
ju e outras. O barco ainda pode ser visto hoje no· outro lado 
do monte Roroima, (I~), uma imensa roéha e ªº' lado uma 
grande plantação de ban~nas. Noé disse às pessoas: "Sereis 
transformados em delfins e peixes, cobras d'água- e -tarta
rugas." (III) As gentes, Majongóng, Makuxi, Taulipáng,
Wapixána, Sapará, Wayumará, Maku (IV) e outras aera111 
crédito a Noé .. Todos os cutros transformaram-se em anim~.ls 
aquáticos. Desceu então muito água do Roraima e inundou 
tudo. - As pessoas que~ foram _advertidas por Noé, dissera1U.:. 
"Nós não queremos cons-tr.uir barcos, subiremcs nas árvoresf'' 
Foram transformadas em tocandiras (V) e talvez, também, ém 
borboletas. Agutipurú (VI) -subiu numa inajá muito alta, -por 
issq ainda hoje adora -os frutos desta palmeira. Outras pes
soas subiram nas árvores e transformaram-se em tôdas ases
pécies de macacos - guaribas, macacos de cheiro e outros. 
Por isso ainda hoje os -macacos apresentam certas feições hu
manas. Outras foram transformadas em pássaros. O tamari
duá, que naquela época ainda era um ser humano, dissera:- -
''Em que deverei transformar-m:e agora? Cu tia, paca, anta~ 
todos êstes animais são· comidos. Nêles não me transforma-~ 
rei. Então irei transformar-me num tamanduá, êste não é 
comido pelos homens!"- Um outro fêz c9isa semelhante e ·se 
transformou num jaguar; um outro numa raposa;- todos 
em animais que não -são cernidos. 1:stes foram os espertos:! _ 

-t III ) W.H. Brett: Legenda and Mytbs. 
(IV) P . Ehrenrei-::h: 1905, pá1. S. 

( 1) Confronte com tomo 1. -
(li) Ao norte do Roroima, na Guiana Britânica. 

(III) Enorme tartaruga de água -doce: Emy1 sp. 
(IV ) Tribos c;iue hoje ainda existem. 

( V) Enorme fonniga preta: C-ryptocerua ap. 
(VI) Espécie de esquilo. 

• 

,. 
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Os demais, anta, cutia, cervo e outros, foram os tolos! To
dos os pássaros foram para o céu, mutum, urútiu, passarão, 
garça e demais. Dizem êles que o céu tem aí uma abertura, 
o portal para êstes animais. Tudo ficou inundado e a noite 
desceu; o sol não brilhou mais durante longo tempo. Então 
disse Noé: "Quando alvorecer, deverão cantar!'~ !:le o disse 
para os papagaios, araras, cutias, antas, a todos animais, aos 
guaribas, mutuns e -outros. 

Um dia Agutipuru comeu frutas do pé de inajá e esfregou 
o~ caroços sôbre o membro genital. Resultou ficarem presos 
alguns cabelos e por isso, ainda hoje o caroço se apresenta 
cabeludo. Agutipuru jogou uma fruta de inajá na água para 
ver se o nível estava diminuindo. A fruta fêz "ting" ; sinal de 
que havia ainda muita água. Assim Agutipurú procedeu -du
rante um longo tempo, tôdas _:as noites. Um dia a fruta fêz 
"pong". Percebeu então, Agutipuru, que a água estava bai
xando. Começcu a água a baixar tão ràpidamente, que a fru
ta inajá, quando novamente a atirou n'água, fêz "pau". Per
cebeu então Agutipurú que· a fruta caira em terreno sêco. 
Cantou primeiro o mono urraaor, depois o galo, o mutum e 
todos os demais pássaros que -eantam de madrugada. Estava 
clareando e o dia chegando. Apareceu outra vez o sol. Or
denou então_Noé ao úrubu, que naquela épo~a ainda era uma 
pomba, fôsse ver se o terreno já secara. · O pássaro demorou
se muito, alimentava-se de a~imais, principalmente de pei
x~~ podres, que esta vain semeados por tôda parte._ Com tal pro
cedimento s,ujou-se na lama fedorenta, transformando-se as
sim no urub·u. Noé mandou uma pomba pequena no seu ras
tro, a fim de certificar-se da causa da demora. Esta não imi
tou o procedimento da enviada anteriormente, voltando e 
contando tudo a Noé. Disse então Noé ao urubu: "Tu és fe
dorento demais! Não te querG em minha companhia ! Podes 
continuar cem êste teu modo de viver! " Assim se transfor
mou no urubu. A pombinha disse : "A terra está sêca ". Nisto 
Noé desceu do céu com sua canoa. Antes êle ainda mandou 
o gavião, o corocoró, a garça ·(II), enfim, tôdas as aves que 
aindà hoje vivem à beira dos lagos, no lodo, alimentando-se 
de peixes e carne já apodrecidos. Todos ficaram, não tendo 
voltado nenhum dêles. Mandou então o cervo e lhe disse: "Cui
d~do! Existem muita~ formigas! Deixa que elas primeiro se 
retirem!" Más o cervo era cabeçudo e disse: "Não tem impor
tância". Na_quele teJ1lpo êle ainda possuía canelas carnudas. 
As formigas lhe comeram tôda a carne das canelas e hoje o 
vemos de pernas finas. Também ao cervo do mato as formi
ga8 comeram a carne das pernas. Noé disse-lhes que se apres.:. 

• 
(1) lbl• ap. 

( ll) Garça real. 

... ....... 
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sassem. Por isso o veado cerre tôda a vida. Noé disse aos ani
mais: "Deixem que seque mais um pouco e que se vão as for
migas! " Porém os animais, o veado, a anta, não esperaram, ·e 
por isso as formigas lhes comeram as carnes das pernas. 

Disse então Noé ao veado, anta e todos os outros animais 
de caça: "Se em suas caminhadas cruzarem com o homem, 
não fujam, falem com êle! Não tenham receio!" Disse então 
o macaco: "Não dêem crédito a êle, e fujam dos homens!'' Os 
animais s.eguiram o conselh9 do macaco ·e por isso são caça
dos pelo homem até.hoje. Do contrário ainda seriam seus ami
gos. 

Com. facilidade tiramos desta lenda os componentes bi
blicos, pi:incipalmente a figura de Noé, depois a arca e as duás 
pombas. A primeira pomba que se transforma no urubu cor
responde certamente ao corvo da narração bíblica, que foi 
mandado por Noé em primeiro lugar e que "continuamente 
voava de um lado para outro até que as águas secassem sô
bre a terra": (I) Notàvelmente aqui nossa lenda condiz mais 
com as velhas tradições judaicas. Segundo esta "o corvo en
controu no tôpo de uma montanha o corpo putrefato de-um 
homem, sôbre o qual pousou, não cumprindo com a obriga
ção para a qual foi enviado"." (II). O corvo ou abutre que se· 
alimenta de cadáveres, também é mencionado nas lendas do _ 
dilúvio norte-americanas e mexicanas de influência cri~tã. 
Os Tinné ou Denê-Dindijé da América do Norte Britânica 
contam, segundo Petitot, que, antes do dilúvio, apenas um 
ancião salvou-se dentro de uma canoa. :mie mandou então 
um corvo para colher informes, o qual porém, não voltou, 
pois conseguiu alimentar-se de defuntcs que boiavam por 
tôda parte. Finalmente, no terceiro vôo, uma pombinha trou
xe um brôto de pin:t:ieiro (III). Tezpi, o Noé dos habitantes 
do Michoacan, enviou, logo que as águas desapareceram, 
tlm abutre, que devia se informar do estado da terra e levar
lhe detalhes, se já se poderia ver terra sêca. O abutre alimen
tava-se dos defuntos espalhados por tôda parte e nunca mais 
se lembrou de voltar. Mandou então Tezpi outros pássaros 
para colher informes, entre êstes um beija-floF. Quando 
novamente brilharam .os raios solares e a superfície da· ter
ra se cobria de um manto verde, o beija-flor voltou co,m um 
ramo verde. (IV) . 

(I) I . Moisés 8 . 7. • 
(II) Micha Josef bin Gorion. 1913, pág. 214. 

(III) Segundo Petitot: Mooographie des Dene-D indijé, Paris 1876, págs. 74-75, apud 
R . Andree: 1891, págs. 82-83. 

( IV) Andree : 1891, pág. 103. 
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.Tudo o mais em-nossa lenda é pu-ramente indígena. Prin· 
cipalmente quanto aos diversos elementos expl.anatórios que 
correspo.ndem em· parte àqueles da lenda dos Akawoío. · 

. /,.. á~vore m·undial sem ligação com .o dilúvio encontra
mos nl.lma lenda dos karaib ·da Guiana Britânica, que, tal
vez,. ~penas parcialmente~ foi transmitida por Im Thurn . . Não 
levando em c0nta o aparecimento de outros animais, ela coin
cide muito com as lendas correspondentes de se~s vizinhos 
aparentados. Os karaib contam que, quando che~ram, pri
-meiramente, do céu para a terra, tôdas as·plantas úteis nas
ciam sôbre uma árvore imensa. Esta árvore f Qi descoberta 
.por uma anta que engordou, alimentando-se fartamente das . 
frutas que caíam de seus galhos. Os Karaíb estavam ansiosos 
por conheeer o lugar de repasto da anta. Disseram a.o pica-

:pau que a · ol;>serv~ss·e. :alste porém não conseguiu desobrigar
. se da incumbência. Então mandaram que o rato a seguisse. 
~ste achou a árvore frutífera. Repartiu com a anta o achado 
~ disse ao§. Karaíb que não tinha achado nada. Um dia êles 
encontraram o rato 'tlormindo e. descobriram na boca domes
JD.Oum grão de milho. Acordaram então o rato e obrigaram-no 
a mostrar a árvore. Pegaram então, os Karaíb, seus machados 
de pedra e derrubaram a árvore depois de um árdua trabalho_ 
de me~es. Cada um dêles levava pedaços da árvore e os plan
tava em seu campo. ·nesde êste dia cada índio tem a sua pró~ 
pria plantação. (I). 

. . 

A mesma lenda dos Karaíb conta W. E .. Roth; apenas, em 
sua versão o rato _é enviado logo como explorador. O mesmo 
se evidencia e ~eva logo os índios ao pé da árvore frutífera. 
(II). . · 

Encontramos, finalmente, transmitido por Nordenskiõld, 
uma-árvore mundial nllma lenda dos Chané, localizados nos 
limites ocidentais do Gran Chaco. Os Chané são originários 
dos Aruak. Hoje êles se confundem inteiramente na língua, · 
costumes e hábitos com os ,seus vizinhós e antigos senhores, 
os· Chiriguano (Guarani). Na lenda da "criação, do mundo" 
conta-se que a terra inicialmente nada produzia, estando to
talmente calva. Apenas uma Algarroba . (III) existia, "a mãe 
de tôdas as árvores. Nesta árvore encontravam-se inuitas qua-

.. 

. (I) 
(II) 

,(III) 

Im Thurn: 1883. pág. 379. . 
W. E. Roth: 1915, pág. 147. - Recebí esta extraordinária obra do conhecido 
etpólogo iriglês e amigo <los índios, quando editava o presente volume. Ela con
tém inúmeras lendas das . tribos costeiras da Guiana Britânica, Arowak, Karaíb 
e Warrau. Tanto · quanto · foi possível ·ainda aproveitei êste precioso material, ou 
pelo menos mencionando o mesmo. · · 

Wayaca-piapa (wazaká·piape ), "árvore derrubada" ou "toco de árvore" 
é chamado pelos índios um arenito existente ao nordeste. do Roroima, . pert~n
cente ao mesmo grupo e, .conforme Richard Schomburgk; "têm muita semelhança· 
com um obelisco". " Dizem que o espí:rito de Makunaima derrubou esta árvore 
e a transformçu em pedra, quando de passagem por esta região". Richard Schom'
búrgk: o. e., vol. II, pág. 260; - W. E . Roth: o. c., pág. 236. · 
Prosopis alba. Das frutas desh~·. árvore os indígenas fl!bricam sua cérveja. . 

- . - . 
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·!idades de frutas. A mesma reproduziu-se por tôda parte da 
terra". (IV). 

Como nas lendas do dilúvio das tribos karaíb das Guia
nas, o desaparecimento das águas, assim também na lenda 
do incêndio universal dos Ipuriná do rio Purus, o reapare
cimento das águas é constatado pela queda de frutas. A 
ín.tim·a conexão desta lenda do incêndio com a lenda do di
lúvio já se evidenc,ia ·do f_ato de que o mundo posteriormen-
te foi devastado por um líquido incandescente qu.e queimou 
tudo, o mato e também a .água. Apenas os homens .sobrara~ ~ , 
e de plantas somente a árvore Marimari (I) O a~cestral 
dos Ipuriná, a preguiça, subiu na árvore para colher frutos,
pois os homens não póssuíam mais alimentos. A escuri~~ão 
se espalhou sôbre a terra. Sol e lua desapareceram. A pre
guiça colhia os frutcs ê jogava caroços para baixo. O pri
meiro caiu sôbre a terra dura e sêca, o segundo já caiu de11~ 
t.ro d'água, o terceiro em água já bem profunda e assim con
tinuadamente. (II) . -- -

Um tanto relacionada com estas lendas está a lenda do 
dilúvio dos Tembé, localizados no Pará e Maranhão. Numa 
grande iundação provocada por fortes chuvas, a água subiu 
a tal .illtura, que muitas pessoas morreram afogadas. Certo 
número de pessoas se sal-vou subindo às palmeiras. Como _não 
lhes era possível, devido- -'à escuridão reinante, enxergar o-que 
se passava embaixo, jogavam, de tempo em tempo, fruta's~ da 
palmeira para o fundo, a fim de auscultar, pelo som de- sua 
batida, se o chão já estava secando ou ainda estava coberto· . 
de água. Sempre, no entanto, escutavam o .som "pluck-pluck", 
na ocasião de cs frutos tocarem a superfície da água. Come--: 
çaram então, dentro da escuridão, a se chamarem em lingua
gem de sapos, o que . fizeram durante todo o tempo até que 
êles próprios se transformaram em sapos. (III). 

A representação do órion ligado a constelações vizinhas, 
encontramos em inúmeras lendas das Guianas. Mesmo sen
do bem diferente o decurso das ações destas lendas, elas tô
das alcançam mais ou menos o mesmo resultado, o que signi
fica que têm origem comum. Um outro argumento importan
te para o parentesco dêstes mitos de órion é a quase literal 
concordância de alguns -trechos. 

Muita semelhança com a lenda arekuná-taulipán~ de 
jilikawai-jilijoaíbu tem a ·1enda akawoío das "plêiades": 

Um homem desejava- a mulher de seu irmão e matou-o 
numa caçada. Decepou um braço do morto e levou-o à viu_va· 

(IV) 
(1) 

(II) 

(III) 

, 

Erland Nordenskiõld: 1912, pág. 260. 
Cama. · 
P. Ehrenreich: 1891, pá1- 71. (Versão portucuêsa na Revista do Museu Pau
lista, Nova Série, vol. II, Siõ Paulo, 1948). 
Cwt Nimuendajú-Unkel: 1915'; pégs. 293-294. 
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como prova de S\la morte. Em-:seguida tomou ... a para sua mú~ 
lher. Mas a alma do assassinado localizou•se n·uma· árvore 
bem juntinho à casa do, irmão e durante à· noite. ~rtchiá o ar~ 

. com os seus lamentos, até que a viu"va- recon:heceu o crime 
praticado- pelo. segundo marido, ficando inconsolável.. Isto 
aoorreceu imensamente o· fratricida e êle résolveu eliininar a 
mulher .e seu filho. · L~vo·u-a para uma caçada, mostrou-lhe 
um buraco junto ·à raiz de ·uma arvore imensa e exigiu-lhe que 
fôsse procurar den.tro .dêle ·p.m aguti. ·Empurrou-a então, bem 
como a criança, par.a ·dentro dg buraco ·e fechoµ-o . Nesta nol• -
te apareceu-lhe a -alma -do irmão e disse· qtie conhecia o seu 
.crime ,màs .que não lhe queria mal per"' isso, pois sua espôsa· e 
filho foram transformados em agutis. Êle mesmo não se can
saria de atormentar o assassino, enquanto o seu e~dáver mu
tilado não fôsse levado à sepultura. Mas, se o irmão fôsse .-es
palhar os seus intestinos e sepultar os outros r~stos mortais, 
êle não só cessaria de am~drontá-lo, como todos o& an·os, ne.s
ta época, os peixes apareceriam em abundâncfa nos rios. · O 
irmão fêz ó que lne foi dito. Os intestihos do assassinadó fo- , 
ram para o céu · e f armaram as_ Plêiaqes: E; d~ ·fato, ··foi como 
êle . dissera: c9m o a_parecimento anµal . desta constelação os 
rios se enchem de inúmeras· peixes saborosos. (I). 

Uma outra renda akawoío da ·mesma ctasse; que segundo 
Roth, tem :sua procedência ém idnt.es -karaíb, .~ transmitida 
por Brett~ tá.m·b'érn -em _for~a poética -e· ·adornáda cptn a·crés-. 
ciinos ' próprios. (II) o· COll~UdQ é O.~ ij\le ~egUt7: ~ . . ·: 

· Wailya, um feiticeir<f malignó' ern forma q.e taptr, jµntou- . 
se a -uma jove.m -mUlh~r Waw·aiya, (III)· quando esta ·se diri:- · 
• gia à plantação, ·conseguindo convenaê.,.Ia a se deixar ,.levar 
para seu país distante, onde a terra ·se .une -com o céu. ~mu
lher receava que Serikoai, seu valente marido, lhe viesse ao 
encalço e os matasse a ambos. W~il)t~, nesta altura enfei
tiçou-lhe-o machado, a fim de que ela se livrasse qe~ seu mari-
do. Um dia Serikoai convidou a mul}!er a acompanhá-Jo à 
plantação para colher· frutas ·do abac~teiro (IV). ªEu · te. · 
acompanho", disse ela, "mas preci.so levar o meu_ machado. º 

Enquanto sobes na árvore para apànhar ftutas, eu prete~~Q 
juntar l~nha para o nesso -fogo noturno"~ Ela _amolou o ma
chado. Tôdas as vêzes que tocava a-pedra, ouvia-se a palavra 

. ameaçadora: -sahtai! ", "devo cor~ar!" Foram juntos à plan
tação. O feitiço adquiriu ca.da vez mais fôrça sôbre _ela. e 
quando o marido trepou na á:rvoré para apanhar as frutas, 
ela' cortou-lhe um-a perna com o .machado e fugiu em seguida 

' . 
. . . 

(I) Roth: 1915, . pág. 262. Sêgundo: Chas. Da~iel Dance: Cliãpters fróm a Guienetie 
tog-book. Demerar:a 1881, p{ag. ~96:. · · · 

(li) Legenda etc., págs. 191-200~ . Confronte também Roth: 1915, pág: ..26-S · e e"" . ~ 
(III) Ehrenreich; 1915, pág. $9, chama à mUÍher errôneamente Wailya. · ·: 
( JV) Peraea 1ratis6itt1a G~ertn., a sabprosa frQta laurácea ·da Q.uiana Bntânica, ·onde . ' 

chamada avocato pear. · ·. · . . 
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com o sedutor. Jogado-no_ chão o mutilado chora~a, pen~n-
do que ia morrer. Nisto_ êle soprou uma lágrima no ar. Es~ 
voava sôbre êle em forma de um pequeno pássaro multicor_. 
"O' pássarinho", disse o homem que estava sangrando, 
"apressa-te, voa paraó-- minha mãe e chama meu nome! -"9 
passarinho voou até lá e chamou: "S·erikoai! " A mãe pergun
~ava: "Por que você _chama o meu filho? Diga-me a verda

~. 

de! Por que você voa -de ~um lado para outro?" O pas~~rinhb : -
tornou novamente onde-, se· achava Serikoai, tomando - nqv~~ -
instruções. Voltou então. para a mãe e lhe contou o cri~e._pr~:- .,. 
ticado. A mãe foi imedia.t~mente onde estava o filho e o cuteu~~-
com o auxílio de um bom e·spírito. O perneta Serikoai per-.: .. 
seguiu então a infiel ~spôsa, bem como o seu sedutor, ·por -: ,.., 
longo tempo, sem resultado. Finalmente, encontrou brotõs ~ 
de abacate. Procedi~m dós caroços dos frutos que a mulher -
comera durante a fuga. A chuva conseguiu apagar as .~Pega;., ,... ... · 
das, mas a semente deixada no caminho brotou em conse- · 
quência dela. O homem caminhava sempre em direção ao :Sql _ 
nascente, achando finalmente a -mulher, na ocasião em qúe ~-. 
ela caminhava ao lado do tapir. ~le atirou sôbre Wailya,. 111a-_ -
tando-o com tiro certeiro no coração, antes que êste pudes.:.. _ ~ 
se se transformar e~ gente. Serikoai cortou e defumou a 
carne do tapir. Em 5'eguida chamou a mulher de _volta. Ela . 
porém fugia dêle e como sombra a acompanhava o vulto---Q,e 
Wailya, o tapir. Assim continuou a corrida desenfre~da pas;- .. ,.,. 

, sando pelo horizonte· e continuando pelo céu afora, onde - ~in:..· ·• 
da hoie podemos vê-los· durante ·as noites estreladas. . ~: _..,_ . ..; , 

Nas Plêiades erixerg:amos Wawaiya, no· grupo de Ald~ba: ~~ ~ _ -~. 
ran, o tapir Wailya, ·que dirige furiosamente s~u ôlho inflama- ' 

1 
~-· 

do, a estrela d·e la. _grandeza Aldebara~ (a Tatiri), de uni _;_ ~-~ 
brilho amarelado, · sôbre- seu perseguidor próximó. A figüra-
poderosa dêste aparece na constelação de estrêlas brilhantes -
de Orion. Enxergamos os' seus ombros e a perna sã, assim --
como o cinturão largQ que costumava trazer consigo, e mais 
apagada a perna postiça do mutilado Serikoai. · 

. 

~ste mito possui uína série de pensamentos em comum 
com as correspondente8_ lendas dos Taulipáng e Arekuná. Já 
o nome do herói, Serikoai, é o mesmo da lenda dos Arekúná, _ 
JILIKAWAf. Em ambos -a parte preponderante é a palavra. r 
para estrêla Akawoío: SIRIGU, Arekuná: JILtKE. F:.:m ta- - · 
das as três lendas o herói é mutilado pela própri~ espôsq ín--._ _ 
fiel. Nas lendas taulipáng e akawoío ela lhe corta a perna · 
com o machado, no mom.ênto e.m que está colhendo frutas · 
de abacate. Na lenda dos Arekuná ela comete o crim.e com · 

• • ... -- - ----.~ ~,.;;.,N -

um tipo de facão feito de_ µiadeira dura, ·no ;lll.01:1ento eni ._ 
que·ê1e, de.pé sôbre a árvore,_ está apanhando frutas do uru~ -
cuz:eiro para pintura do corpo. Em tôdas as .três lendas o tn~ -

:;- . 

-
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. tilado manda que u~ passarinho transmita, aqui à mãe, 
lá ao irmão~ o crime praticado. Conjorme as lendas dos Aka
wQío e Tauiipáng, o pássaro chama primeiro pelo nome do 
herói, a fim.: de chamar ··atenção dos parentes. O final é ,di
ferente. Na .lenda dÓ$.Akawoí_o o herói continua a persegui
ção de sua.mulher e do sedutor, pelo céu afora até o presente 
·dia. Nas lendas taulipáng e arekuna êle se eleva para o céu 

--e deixa a vingança para seu irmão. 
_ O motivo. do perneta em combinação com às Plêiades e 
-partes de -Orion ·encontramos na -lenda da tribo dos karaíb 
·~entrelaçado com o destino dos heróis gêmeos Makunaima e 
Pia. 1:stes se lançam numa luta com:· Maipuri, o-tapir, que os 
bate. correndo em seguida para o mato. Os dois meninos per
seguiram-no durante dias, até que finalmente o cercaram. 

~ Pia ordena a .... M~kunaima· que corra ·à frente e conduza o ta
pir ao seu e~contro. Qi1ando o tapir passa pela frente de Pia, 
êste lança "'sôbre o mesmo sua seta.,arpão. A linha do arpão 
atravessa-se_ no caminho de Makunaima e lhe corta uma per-

.: na. Em noites claras podemcs vê-los ainda no ~eéu. Alí está 
·Maipuri (Hyades), alí . Makanaima (Plêiades) e sob o mesmo -
a sua perna ferida (Cinturão de ôrion). (I) . 

• _ - ~-· .;.>.. • • 

.,,.. Pei;teriç~ aqui também a lenc;Ia~ warrau de Nohi-a-bassi 
(literalnrente: "Perna-metade"): Nohi-Abassi màta sua sogra 
e foge com sua mulher~ A irmã mais: velha de sua mulher des
cobre .o assassinato -e Jlersegue o çasal. :S:le salva a mulher, 

h pondo-a sôbre uma árvor~, trepanqo em seguida na mesma . 
'4 E' alcançado. pela cun~ada que lhe e·orta, com :q.II) facão, par
-te .da perna. Ainda poâ~mos enxergar perfeitamente como a · 
mulher de Nohi-a-bassi sobe à árvore; ela é o que nós denomi-

~ namos KURA MOKU MOKU (literalmente: "Estrêlas peque
nas", isto quer dizer, Plêiades) . No plano posterior está o 
próprio Nohi-a-abassi (Hiades) ·e mais para o fundo sua per
na cortada (Cinturão de órion) ; (II) · 

· Motivos aparentados encontramos também numa lenda 
dos Kalinya (Galibi, Karaíb) de Surinam, na lenda de Epe· 
tembo: (III) 

Um homem falou à .sua mulher: "Está chovendo; eu que_
ro sonhar.agradàvelmente!" A mulher dando sentido diferen-
te a suas palavras, diss~- aos seus irmãos: "Escutaram, o que 
disse vosso cunhado? Agradàvelmente quero sonnar na chu-
v.a!" Os máus cunhados· em seguida amarraram muito bem o 
homem na rêde e o colocaram na chuva em frente à casa. Não 
lhe foi possível livrar-se dê}es .. Tremendo de frio, ficou a noi
te inteira na chuva. Mas ·êle suporto_~ tudo calado_ sem amai ... 

(1 ) Rotb: 1915, pág. 134 e seg. 
(li) Rotb: 1915, pág : 263. 
(ID) F. P . Penard en A. P . : 1908, pág. 39 e segs. 
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diçoar a mulher e os cunhados. Três dias depois convidou a 
mulher para uma caçada. Chegando ao mato, deixou que ela 
fôsse juntar madeira para espetos, a fim de assar a caça. Nes
te tempo teceu uma-cêsta que lhe serviria para levar a caça 
assada para casa. A cêsta devia ter o tamanho de sua mulher. 
Quando esta voltou, o marido ordenou-lhe que ·fizesse fogo 
sob a grelha e que em seguida entrasse na cêsta para que êle 

_pudesse verificar se o tamanho da mesma estava a seu con
tento. A mulher fêz-lhe a contade. DiSse em seguida o mari
do: "O que tu fizeste a mim, o mesmo farei a ti. Quero te ver 
sofrer como deixaste que eu sofresse!" :mie atiçou o fogo eco
locou a cêsta sôbre a grade de assar e assou a mulher viva. 
Depois de morta, cortou o cadáver em pedaços que colocou 
numa cêsta menor, pondo-se a caminho de casa com ela. Che
gando nas proximidades da aldeia pôs a cêsta no chão, retirou 
o fígado, entregando o mesmo à sogra. Esta o interpelou: "On
de está minha filha? '~ ~le respondeu: "Ela vem em seguida. 
Eu vim na frente. Ela, com o pêso dos porcos âo mato por 
mim caça·dos, não conseguiu manter o mesmo ·passo." A ve
lha comeu o fígado de sua filh.a·, supondo que f ôsse o fígado 
de um porco do mato. Saiu depois a procura da fil~a, achando 
finalmente a cêsta com os restos do corpo mutilado. Ela la
mentou a perda de sua filha. Carregou os restos para cása e 
contou o sucedido aos filhos. O marido havia fugido. Por mui
to tempo seguiram-lhe as pegadas deixadas pela mata e à 
beira dos rios. O fugitivo, pelo caminho afora, criou com dois 
colmos de milho o caracará prêto, (IV) a fim de que o m~smo 
o advertisse de perigos iminentes. Fêz, em seguida, os pássa
ros comedores de grãos (I). Mas nada lhe adiantou. Exausto, 
êle caiu finalmente sôbre um banco de areia~ Alí o encontra
ram os seus perseguidores. ~les estavam armados de tacape. 
A sogra aproximou-se e disse-lhe: "Eu não te quero matar, 
mas, pelo desprezo que por ti nutro, quero que sirvas de irri .. 
são e escarnia aos outros, a fim de que reflitas sôbre o crime 
nefando que praticaste." Em seguida vibraram~lhe inúmeros 
golpes com os tacapes e lhe cortaram uma perna junto ··-ao 
joelho, para que não mais pudesse caminhar, praticando o 
mal, e sim, permanecesse no mesmo lugar cheio de sofrimen
tos. E os homens disseram ao mutilado: "Cunhado! Mataste 
a tua mulher!" Todos retiraram-se do lugar e deixaram o ho
mem sôbre o banco de areia, na miséria e tormento. :me sofreu 
imensamente e pensou: "Homem, o que devo fazer agora? 
Devo transformar-me nas Plêiades? Não! Se eu apareço no 
firmamento na figura da constelação-das Plêiades, deverão 
dizer: Apareceram novamente no. céu as Plêiades! - Deverei 

(IV) Ibycter americanus. 
(1) CaNidi11: ory•ivora. · 

' ' 
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transformar-me em Venus? Não! Pois se apareço como estrê
la d'álva, êles dirão: '{Vejam, êle novamente se levanta no 
céu, saindo da escuridão!" - Onde irás me levar? Devo trans
forrµar-me em órion? Não! Pois se apareço como Orion, êles 
dirão: "Vejam lá o lutadQr celeste sem uma perna! - E o 
homem pensava e sofria. Em seguida êle chamou: Avô (II), 
rei dos urubus, venha! E o rei dos urubus desceu e lhe disse: 
Eu cheguei para te levar. Tu deverás transformar-te na cons
telação crural do órion, o lutador celeste de uma perna só! -
Foi então levado pelo rei dos urubus o homem perneta e co
locado entre as doze estrêlas da constelação de órion, de on
de êle chama o sol. Ao mesmo tempo· êle é o ·suporte do sol. 

Esta lenda, bem como as lendas de órion dos Arekuná e 
Taulipáng, tem como motivo comum a dupla desfôrra. Por 
causa de uma brincadeira o herói mata aqui sua mulher, lá 
sua, sogra. ~le aqui é castigado pelos cunhados por ordem da 
sogra, lá pela própria mulher, perdendo uma das perna~ As 
palavras vinga tivas que, conforme a lenda dos Kalinya, o 
herói ·9irige à sua mulher antes de matá-la: "O que tu fizes
te a mim, o mesmo farei a ti. Quero te ver-sofrer como dei
xaste que eu sofresse)~! , encontramos da mesma forma na 
lendá dos Taulipáng, onde o irmão do ·mutilado herói diz à 
mulher dêste, antes de afogá-la no mel de abelha: "Pagarás 
o crime que fizeste a meu irmão! Sofrerás agora o que meu 
irmão sofreu!" (II). Esta semelhança, que também pode va
ler como uma prova, dá conexão histórica destas lendas~ apa
receµ igualmente em. outras narrações, pelo menos na forma 
externa, conquanto o seu conteúdo seja diferente. O herói do 
mito dos Kalinya diz antes de transferir-se para o céu: "Que 
devo fazer? Devo transformar-me nas Plêiades? Não! " etc. Na 
lenda dos Arekuná diz Jilikawaí a seu irmão: "Não sei em 
que devo transf ormár-me. Num animal não posso transf or
mar-me." etc. Na versão dos Taulipáng (18), da mesma len
da, o herói não pronuncia estas palavras, e sim o seu irmão, 
a.ntes de êle tomar a resolução de se transformar em cachor
r<? do mato, após ter assassinado a mulher. :ti:le diz aos filhos: 
"Em que nos deveremos transformar agora? Cutia, isto não 
pode ser!" etc. O mesmo dito, em nossa narração· 14, é coloca
do na bôca da lua antes, de a mesma subir para o céu, ~ na 
do tamanduá na lenda-de Noé, antes de êle se transformar em 
tamanduá-bandeira. _ · 

.~ · Uma variante da lenda de Epetembo~ Roth escuto·u dos 
Warrau. Coincide, quase literalmente, o ·-princípio das 'duas 
lendas~ O herói mata a mulher por vingança, assa-lhe a car~ 
ne e·~ entrega o fígado aos seus cunhados para que êles o co-

(II) N o texto primitivo: TAMUSI, t raduzido arbitra.riamente por P enard , por "DEUS" . 
(II) Confronte a cima mito 18. · 
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mam. Em seguida manda-os para o mato;.a fim _de ajudarem 
a irmã a carregar a grande quantidade d~ carne. No mato êles 
encontram a· cêsta e a cabeça da irmã, que o marido colocara 
por cJma da mesma, espetada numa vaPa. Apressadamente 
voltam para casa, mas o marido já abandonara a casa pelos 
fundos, fugindo numa cano~. Os cunhados per~eguem-no e o 
alcançam em breve, mas êle salta# da canoa; sob~ numa· ãrvore 
e diz : "Vossã irmãzinha está onde eu a 'deixei". Procuram 
m.atá-lo; êle, porém,_ se transforma num -galináceo, Hokko, e 
cham-a . até hoje: "ija-ko-t sanuka tatâha", quer diz~r, 
"Irmãzinha alí ". (I) . ~ 

Devemos incluir neste · grupo de lendas a lenda arowak 
de "Mabukuli, o perneta". (II) ~ . 

Um hcmem de nome Mabukuli volta'\ta sempre das caça .. 
das sem resl:lltado, Todos o escarneciam, principalmente a 
mulher e a sogra, que moravam j~nto com êle numa cabana. 
Isto o mortificava tanto que, certa, feita,-q.uandQ .se achava 
no mato, cortou de cada uma de suas côxas, Uil1 pedaço de 
carne, tratou das f.etidas êom Akalalí (III), tom~ndo em se
guida o ru~.o de casa~ Ali chegandO. disse à mulher e à sõgra: 
"Aqurvocês tem UIIJ pedaço do tapir que éu cacei. As mulhe
res tomaram · a carne e a .comeram. _ O marido se abstev~ de 
comer desta çarne·. No dia,, seguinte acordou muito cedo't -di
zendo · à espôsa: "D~ixe que os escarnecedores me sigam no 
caminho que traçar~ei, a fim de que me ajudem a carregar a 
caça!~' Dito .e feito. Makabuli atravessou a mata, .. até que fi-

. nalmente morreu extenuado. Os óu tros índios seguiràm~lhe 
as pegadas; mas quando chegaram ao local acharam apenas 
o Akalalí, com o qual Makabuli pe~sara s.U.as feridas. O corpo 
do sofredor tinha ressuscitado como K.AMATALA, ·a queixada 
do tllpir, o Cruzeiro do Sul, enquanto seu espírito ·se traP..sfor
mou em Mabukuli c::u órion: As pessoas que o seguiram olha
ram para o .alto e, ao perceberem, ·à noite; as duas constela-

. ções, disseram com pouco caso: "Olhem alí o ressuscita:do e 
seu tapir!". .... r - - • 

Com as duas l~ndas precedentes, esta tem · _em comum 
que o herói traz para seus parentes, como caça, · carne h:qma
na que êle corta de· suas próprias coxas: A sigaj.ficação de 
KAMA-TALA como sendo o -Cruzeiro do ·sul é provàvelroente 
um engano do editor. Como queixada do tapir designam pelo 
menos outras tribos das Guianas, por exemplo, 95 Maj9ng-
góng-Makirítáre, o g-rupo de Alderaban, pela sua forma angu
lar. Além disso~ esta. constelação está localizada ria viz~an
ça imediata de órion, sendo portanto admissível que faça 

(1) - Roth: o. _e, P'C· 201. e se1. 
(li) . Penard: o . . e. p6c. 60. 

(IIIr Aparentémente planta medirinaJ. 
- -
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parte desta constelª'ção, ao inves do cruzeiro do sul, que 
,,. se ach·a bastante distanciado. · 

Nítidos pontos de contacto, tanto com a lenda de }..iabu
kuli, como com a (le Epetembo, mostra uma oútra lencla dos 
Arowak que Roth colheu: (I) Um homem vivia com sua mu
lher e a sogra numa -casa. ~le não tinha sorte nas caçadas 
e a sogra o repreendia por isso. ~le se calava diante das .re
preensões. Nc . . dia seguinte levou a mulher para uma caçada 
e a matou. Corto~-a em pedaços e asscu a carne sôbre uma · 
grelhà. Voltou .erri segu.ida para ca:sa e levou para a sogra, que 
preparou e coméu .o fígado de sua vítima. Vendo, porém, 
que a filha não voltava, licou desconfiada e acusou e· genro 
da morte da Sl.la fí!~a. Foi então procurar o irmão, _a gr~n-
de cobra d'água, pedindo-lhe que vingasse a morte de ,sua 
filha. No dia seguin~e_ela mandou que o genro fôsse fazer uma 
caçada n~ baía onde_ vivia a cobra d'água. ~le desconfiou e .... 
mandou seu irmão menor, que foi morto e devorado pela co
bra. Em noites claras se percebe no céu a grêlha e, bem jun
tinho, a enorme cebra com o ventre inchado, onde se acha . ,., 
o irmao menor. - - . 

A cobra é _sem_ ·dúvida, a constelação "Escorpião" com 
sua estrêla, verm-élbo -de _ fogo, de la. grandeza alfa, Antares. 
Possivelmente a gre.fha ·é a constelação da "balança" _pas pro
ximidades do "esçtjrpião". 

Também os Mak:uxi têm uma lenda de órion, que -o br:a
sileiro Barbosa Rodrigues comunica na sua preciosa -coleÇão · 
de mito& e contós_ -d~s :tribos indígenas das regiões .amazôni-
cas. ( I) . ..::.:.~ "' ;. 

Conta-se .que-.;;e.xfstiam três irmãos, ·dois solteirQs e um 
casado; os dois solteiros moravam bem distante -do casado. 
Daqueles s-e cont~ que-rim era feio e que o irmão bon1to ·não 
G> via com bons 91-hos;_ por isso êle procurava um meio à.e ma
tá-lo. Um dia êle preparou uma vara com a ponta bem ag.uç~
da. Disse em seguida a-o irmão: "Meu irmão, vamos procurar 
ltrucu, a fi.m de piritarmos nosso corpo?" "Bem, vamcs!" Che
gando junto ao urucuzeiro, disse êle ao irmão: "Meu irmão, 
sobe tu e apanhá para n.ós!" Conta-se que. então o irmão feio. 
subiu ao urucuzeirQ -é, n{> alto, em cima de um galho, para "8e 
firmar, abriu as pernas. O irmão o espetou debaixo. Êle-.teve 
m-0rte instantânea -e veio ao chão. O irmão cortou-lhe .as per
nas, deixou o cadá ver"'no local, deu meia volta e se afastou. 
Logo em seguida veio .a cunhada para falar com cs _ifmãos: 
"Como estás passandQy meu cunhado?" "Como éstarei pas
sando eu? Be)Jl/' ~'Como vai meu outro cunhado?" "i!;Ie saiu, 
foi passear" "J\.11, _~istp _-é, possível." Conta-se que a cunh;acta· fot 

-· . -
( T) Rotb: o. e. págÍ. i6:1 · e •~g. , 
(1) J. Barbosa RodFi&ues: 1$90, .pá1. 227 e seis .. 

1906, pá1. 734, ê se1t •• 
Coafroote também Tescbauã: 
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passear no. mato, e quando deu a volta. pela casa,, encontrou 
o cadáver do cunha·do com as duas pernas decepadas.. Em se
guida apareceu também o outro cunhado. "Para que me ser
vem as pernas decepadas? Para nada! Agora servem apenas 
para se dar de cernida aos peixes." O irmão pegou em seguida 
as pernas e as lançou no· rio. Imediatamente se transforma
ram no Surubim (II). O corpo ficou aqui na terra; a alma po
rém foi para o céu. Lá, ela se transformou em estrêla. O coi;
po ficou no meio e ·as pernas uma de cada lado. ~le ficou ;Epe
pim ( órion). O fratricida foi transformado na estrêla Caiua
non. (III) (Venus) e o irmão casado na estrêla Itenhá (Sí
rius) -. Ambos ficaram de frente para o irmão que êles truci
daram, a fim de que (como castigo) tivessem que olhar eter-
namente para êle. · 

1 Um pensamento da lenda arekuná volta claramente nes-
te mito. Assim cerno lá, morre o herói, quando, de pernas 
abertas se acha sôbre um urucuzeiro, para apanhar frutas 
destinadas à ·pintura qo corpo, êle tra~içoeiramente é viti
mado ·por parentes. Enquanto naquela a sua mulher lhe 
decepa uma per~a com uma acha de lenha, nesta o irtp.ão 
o mata fisgando-o com uma vara previamente aguçada, cor
tando-lhe em seguida, quando já caído no chão, as duas 
pernas. 

Um parentesco inconfundível com a lenda precedente 
como, geralmente', com as lendas de órion, demonstra a len- . 
da makuxi de PECHIOÇO. (!). 

· Um homem de nome Pechioço ca-sou com uma mulher 
sapo, chamada UERÉ. Um dia o homem se aborreceu seria
mente com a mulher, porque a mesma:sempre gritava: "Cua! 
Cua! Cua!" ~le se enfastiou dela. Cortou-lhe uma das pernas, 
que estava pintada com jenipapo e a jogou no rio. Inconti
nenti se transformou no peixe Surubim ,enquanto o corpo 
se elevo·u para o céu, onde se reuniu com seu irmão EPEPIM. 

· Barbosa Rodrigues julga que Pechioço é a estrêla Cano
pus. Isto deve ser um engano, pois os Taulipáng e os Makuxi 
sempre me designavam como sendo PIJOSó, PIJOSO a enQr
me estrêla brilhante SIRIUS, o acompanhante de órion. N_un~ 
ca ouvi falar no ncme !TENHA da lenda precedente, nome 
com o qual o explorador brasileiro se refere à estrêla Sirius. 

· Em certa conexão com estas lendas de órion, nas quais 
as Plêiades, em parte, apresentam papel importante, parece 
·estar uma lenda dos índios Cora do México, publicada por. K. 
'Eh. Preuss, onde uma velha antropófaga persegue sôbre o 

., 
(II) Surubím, Sorubim, Pimeíodus ti~rinus: Variedade de bagre; um peixe grande' e 

belo com pele prateada pontilhada d e manchas de um azul escuro. 
(ID) Venus e Jupiter são denominados pelos Makuxi KAIUANO', pelos Taulipáng 

, . KAJUANOO .e . pelos Arelcuná KAJUANOI .. (D). 
(1) Barbosa Rodrigues: o. c., pág. 23 1. 

I 
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plano do céu, dois meninos, as Plêiades, cortando, de cada um 
uma perna, com um pau. Ela come· as pernas. (II). A ve
lha é mostrada numa constelação triangular junto as Plêia
des. Isto, de acôrdo com a descrição e desenho (III) pode ser · 
o grupo de Aldebaran, que parece estar seguindo as Plêiades 
sôbre o plano do céu._ 

Para a lenda arekuná (20) de PAUI-PODOLE, o "pai do 
mutum" , que voa par~ o ceu como .cruzeiro do Sul, onde é 
perseguido pela grande- vespa KAMAYUA (Alfa Cen.tauri) e 
a plánta encantada ,KUNA WA (Beta Centauri), encontramos 
uma variante na lenda makuxi de PAUICHI E CAMAIUA. 
(IV). 

Dois irmãos estavam em sua cabana, quando de madru
gada escutaram o canto de um mutum. "Meu irmão, vamos 
matar êste mutum que aí canta?" "Vamos! Eu te espero". 
:G:les seguiram. Quando chegaram ao local viram o mutum 
que estava cantando. Imediatamente vergaram o arco; po-

. rém, ao olhar novamente viram que era um homem ·que esta-
. va sentado sôbre a árvore. O mutum falou imediatamente: · 
"Não me atires, meu sobrinho! Queres ir comigo. ao céu?" "Si-
g_o contigo". "Então tu queres ir comigo?" "Sim!" "Então 
vamos!" "Avante!" "Eu -sigo ·à frente". Seguiram imediàta
mente para o céu transformados em estrêlas. 

Esta lenda provàvelmente está fracionada e em parte mal 
entendida. E Barbosa Rodrigues traduz errôneamente Ca
maiuá por caçadores, enquanto esta palavr~ designa naqueles 
dialetos karaíb uma determinada vespa grande, que, aljas, 
de·sempenha, nas csiçadas, papel como eiemento mágico. (I). 

Parentesco claro com a nossa lenda arekuná 33, uma va
riante da lenda taulipáng 32 que trata de "PELAUENAPEN 
e seus filhos", mostra UIJlª lenda makuxi, intitulada :TAME-
CAN, as Plêiades". (II). . 

Um homem tinha sete filhos que choravam todos os dias 
pedindo comida aos pais. A mãe repreendia-os e dizia: "Meus 
filhos, eu sempre dou de comer a vocês, e nunca ficam satis
feitos. Vocês são uns comilões! " Final~ente tirou da grelha 
a queixada de um tapir, que jogou aos filhos, dizendo: "Aí vo
vês têm alguma coisa para comer!" "Isto não chega para nós, 
minha mãe! " disseram os filhos. O filho mais velho tomou o 
pedaço de carne e o distribuiu entre os irmãos mais novos, 
dizendo: "Existe alguma coisa para comer, mas não é o sufi
ciente para. nós!". Tomaram a carne e a comeram. Disse- en
tão o mais velho: "Eia pois, meus irmãozinhos, vamos para o 

· ( II ) ' K . Th. P reuss: 1912, _ págs.· 276-277. 
(III ) Ibidem: pág. 149, not a 2. · 
(IV) J . Barbosa R odrigues: o. e., págs. 237-238. 

(1 ) Veja-se o que já se disse anteriormente. 
(li ) J . Barbosa ~odriguea: o. e., pág. 233-225. 

' 
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céu e lá nos transformaremos em estrêlas ! " Em seguid~ dé-" 
ram-se os braços e se ~fastaram dançando e cantando. Dan
çando subiram. A mãe se aproximcu, olhou para os ·filhos 
e disse: "O' meus filhos, para onde vão? Aqui têm para co- -
mer ! " "E' escusado, minha mãe! Fique aí! Nós queremo~ if . 
para o céu junto ao nosso tio (III) a fim de· nos transformar
mos em estrêlas (IV}f-" Dançando subiram, circulando como 
os urubus. Subiram e sul!iram cada vez mais, até que- finaJ-
mente chegar.am ao céu. · " : ."' ·$ • 

Semelhantemente· aos Taulipáng (16), esclarecem~: ~õs . · 
!PURINA, ARUAK, as fases da lua. (I) De acôrdo com a ·sua 
crença, a lua é um homem pequenino, que durante o dia· per---
manece sob a t·e·rra, júnto_ à mãe, ·qu·e lhe dá de comer, d·onde 
resulta que engcrd~ cada -vez mais, tornando-se redondo; até 
que emagrece de novo. · · 

A imagem -de qtJe a lua adquiriu as suas manchas num 
ato sexual, no tempo em que ainda permanecia sôbre a terra 
(15) é encontrada, segundo Roth, também entre os Arowak e 
Warrau da C:.1iana Britânica. Um trmão visita tôdas as noites 
a sua irmã, sem que ·a · mesma o reconheça. A irmã finalmente 
tisna as suas mãos -::- nos Arowak, com fuligem, e nos War
rau, com tinta de· jênip·apo de um azul escuro - e mane~ 
com as inesmas a face dêle. P·ela madrugada reco-nhec-~-O': iF- 
mão como o visitante_ noturno. :tle sentiu tanta vergonhª·,-.sqtle 
declarou que desde aquêle momento viveria completáménte 
isolado. :a!Ie é agora ~ "lua ,e ainda hoje carrega as _J.nanenâ's.~ 
('II). . . -.: -·:~- .. 

Entre as tribos tupi-guarani, do sul e sudoeste ta_nibém 
encontramos o mesmo_ -motivo lendário. · " · -- - --

Os Apapokuva-Ouarani, localizados no oeste de São~Pau- ~ 
lo, (cujos conceitos~ religiosos tornaram-se conhecídos~ p_elas 
pesquisas minuciosas d(} explorador Curt Nimuendajú-U.nltél) 
têm o sol e a lua como irmãos. Uma noite, ·para satisfazer.os . 
seus desejos homossexuais, a lua se aproximou do. leito do: ir- . 
mão, que não conseguiu reconhecê-lo. Na noite segui~te, _de 
prevenção, preparou uma tijela com tinta de jenipapo, eom 
a qual salpicou a face ~o visitante misterioso., reconhecendo 
na claridade do dia o seu irmão mais novo. Ainda hoje· êste 
possui as manchas de jenipapo. Os dois foram em seguida 
transportados para o céu. O menor sentiu-se tão envergó~fia
do perante o irmão mais velho que nunca mais quis mostrar-
lhe a face manchada. -(III) . · 

(Ili) 

(IV) 

(1) 
(li) 
(Ili) 

O nome tio, Ueré, que e mencionado no texto, designa em mali:uxi uma .. outra 
e1trêla. - Com o mesmo·. nome é chamada, numa lenda makuxi já mencionada 
anteriormente, a mulher .al;. Pechioço ( Siriu1). . 
Plêiades. 

P . Ehrenreich: 1891, pág. 12. 
Roth: o. e., pág. 2s·6 . ~ . 
Curt Nhnuendajú-Unket: l9 l4, páp. 284 e 1ep.. ( p6g. 331). 

' 
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~ Os Tembé contam que Maíra, um dos seus heróis tribais, 
\risitava tôdas as-noites uma mulher, sem que a mesma sedes-

. se a conhecer. Elà em vão procurou descõbrir quem poderia 
ser o visitante misterioso. Finalmente"'Colocou sob a rêd·e uma 
tijela com tinta de jenlpapo. Quando Maíra voltou à noitet 
ela mergulhou a mão na tinta e a passou no rosto dêle, man
chando-o. No dia se~ginte êle percebeu_que estava manchado. 
Retirou-se do lugar~ e nunca mais voltou par~ visitar a. mu-
lh,er. (IV). ~ 

-. ~ . Segundo uma lenda dos ·Guaraio d~ Bolívia, o sol e a lua -
cnnseguiram eleva,: ... se para o céu por -uma corrente de setas. 
Os-dois filhos de Zaguaguayu ou, segundo outra versão, do 
ir.mão dêste, Abaangui, que êles chamam de "Avô", lançam 
setas contra a abóbada do céu, onde· as mesmas ficam espe
tadas. Sucessivamente, cada qual atira a segunda seta sôbre a 
primeira, e assim continuamente, até que formam duas cor-

. ·re_ntes,- pelas quais_ sobem para o alto, transformando-se em 
_ sol e lua. Suas manchas são resultado 'de visitas amorosas no
turnas a uma· íngia guaraio. Aproximou-se dela, enquantq 
es_tâva dormindo, na: forma de um moço, porém tão modifica

~ do- que ela nunca conseguiu reconh:eéê-lo. Uma noite. porém, 
ela_ pintou as mãos cem· carvão e quando o ar.ante lhe fazia 

-â -visita costumeira, -1ambusou-lhe a face con1 as mãos enegre
cidas, de forma quê no dia seguinte apresentou-se êle com 
manchas no rosto, que nu11ca conS"eguiu tirar. (I) 
· Uma lenda aparentada. transmite Barbosa Rodrigues, do 

rio Jamundá, sem n'o .entanto indicar a tribo: .. Uma irmã ~pai
xona-se pelo irmao e o visita tôdas as noites sem ser' reconhe
cida. ~ste, <le~confiãdo, mancha-lhe o rosto sem que rla o 
perceba. Quando n-0 -dia seguinte a menina vê sua i1r .. agem 
na água, er1vergorthad~ de ter sido, reconhecida, volta para 
a casa, apanha o arco e atira setas contra o céu, formando 

,' uma ccrrente pQr onde sóbe e, chegando ao alto, se transfor
ma.na lua. -0 irmão, de desgôsto, se transforma num mutum. 
'1;:'.edos os meses a irmã vai a uma lagoa próxima do rio para 

~ , ~ 

se_ espelhar nas a.guas tranquilas d~~mesma. 
~ Ehrenreich julga, com razão, que .o pássaro craxalector, 

que pela manhã êumprimenta o sol~ se transf ormcu, aqui, 
no repre~ntante dêle. (II) 

·-

~ ,,; (IV) Nimuendajú-Unkel: 1915, páa. 282, not• 3. · 
• .. j ~ 

Fr. José Cardús: 1886. _páas. 76, 78. - P~ Fiancesco Pierini: 1910, págs. 704· 
705. . . . 

P . Ehrenreich: l905, pág. 37 - Esta lendã provàvetmeote é encontrada na 
obra de Barbosa ~odrigues, "Exploração do Rio· Jamundá" (Rio de Janeiro 1875) 
que não está à minha dispoeiçAo. • 
Em sua obra Por~uba A.maonenae, citada p« Ehretlreicb, ela n3o é eocciatnda. 

' 
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A corrente de se~as corresponde à trepadeira pela ~ual, 
segundo a lenda taulipáng 14, a. lua se elevou para o céu . . 
(II!). . -

Para a nossa lenda 23 da origem do fogo encontramos um 
episódio aparentado no mito da tribo Warrau. Os heróis gê
meos obsetvam como uma mulher já idosa, sua madrasta, lan- · 
ça fogo pela bôca. :a:1es amarram-na a uma árvore, juntam le-: 
nha ao redor e a queimam: .Enquanto ela, paulatinamente, ·é 
devorada pelo fogo, êste, que estava dentro dela, pass~. aos 
paus reunidcs a sua. volta os quais, até hoje, friccionados, 
produzem fogo. (I) . 

Um dos mitos mais interessantes da nossa coleção é o da 
"visita ao céu" (27). Pertence a uma classe especial de mitos, 
que têm ampla distribuição na América e apresentam linhaê 
tão concordantes, que yodemos concluir, com certa razão, que 
nasceram da mesma raiz. No seu escrito básico: "Die Mythen 
und Legenden der südamerikanischen Urvõlker und ihre Be
ziehungen zu denen Nordamerikas und der Alten Welt". ("Os 
mitos e lendas dos povos primitivos sul-americanos e suas ré
lações com os da ~mérica do Norte e do Velho Mundo".) 
Ehrenreich mostrou várias,vêzes a importância dêste grupo de 
lendas, que permite uma conclusão sôbre a migração das 
lendas americanas. . · _., 

O conteúdo da nossa lenda taulipáng (27) é em relação 
aos elementos principais, o seguinte: Um homem casa-se com, 
a filha do urubu-rei, o ·soberano do céu. Com o auxílio dela, 
sobe por uma escada, para .o reino de seu pai. O sogro o rece
be de início com simpatia; procura em seguida eliminá-lo .e 
lhe dá três provas para executar. :a:1e deverá esgotar uma 
lagoa enorme, a fim de apanhar os animais contidos nas 
águas da mesma, em seguida construir uma casa sem que 
lhe sejam fornecidas as ferramentas adequadas e finalmen
te construir um banco que tenha as duas cabeças do urubu~ 
rei. Com auxílio de animais o herói se desincumbe de tôdas 
as provas. No banco êle coloca· as vespas, que picam o sogro 
no momento em que êle se senta no mesmo (motivo: assento. 
de espinhos). Auxiliado pelo rouxinol êle volta para a terra. 
Na narração encontramos, semeado, o motivo da ceia fictícia. 
O herói deve tomar a bebida dos abutres, que foi preparada 
da carne, já decomposta, de animais. Por conselho da mu
lher, êle, porém, vai para junto dos papagaios onde se serve 
de bebida fermentada feita de milho. Nesta ocasião es-

------------~ . J 
· (III ) O motivo da corrente de setas também se a cha ligado ao mito dos gêmeos; - em 

uma lenda dos T embé, onde os dois heró is tribais constroem uma pingue~ sôbre 
um rio, utilizando-se de uma corrente de setas. ( Nimuenda jú-Unkel : 1915, · pág. 
284 ). 

,( 1) R ot : o . e., pá i .. 133. 

-
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conde. um grão de milho. na ' bôca, trazendo assim o primeiro 
,, milho· para a terra. · · 
. · A lenda ~da visita ao céu e ~as pr9vas-a que ·o herói foi 
, submetido é encontrada, particuJar,mente, em düerentes con

cepçõe&, p.os Arowà.k da Guianá: ·Nos mesmos motivos esbar
ramos ora ,aqui, orà ali, em outra conexão. O herói é um gran
de :r;néQico-feiticeiro de nome Macanaholo., Màconaura, Ma-

• ~'" ~- A ' A 

kanauro, · que ~'pod~ elevar.:se sobre' a terra, passear sobre as 
'árvores, criar _asas e tomar a forma de qualquer animal." (1) 

. Certo dia, assim -contam os Ãrowak do Surinam, segundo 
van Coll, Macanaholo desejou ter uma mulher. Transformou

.. se num cervo e fêz ·com que sua própria carne apodrec,esse 
e fedesse. · :ror esta forma · conseguiu que se aproximasse 
·muitos urubus e também a rainha dêles. $la pousou bem 

- pertinho da Macanaholo ~ ·êste a tomou para su~ mulher. 
Muitos ·anos· viveram na 1Ilelhor·.das har~onias. Um, dia, po ... 
:rém, ela quis Vi$itar a mãe. Maeanaholo estava · de acôrdo 
oe ·disse: . "Eu te acompanijarei!" · ~les. subiram e Macanaho~ 
lo encontrou ·a mãe dos urubus-reis, de nome Acathu, deitada 
numa rêde. Elà ficou contente de rever.a filha acompanhada 
de tal homem. · · · 

· .,: · ·De Àcath,u conta-se que" ninguém conseguiria ver~Ihe ·a 
· face. Ela semp)'.·e se conseryava ~em sua rêde. Quis então .Aca
thu por à prova a habilidade~ do genro e lhe deu ordem d,e 
cónfecéionar ·um pequeno banco que devia ter o feitio de sua 
cabeça. Macartah_olQ chamo·u em seu aux.ílio as formigas ver
melhas, que se alojaram na r-êde _e com suas picad?ts.consegui-
raín. que 4cathu abandonasse a mesma. ·Macanahólo havia
.se ~scondido e pôde· verificar agora que SU?l s.ogra não tinha 
apenas· uma cabeça e· sim, no mínimo, uma ~úzia delas. Ime .. 
diatamente êle se pos ao trabalho é construiu µm banquinho· 
que !!Orre$pondia. perfeit.amente à~ figura .de -Acathu. 
· ;. ,Mandou-o ·em s_eg.uida a uma pescaria. Como -possuia a 
arte de transformar . os peixes, êie .os trouxe bem pequeninas 
embrulhados em fôlhas. Ela arremessou para longe os peixes 
e disse: ''·Corno te atréves a q.f ereçer-me peixes tão miúdos?'' 

· Depois de. ter atirado os peixes para longe, os mesmo~ se 
transformaram e tomaram propórções enormes. · 

Exigiu, em seguida, que lhe troux-essem água dentro de 
. UJll.a cêsta. Vie.ram as .formigas em seu auxilio e calafetaram 
o. eêsto tão bem,. que êste ·ficou estanque e segurou a água. 

Nesta altura.·Acathu ficou amend:rontada e resolveu eU- ~ 
miná.:.10. Ela mandou que lhe fizessem um lindo ja~dim, e dis
se aos filhos; Assim que ·fôr dormir no jardim, deve ser assas• 
smado imediatamente!" Mas entre os urubus-reis. houve um 

' ' . 

' 
(I) J>. C. van CóU: 1908~ pá&. 48-2 • 
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traidor :tste contara à Macanaholo todo o plano. Resolveú · 
então salvar a sua vida auxiliando-se da magia. O jardim es· 
va cercado de urubus-reis.: ~es escutaram Macanaholo tocár 
a sua flauta ale-gremente eº apesar disso já .tinha conseguido- ~ 
·escapar, quando penetrarª'm no jardim. No muro do mesmo 
existia uma pequena abel'tura, pela qual êle çonseguiu enfi~rc _ 
a flauta. Enficu-a, de~a.ndo pelo lado de fora do muro três . -
furos. Transformou-s~ . ·em ·s~guida numa mosca minúscula, -
entrou pelo furo que .ainda estava do lado· do jardim e sai1:J.,.. 
por um dos furos da ·parte· de fora do mesmo. Depois disto 
voltou para a terra. (1) - · , - . · ~... -

Segundo uma lenda- dos Arowak da Guiana Britânicã,- . ~ 
colhida por Roth, certa feita :fv.{akanauro observava um uru- "'. 
'bu-rei, quando êste fúrtáv:a-lhe a caça caída na armadilha. 
Envolveu-se todo em algodão, déitou-se junto à armadilha -e,-__ 
graças à sua astúcia conseguiu prender o urubu-rei que em·_ 
seguida se transformou iluma~linda moça. Makanauro a to- -~ ,_ 
meu para mulher e viv~rani por muitos anos na maior das fe
licidades. Um dia ela pr-0e-ilrou po-lo à prova, querendo cer- · 
tificar-se se era mesmo um grande médico-f eiticeiró. Ela (} - -
mandou apanhar água ~entro de uma cêsta . . sem~ resultado;_ ·· -
êle experimentou pór muitas vêzes, até que as formigas vie-~ 
.ram em seu auxílioi calafet~ndo· a cêsta. Devia então limpãr· 
uma mata para plantação_. Inicialmente não consegui~ -ven.: ,., 
cera tarefa, pois os urubus.pla.ntavam à noite as árvores : q~e ~ , _ 
êle derrubava durante~e dia. Chamou então em_seu auxílio_,, 
as saúvas, .que elimina'\t€lni .á madeira·, os galhos e as fôlhà·s. · 
com tanta rapidez, quanto.- êle conseguia derrubar. A tereeita. 
prova consistiu na con!eçção de um banco que devia ~º~= , -, 
trar nas duas cábeceira:s as linhas faciais de sua sogra. Más 
êle nunca vtra a face dela, -pois sempre, quando a olhava, 
.ela com as mã·os tapava a-mesm-a. Esccndeu-se .no telhado · 
e de lá lhe atirou uma -centopéia . no colo. Nisto ela olhou 
para cima e lhe foi possível gravar sua fisionomia, execu: 
tando-a fielmente. Sua mulher então se deu por satisfeita. -
~le executou-lhe todos os desejes. Muitas vêzes lhe trazia,: 

,. embrulhados num pequeno pacote, peixes e quando ela zan
gada, abria o pacote, ~aiam tantos peixes enormes que en-
chiam a casa inteira . ~ 

Afinal a mulher teve saudades do pai -e conseguiu con.,.~ 
vencer o marido a acompanhá-la, juntamente com o filho, pa-
ra o reino dos urubus; aeima das nu~ns. Lá êle devia subme- ,.. 
ter-se a outras provãs. _Os urubus, no entanto, tiveram ciúmes:: 
e · procuraram matá-lo .. Como médico-feiticeiro adivinhava -o - - . 
que tramavam contra êle e---voltou com sua mulher e filho pà- · 

(l) P. C. vao CoU: ·1908, .págs. 482 e segs •• 
,. 

-

.. 

• 

. 
• 

, 

• 



• 

• • 

. . 

• . '· - ~ 

'REVISTA DO MUSEU PAULIST!\, N. S., VOL. VTI··· ' 11~ 
-"' 

' 

ra a terra. Chamou todos os pásiSaFQS em seu auxílio. Os uru
bus provocavam incêndios em tôd~ .parte, a finí de incendiar 
o mundo inteiro, mas Makunauro. deixou qu~ caísse a chuva, 
que apago.u todo o fogo. Sua mulh-er por isso se zangou e· êle , 
abandonou.:.a seguindo seus próprios caminhos. Mais taràé· 
ela, no entanto, man~ou que o filho lhe fôsse ,..ao encalço,. a 
fim de matá-lo. (I) . 

Uma variante desta )enda é transmitida por van Coll dos 
Arowak da Guiana Britânica. Excepcionalment_e os urubus
reis não desempenha.m nenhum papel nesta lenda. O mis· 
sionário _julga que a lenda é uma mistura de elementos àr~
wak e karaib. 

Um dia Maconaura encontrou sua rêde rasgada e rouba:.:. · 
da. Deixou-primeiro o pica-pau, depois o Cassicus (pássaro) 
como vigias no local. Diante do insistente "pon-pon" deste 
último êle correu para o rio e lá viu um jacaré .que matou com 
um tiro certeiro de seta, no meio dos olhos. Logo em s.eguida 
o Cassicus o chamou novamente e êle viu junto à · margem do 
rio uma jovem índia que estava chorando. ~le levou-a consi
go para a casa de sua mãe e mais .tarde se casou com ela. Al
guns meses viveram calmes e felizes.~ Então ela: desejou rev~r 
sua mãe. Maconaura . prontificou-se a aco~panhá-la. ~ -~le_ 

· construiu uma canoa . grande e ini:çiaram a -viagem. A mij-e 
os recebeu amàvelmente~ O pai. górém estava zangado pela 
realizaçãp do casamento sem seu ·consentimento. Ordenou .áo 
genro que confeccionasse numa única noite um banquinho 
baixo que tivesse de um lado a cabe.ça de um jaguar e do-ou:. 
tro lado a -'sua própria figura. Maçonaura f êz o :bánco com· êx
ceção da cabeça de seu- sogro, cuja face êle nunca vira, pois-: o 

·. mesmo usava uma cabaça sôbre a face com d.ois furos para 
os olhos. Com o auxílio· das formigas êle conseguiu afugien
tá-lo da rêde, na qual dormia, tendo assim oportunidade de 
ver a face · sem a máScara e terminar o banco. .· _ 

Exigiu então o sogro que construisse numa~ noite um rarí-· 
cho, cuja cobertura fôsse feita com as mais lindas penas. Os 
beija-flores e outros pequenos pássaros de linda-plumagem ~o 
ajudaram -e antes que. o sol raiasse, o rancho estava termi: 
n~o. & ( 

Logo em seguida, Maconaura -voltou por pouco tempo pa-· 
ra a casa de sua mãe, deixando a -mulher ení ::_casa dos páis. 
Quando voltou para a casa de-sôgr_o, êste, ao· vê-lo, levanto,u
se furiosamente e o matou com uma flechada que o atingiu en-
tre os dois olhos. _ 

Um pássa-ro comúnicou à n:iãe a morte do filho. Ela foi 
buscar o ca.dá".- cr e o -.~evou à sepultura com grandes solent-

' 
(1 ) Roth: 1915. P ágs. 343 e sep .. 
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. ~- . 
dades e chamou todos os homens mo.ço$. da tribo par~ ·que o . 
vingassem. O ·sôgro e tQda a sua tripo foram aniquilados, com: 
exceção da mulher de Maconaura, qU:e também 1>9r vingança 
matou a mãe~dêle. Disse, nestá ocasião, que Q jacaré mort o por 
Maconatira era irmãó dela e que_ seu pai; ·que t_ambém tinha 
a cabeça de um jacar-é, ape~as vingàr,a ·a -morte··do própFio 
filho. (I) _ -

Outra lenda desta classe foi transmitida, por 'Brett. O 
conteúdo é o ·seguinte: Um jovem Arawak tQ~a· para mulP,er ~ 
uma filha dos urubus-reis. Segundo os costumes indí-genas se--

~ - . gue com ela para o reino de seus pais. No céu-·êle· é bem :fece-
bido pelo povo dos urubus-reis, mas passad·o algum témpo· êJe 
mostra ç desejo de visitar també~ seus parentes. Os urubus 
se enfureceram e o colocaram sôbre uma palmeira Awar-r~ 
(II) muita. .alta, e cU-jo_ çaule está ch~io .de espinhos . (motivo: · 
assento de · espinhas) . Ali êl~ fica, até que a~gurµas ara• 

' nhas, tendo pena dêle, lhe tecem um fio por o:nde êle desce 
da palmeira. Durante .muitos anos êle tenta-vortar· pata a sua , 
mulher, mas os uru}?us não mais querem sab~r .dêle: Final~ 
mente os outros pássaros têm compaixão dêle ({. ó aj-udâm-, 
levando-o para o céu, a combater eontra os urub:us-reis. ~stés 
são enxotãdos para as suas :gróprias residências e -queim ados· 
em seguida. Depois os outros pássaros brig.am pôr causa dos~ 
despojos (III). -· · · - -. 

Traços aparenta·dos contém a lenda · tribal dos Warrau: -
')lar, (o·· sol), o pai dos 'heróis gêm.eos, deve executar perante " ' 

. o sogro várias. prqvas de· habilidade, 'antes-que_ êst~ }he dê a - · 
filha por espô.sa. :mie deve trazer carne assada e bebidas;=- além 
disso, água para () 'banho, que deverá transportar dentro de 
unia c.êstà. lJrn duende ~juda~o· e faz .com que ã cêsta se con:_ 
serye estanque. · E.m seguida .o velho lh~ dá -ordem de fle~flár 
peixe_s. A canoa_ êle acharja dentro d'água, um banco pata~ a 

_ mesma sob as raízê's de uma determlnaâa _-árvore, µma set~ 
na sombra de úma outra árvore~ A · can·oa .estã: sob a água é é 
muito pesada. ~Consegue, no en~a_nto tra-zê-lâ à tena. Sob a&.~ 
raízes da árvore encontrà um jacaré. ;S:-Ie o ·agarra pela nuca, _ 
e aquêle se transforpia num bancó que serve fusto .~na· canoa. 
Na sombra da outra árvore encontra uma cobra enorme. me, 
pegà..:S. pelo pescoço e é1a se transf orrna num àrpão . . O· vel~o 
agora lhe,. faz companhia, entra na canoa e exige que mate _ 
uma certa qualidade de p~ixes,_ orde~~ndo-lhe _ porêm, que_ 
atire para o ar sém olhar para a ágüà. Yar é tão habilidoso, 
que consegue atravessar o peixe com a -flecha, matando-o. 
O peixe é tão grande que /a canoa quase vai' ao fundo .. no·.mo-

. (1) 
(li) 
(Ili) 

- . -

P. C. :van Coll: 1907, piígs • . 682 e -~" . I 
No Bra.sil denominada YAUARY: Astrocaryu.m jauari. -~ ~ 
.Brett: Legends etc. pác. ~9. _- · Im lfh\P"D: 188.3; pác. 381. - Roth: 1915, páa. 
212. -
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mento de içá-lo pa.ra dentro dela. ·o velt;io se dá por ~atisfeito 
com o valor de Yar e lhe entre.ga sua filha. (I). 

A escada celeste . da lenda taulipáng volta novamente 
numa outra lenda dos Warrau: ·um ·caçador casualm~nte of>.. 
serva um:a reunião de gente clara que s~ diverte com danças. 
São urubus que despiram as vestimentas ·de penas. 1!:Ie rouba 
a menina.mais linda e a faz sua mulher. Um belo dia preten
dem visitar o sogro dêle. Para_ isto ela lhe entrega um~ vesti· 
menta de penas e o conduz sôbre uma espécJe de escada para 
o reino dos urubus. (II). 

Das restantes lendas sul-americanas, que entram aqui 
em consideração, a que mais se relaciona com o mito dos Tau
li páng, apresentando tréchos literalmente iguais, é a lenda 
dos Tembé , (III), que darei aqui em poucas palavras: 

Os urubus-reis costumavam ir à beira de ·uma Iagc·a. _Ali 
êles tiravam suas vestii:nentas de p~nas e se banhavam trans
formadcs em mocinhas. Um homem que não possuía ínullier 
espreitava-as e roubou de um.a delas a vest~menta de ~nas. 
(Mótivo: don~éla dos cisnes). Levou a ·menina consigo· pa-· 
ra sua cabana e casou-se -eom el~. Acostumaram-se um Q.O 
·outro e tiveram um filho que cresceu. e se fêz h.o:rpem : · 
/ Um dia ·a mulner "prOJ?CS ao marido,. visitár 'o pai. o ve-
lho úrubu-rei morava · além do céu. Ela amàrrôti fôlhas nos 
braÇos do · marido e dÔ filho e lhes abanou com súa camisà de 
penas. Em seguida os braços se transfqrniaram em asas. ·voa- . 
ram então para o céu. A mulher voava atras do marido e o 
sustentava, quando corria o risco .de c.air. Chegaram ao p()r
tão celeste e entraram no céu. Nestas paragens tudo é. idên
tico ao que temos aqui na terra. ·Os ·u-rubus moram lá; êles 
se livram de suas vestimentas de penas e tomam forma hu
ma'f!,a. Ch·egara,m primeiro à casa do sol, em seguida à casa 
da lua, daí à casá do vento e finalmente à residência do ve
lho u.rubu-re.i. A mulher deixou que o marido ficasse · do la-· 
do de fora, entrando primeiramente com seu filho, a fim 1 
de cumprimentar o velho e sondar se êste estava disp~to a 
receber .. o marido. O velho perguntou quem era o pai do m~
nino, contan·dc-lhe então a filha: tôda a história de seu ca
samento. E'm seguida o velho uru-bu-rei mandou que cha
masse o marido, recebeu-o e deu à família uma morada. :&le, 
no entanto, se aborreceu com o procedimento -do genro e pen
sou em um pretexto para eliminá-lo. 

Na maµhã seguinte, por intermédlo da mulher, trans
mitiu-lhe a crdem de construir ainda naquele dia uma gran-· 
de canoa. O homem derrubou a ár-vore e começou lentamen
te a falquejá-la. Vieram então os pica-paus para o ajudar. Q. 

(1) Roth: 1915, pág. 130 e segs. 
(li) Roth: 1915, págs. 206 e segs .• 

(Ili) Nimuendajú-Unkel 1915, pác. 2.95 e segs. Trechos quase idêntitas aoe dà 
lenda dos Taulipán;i. estão gritados. 
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gavião ficÓu de vigia sôbre a ponta de uma árvore, para que 
o velhp não os surpr~endesse. Quando chegou o velho, para 
verificar até que ponto havia progredido o trabalho, o gavião 
deu o grito de advertência e os··pica-paus se puseram imedia
tamente em fuga. Depois de o velho ter ido embora, os pica
paus voltaram e terminaram o trabalho. (Motivo: animais· 

. prestativos). O marido contou à mulher que a canoa estav_a 
terminada e êles .entãç a __ puseram dentro d'água. 

· O velho urubu-rei ordenou então ao genro que tapass,e 
e esgotasse o rio, e lh~ trouxesse "traíras". (Motivo; caça de 
animais.) Com traíras, no~entanto, êle quis dizer . jacarés. 
Tristemente -o homem se pôs a trabalhar. Vieram então as li
bélulas· e secaram o rio-em pouco tempo ,jogando, com suas 
pernas, a água para fora. O homem apanhou muitas traíi:as _ 
e encheu as cêstas que tinha levado,_Q sogro porém ficou zan
gado porque não trouxera jacarés. Assim êle novamente teve 
que fazer o trabalho. -MaJs uma vez o ajudaram as libélulas_ e 
êle apanhou uma quantidade enorme. de jacarés. Amarrqu-c-s 
juntos e os levou para casa. O velho mandou que leva~se a ca
ça para o mato, a fim de que apodrecesse e criasse vermes, que 
eram a sua aliment~ção predileta. Foi em seguida ao local e 
se banqueteou três diàs»seguidos. . 
/ ~le procu,rou ainda um outro pretexto para matar o g~n
ro e exigiu que derrubasse num dia uma enorme área de:ma-
ta. Entristecido o hoi:nem entregou-se ao serviço, amolando .o . 
machado e iniciando a derrubada. Cortadas as1 primeiras ~r
votes, descansou e pensou na sua situação. Nisto vêm nqvá
mente os pica-paus e terminam o trabalho, enquanto o gaV,íão -
exerce a vigilância. (O restante como acima). ~,_ -__ 

Ordenou depois o -velho urubu-rei que ateasse fogo ~ ll)a:: 
ta derrubada ,quando~ mesma havia secado. Procurou quei
mar o genro na roça incendiada. :mste, porém, foi salv-o por 
uma aranha. Ela o transformou numa aranha e o carregou 
para seu esconderijo, --onde ficou até que houvesse terminado . 
completamente a queimà da roça. 

Resolveu então a família escapar à fúria do velho. P\}se
ram-se a caminho de casa .. O urubu-rei enviou-lhes ,ao _encal
ço os seus guerreiros, os urubus. A mulher, no entanto~ pre:. 
venida; levou consigo uma faca comprida, com a qual matou 
muitos dêles, afugentando os restantes. Voaram então pârà 
a terra. ".;; 
" Traç·os parecidos com estas lendas da "Visita ao céu" en:
cmitramos numa lenda -dos Pehuenche (Ar~ucanos): "O ve- ~ 
l~O' ~ Latrapaí". - (I) Latrapai sõin:ente· quer . entregar as ·suas 
duàs : filhas parâ espÔS?S dos sobrinhos Pediu e Cônqúel -&<?.b 

... 
,:· . ___ __.__ _ .. . 

(I) Rodolfo Leru: : 1895, 1S97, págs. 225~234: 
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condição de que os mesmos executem para êle determinados 
trabalhos (provas). Quando se apresentam, êle lhes oferece · 
assentos crivados de espinhos (Motivo: assento\ de espin~os). 
Intima-os então, a derrubar árvores altas, entreganqo-lhes 
porém péssimos machados, que, ao primeiro golpe, se partiram 
em pedaços (Motivo: Ferramentas imprestáveis, que também 
encontramos por duas vêzes na lenda dos Taulipáng, uma 
vez para a construç·ão da cabana e outra vez para a execução 
do banco de pedra). Pillan, o trovão, lhes fornece, satisfazen-. 
do-lhes os pedidos, machados melhores, com os quais derr:u
bam a cada golpe uma árvore enorme. O velho ordena então 
que cacem os touros bravios, emas e huanacos( Motivo: Caça 
de animais) . Os sobrinhos satisfizeram também esta prova e 
finalmente matam Latrapaí. 

Em algumas tribos tupi aparecem lendas semelhantes 
relacionadas com a história da tribo. Mencionam-se provas,: a 
que os heróis se devem submet~r. (II). 

Segundo a narração dos Munduruku, Caru, o criador do
mundo, zanga-se com s~u- filho Rairu e procura eliminá-lo , 
porque êste sabe mais do que êle mesmo. Ordena-lhe que es~ 

· cale uma palmeira cheia de espinhos, a fim de rehaver uma 
seta que o velho atirara sôbre a mesma (Motivo: assento ·âe 
espinhos). Manda-o· ao mato para roçar e derruba as árvores _ 
por cima dêle. Procura qµeimá-lo vivo na roça incendi~da ·e. 
finalmente deixa que o · tatu, que êle devia apanhar (Moti·- . -
vo: caça de animais) , o earregue para o fundo da terra. Ra_iru 
porém se livra de tôd~s as perseguições do pai. . ,,, . . 

. Uma lenda dos Tupi do este do Brasil, velha tradição~cQ-:
ligida (III) por Ehrenreich, informa como o lendário c~sal 
ee gêmeos Tamanduaré e· Arikuté, os pais primários dos dois 
grupos principais-do povo, isto é~ dos Tamoio e dos Tupinam ... 
bá, foi visitar o pai, Maire' Ata, que dêles exige provas de suas 
fôrças mágicas. rues atiram setas para o ar, que ficam espe
tadas no céu, mas qúe, segundo a lenda tribal dos Guaraio 
(1) formam uma corrente, pois cada b'eta atirada fica espe
tada na atirada anteriormente (Motivo: Corrente de setas). · 
São obrigados a pass_ar entre duas rochas prestes a se encon.,. 
trarem para, finalm~nte, descer ao mundo subterrâneo, a 
fim de buscar a isca, com a qual Aniang, o demônio do réino 
dos mortos, apanha o peixe Ailen (Motivo: Caça de animais). 

~ste mito só tem em comum com a nossa lenda dos Tau
lipáng, a caça de animais. Com outras lendas dêste · grupo, 
particularmente~ do <;>·este da America do Norte, reunem'-na 

(JI ) Ba~bosa Rodrigues: 1890, pág. 245 e segs. . . . . 
(111 ) · Ehrenreich: 1905, ·pág. 49. (Segundo: D énis : Une f~te .brés!lienne , célébrée à 

Rouen en 1555. Paris 1851; segun:do o t ext? original d e Villegaígnoi;i) , . · .... - -----'-
( ! ) Cardús: 1886, págs. 76-78 .• - Piérini: 1910, pág. 704. 
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além disso, como veremos mais adiante, os motivos dos Sim~ 
plégades, das rochas prestes a se enco·ntrarem e da corrente 
de setas, que faltall! naquela. Ehrenreich conta, entre os Sim
plégades', também as árvores que tombam sôbre os heróis da 
lenda dos Munduruku. A corrente de setas é substituída na 
lenda dos Taulipáng por uma escada, que é fixa no céu e al
cança a terra. Sôbre a mesma o herói, apesar de sua vestimen
ta de penas, sóbe até o céu. 

Se acompanharmos êste grupo de lendas para o norte, 
encontramos na América Centr.al t:raços semelhantes nas pro
vas, às quais, segundo a lenda tribal dos Quiché-Maya, eram 
submetidos os irmãos heróis Hun ahpu e Xbalanque do reino 
Xibalba, e que êles superaram, algumas vêzes auxiliado~ por 
animais. Destas provas representam o motivo do "assento de 
espinhos", a permanência na casa das afiadas facas de obsi
diano e o assento sôbre uma pedra em brasa. (II). 

Também nas lendas de algumas tribos das planícies e em 
mitos da California aparecem traços aparentados. Surpreen
dente, porém, é a concordância das lendas sul-americanas 
deste gênero com as lendas das tribos sulistas dô litoral oeste 
da América do Norte, que Boas reuniu sob o título de "Visita 
ao céu" (III) Os elementos que aqui entram em consideração 
são os seguintes: Um jovem consegue chegar sozinho ou em 
companhia de um compan.heiro, ao céu, auxiliando-se deves
timentas de penas, que êle retira de pássaros, como também 
por meio de uma corrente de setas. Êle atira uma seta con_tra 
o céu a qual fica espetada no mesmo. Atira em seguida uma 
segunda seta que se . aloja no entalhe da primeira e assim 
continua até as setas constituírem uma corrente que, saíndo 
do céu, alcança a terra. Por esta êle sobe para o céu. Lá se 
casa com a filha do cacique do céu. E' ameaçado pelo sôgro 
que o põe várias vêzes a prova. A porta da casa do cacique 
procura apanhá-loi fechan.do-se (Motivo: Simplégades). E' 
obrigado a sentar-se na esteira da morte cheia de pontas ou 
em um· porco-espinho (motivo: assento de espinhos). E' preso 
entre árvores que se encontram (motivo: Simplégades). E' 
cbrigado a caçar animais bravios para o sogro. (Motivo: caça 
de animais). O herói sustem tôdas as provas, freqüentemente 
com auxílio de animais. (Motivo: animais obsequiosos). Fi
nalme.nte êle consegue que o sogro seja ameaçado· e prejudi
cado pelos animais. Assim como na lenda dos Taulipáng o 
herói, por intermédio do banco movente e das vespas, deixa 
o sôgro assustado e machucado. 

\ 

Uma lenda tribal do baixo Fraser River coincide, princi-

(II) 

(lll) 

/ 

Noah Elieser Pohoritlea: 1913, páp. 27, 28, 48 e aep. - Wolf1an& Scbultal 
1913, páas. 87-88, 89- 91. - Ehrenreich: 1905, p6c. 50. 
Frmu Boa• : 1895, pác. 335. - Confronte principalmente •• leodM d .. p6111o 
38-39, 65-68, 117-118, 135-137, 170-171 • 
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paimente o início e o final, com as lendas das Guianas: Um 
jovem corta, com pontas de setas, o peito do primo, e, depois 
de êste se ter deitado, o cobre até o peito com areia esconden
do-se nas imediações. No momento em que uma águia se 
lança sôbre aquêle, agarrand·o-o pelo peito, o jovem a se
gura, mete-se na sua pele e voa para o céu. Casa com a filha. 
do sol, tendo antes que submeter-se a várias provas, das 
quais sai ileso. Os assentos na residência do sol são todos 
cobertos de agulhas ponteagudas. E' convidado pela lua 
para, conjuntamente racharem um cedro; nisto ela deixa 
cair o machado na fenda do mesmo. O jovem deve retirá-lc.. 
Neste momento a lua arranca as cunhas, de sorte que as duas 
metades do tronco do cedro voltam violentamente à posição 
primitiva. Em seguida manda-lhe que apanhe trutas e llr
sos vermelhos. O jovem atira os urscs sôbre a lua, que pelos 
mesmos é estraçalhada completamente. Dêste momento em 
diante aquela desiste de molestar, novamente, o jovem (I) . . 

Uma lenda dos Kwakiutl ccnta como um moço sai para 
casar com a filha de um cacique. Consegue penetrar na casa 
através da porta que se fecha bruscamente, senta-se, sem 
molestar-se, sôbre o assento coberto de pedras ponteagudas, 
livra-se do fechamento das duas metades. do tronco de cedro. 
O cacique lhe apresenta cernida envenenada. O moço fln- . 
ge que está comendo, esconde no entanto a comida sob a ca
pa (Motivo: alimentação fingida). Finalmente deixa que 
o velho, dentro da em·barcação, seja ameaçado. pelos peixes 
e botos. (II) . 

Enquanto, em tôd~s as lendas dêste gênero, o assento 
espinhoso pertence às provas às quais o herói deve-se subme
ter, êle, na lenda dos Taulipáng, castiga aquêle que exige a 
prova, estando ligado aqui com o motivo da amefi.ça e danifi
cação do sogro pelos animais, que, como vimos, aparece em 
algumas lendas do noroeste da América do Norte. 

Ao motivo da alimentação fingida, como mostra o mito 
kwakiutl, encontramcs geralmente ligados os mitos dos Ogros 
e Canibais, mostrando notável coincidência dos do noroeste 
da América do Norte e América do Sul. 

Segundo uma lenda dos Bilchula, do noroeste da América 
do Norte, uma moça entra na casa do Nó-de-Raíz-e~, um an
tropófago. ~ste exige dela que coma as rãs que se acham na 
sua cabeleira. A moça no entanto o engana, escondendo as 
rãs sob a capa, e com uma agulha palita os dentes provocan
do tal barulho como se estivesse mastigando qualquer cousa. 
(I) 

(I) ibidem: pága. 38-39. 
(II) ibidem: páp. 135-137. 

(l) i~idem, pág. 268. 
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. A única analogia co·nhecida até agora da América do Sul 
é encontrada nas len4as tribais dos · Yurakáre da Bolívia, 
transmitidas por d'Orbigny e Barbosa RodJ,"igues: (II) A mãe 
dó Tiri, um de seu~ heróis, chega à casa da mãe do jaguar, 
cujos filhos, de primeiro, a queriam comer, obrigando-a porém, 
em seguida, a se alimentar com as formigas venenosas que 
se achavam em suas cabeças. Para enganá-los, a mulher me
te na bôca uma mão cheia de sementes de abóbora, (III), que 
lhe foram entregues pela mãe do jaguar e joga fora as formi
gas disfarçadamente (IV). _ 

Acrescentamos aqui agora a "Alimentação fingida'' da 
lenda dos Taulipáng. O motivo originário aqui se acha apa
gado, e a conexão difere um pouco. Os traços fundam.entais, 
porém, estão claraní~nte reconhecíveis~ a visita ao antropó
fago; a alimentação de animais repugnantes, que o herói de
ve ingerir; o subs_titutivo para esta, que lhe. oferece sua mu
lher; o grão de milho que êle coloca secretamente na bôca. 

Esta relação com _o motivo da alim'entação fingida ainda 
se. torna mais nítida pela narração que; em continuação- -à 
lenda dos Taulipáng·, recebi do meu informante, o índio · are
kuná Akuli: ·Quando a sombra do médico-feiticeiro, nas. cu~ 
ras noturnas de doentes, viaja para o céu, - o sumo de taba
co· -que êle bebe, o eleva imediatamente, - encontra logo abai: 
xo do céu um urubu-rei. :mste o acompanha de perto. :mies, pe
la entrada, conseguem _chegar ao céu e até a casa de Kasána
podole, o "pai dos_ urubus-reis". :mste oferece ao médico-feiti
ceiro caxiri. feito de homens e anim·ais apodrecidos. O méclíco
feiticeiro não bebe nada, .passa a cabaça por baixo do br.aço 
ao· companheiro (ajudante), o urubu-ref, que sempre fica jun
to às costas dêle, de maneira que não pode ser visto por· Kasá
na-podole. O urubu-rei esvazia a cabaça e a devolve ao mé
dico-feiticeiro sem que Kasána-podole 9 perceba. Do con
trário teria morto o. médico-feiticeiro. (I) 

Também com outras lendas sul-americanas a nossa nar
ração da visita ao cén tem traços comuns. Assim, num mito 

j (li) Alcide d'Orbigny: 1844, pág. 211. Barbosa Rodrigues: 1890, pág. 253. 
(III) Ehrenreich traduz como. "grãos de milho". . · 
(IV) Ehrenreich: 1905, 'pág; 80 apresenta aqui uma analogia surpreendente da Po

linésia : A deusa subterrânea Miru de Aututaki exige de seu visitante que êle coma 
um recipiente cheio de centopeias vivas. ~ste engana a deusa metendo na bôca 
caroços de côco e deixando cair clandestinamente a bicharada. ( Se.gundo Gill: 
~yths and songs of the southem Pacific ) . .-

-----
( 1) Incluir em nossas consideraÇões mitos asiáticos ultrapassaria os limites dêste~Jivro. 

Apenas quero mencionar aqui que Ehrenreich relacionou com estas lendas o ve· 
lho mito japonê1 de Qhonamu1hi e Susa no Wo (segundo a obni mítica d~ Ko
shiki), que reunem os momentos principais da, visita ao céu e da aliment'tÇão 
fingida. Pela nolisa le~da dos Taulipáng, que ·também apresenta, nos · dois. ien
tidos, traços aparentados, esta relação con.tinua .a ser sustentada e com isto re
forçada a opinião de Ehrenreich de que estas lendas japonesas "não apresentam 
somente o prototipo para os mito• americanos da visita ao céu ou junto ao cacique 
do Sol e das provas relacionadas com as mesmas, . . . como também influíram 
os mitos de Ogros do Mundo Novo" . Confronte· Ehreoreicb : 1905, págs. 80-81. 
77-78 . Wolfgang Scbultz: 1913, páp. 87-88. 

. . 
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dos Chané da mesma forma é desviada a semente de uma plan
ta sativa para sua cultivação, como na lenda dos Taulipãng: 

_ Aguaratunpa, o deus raposa, chega à casa de Tacumbocum
ba, a pequena Viscacha, uma mulher velha. Esta vigiava as 
algarrobeiras, rebentos da "árvore -:inãe", que carregava i'to
da a sorte de fTutos" e não admitia que fôsse desviada uma 
única semente. A velha oferece a Aguaratunpa, frutos para 
comer, mas senta-se perto dêle e cuida de que êle não desvie 
uma única semente. Aguaratunpa esconde na cavidade de um 
dente uma das menores sementes que leva-qonsigo clandesti
namente e planta. (II) . 

o conto em que animais se transformam em mulheres, 
que em seguida se casam com os heróis, como no inicio _da 
lenda dos Taulipáng, encontramos nas lendas sul-america
nas com bastante semelhança e· várias vêzes. 

Segundo uma lenda dos Arowak, de Surinam, vivia em 
tempos idos, um homem completamente isolado num longín
quo deserto. Seu único companheiro erà um cão enorme. ·um 
dia êle foi a uma caçada e aeixou o cão vigiando a casa. No 

-mato encontrou para seu in1enso praier uma l·in.da plantação 
de mandioca .. ~· O primeiro p~ensamento foi:º "Quem teria pre
parado isto para mim?"; pois êle era o únieo seT vivente-em _ 
tôda esta região. Escondeu.,,se por trás da ramagem de uma 
árvor~. Dali a pouco viu chegar ·o cão. ·- ~te despiu-se:do 
seu couro e trabalhava como gente na plantação. Depois 
vestiu-se novamente com o couro e voltou como cão· pa~a a 
sua casinha. O homen1 seguiu.:.o, evitando, porém., que o -cão 
percebesse que tinha sido observado. No dia seguinte foi no
vamente à' plantação, procurou alí bem nas proximidades 
um lugar par~ trabalhar e para dormir e acendeu um fogo. 
Cerno de· hábito, deixou. o cão errt casa vigiando. Apesar 
.disto, êste o seguiu secretamente. ·O homem, depois de ter 
colocado perto de si uma cêsta de carga, deitou-se e fingiu 
estar dormindo. O cão· chegou, tirou imediatamente ·o couro 
e se pos a trabalhar como gente. O homem, sem fazer o me
nor barulho, pegou o .couro, colocou-o dentro da cêsta, leveu-o 
ao mato· e o queimou. Assim o cão permaneceu para sempre 
como mulher, não podendo mais ti·ansformar-se. Desposo.u 
o homem e tornou-se mãe de uma numerosa família. (I) 

Uma variante desta história conta Brett dos Arowak da 
, Guiana Britânica: A filha do ·médico-feiticeiro amava um jo
vem e solitário caçador e por isso pediu ao .pai que a transfor
masse num cão, para poder ·ficar na c·empanhia daquele -ho
mem. O pai satisfez o pedido e a moça, co.mo cão, foi para a 

(II) .E . Nqrdenskiotd: 1912, pác. 261. 

(1) van Coll: 1908, páp. 484 e seg •• 

• 
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companhia do homem. ~ste saía sempre acompanhado de 
quatro cães, a fim de percorrer o mate e voltava apenas com 
três; pois por muito que ralhasse, um dos cães não queria 
se submeter e corria sempre para casa. Quando o jovem, ao 
anoitecer, vcltava para a cabana, encontrava o local impec·à
velmente · varrido. Beijus de mandioca haviam sido feitos e 
um fogo crepitava. Perguntava aos vizinhos, mas êstes ne
gavam ter feito o trabalho. Julgou então que fôsse algum es
pírito que lhe quisesse bem por sabê-lo tão isolado .. No dia se
guinte durante a caçada, êle ·contou os cães e só encontrou 
três. Amarrou-os numa árvore e voltou para a cabapa sem 
fazer o menor ruído. Espiou por uma fenda da parede e viu 
ao claTão do fogo uma moça nova e muito linda, que estava 
preparando beijus de mandioca. Junto a ela· estava pendura-
do o couro do cãc·. De um salto êle entrou na casa, pegou o 
couro e o atirou dentro das labaredas. (I) 

Numa briga dentro de uma aldeia, assim conta a lenda 
dos ·Karajá, foram mortos todos os habitantes, sobrando ape
nas dois periquitos. Dois jovens Karajá que se atrasaram nas 
caçadas, voltaram e encontraram a aldeia desabitada. Es
pantado e apavorado um dêles queria fugir, o outro porém 
conseguiu convencê-lo a ficar. Quando, no dia seguinte, iam 
ausentar-se para as costumeiras caçadas, escutaram o som 
das batidas de pilões, tal como se as mulheres estivessem tra
balhando. Na volta encontraram a comida preparada por 
mãos desconhecidas. Chamavam pelas mulheres que deviam 
ter feito o serviço. Não obtiveram resposta. No dia segui:qte 
aconteceu o mesmo. No terceiro dia a curiosidade fêz com que 
voltassem, quando escutaram o som da batida dos pilões. En
contraram dentro da casa duas meças, que emudeceram à 
vista dos jovens. Finalmente dera:µi-se a reconhecer como sen
do os dois periquitos transformádos. Os jovens desposaram
n·as e dêles descendem os Karajá ·de hoje. (II) . 

Coisa parecida informa a lenda do dilúvio dos Kaniari, do 
Peru: Dois irmãos, os únicos sobreviventes, refugiaram-se an
tes do grande dilúvio em uma montanha. Quando as águas de
sapareceram, desceram para o vale a procura de alimentos . 
Quando voltaram à cabana que haviam erigido sôbre o cume 
da montanha, encontraram ali, preparada por mãos desco
nhecidas, uma ceia. Para saber de onde vinha esta refeição, 
um dos irmãos se eseondeu nos fundos da cabana, enquanto 
o outro descia novamente para o vale. Aquêle descobriu duas 
araras com face de mul'her, que chegaram e prepararam uma 
ceia de carne e pão. Quando estas. encontraram o irmão em 
seu esconderijo, procuraram fugir. O homem pcrém apanhou 

(1) Brett: o. e., pág. 176 e segs. - R oth; o. e., pág. 151 . 
(li) Ehrenreich: 1891, pág. 40. 

' 
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uma arara e esta se· transformou em mulher com a qual se· 
casou. Dêles descente todos os Kaniari. ((III) . 

Com os, traços principais da lenda dós Arekuná (22) da 
origeni dos venenos para pescar ocupam-se duas lendas ·dos 
Arowak da raiz Haiarri (IV) e da grande pele de cobra. (V). 

Um homem velho, que amiúde apanhava peixes no rio, ~um 

dia levou consigo seu filho. Admi-rado, percebia o pai que mor
riam todos os peixes nas imediações onde nadava o menino. 
Quando êle experimentou os peixes, achou que os mesmos 
podiam ser comidos .. Por isso levava dia após dia o menino pa-. 
ra que se banhasse. Os peixes então resolveram matar o me-
nino. Naturalmente não se atreveram a atacá-lo dentro d'á
gua, porquanto lhes era impossível a aproximação. Mas .. es
colheram, para local · da execução, u·m velho tronceo sôbi e o 
qual o menino costumava tomar seu bap:ho de sol a_pós o ba
nho· na água . . Achando-se deitado alí; todüs· os peixes salt~
ram sôbre êle e lhe meteram os aguilhões na carne. O feri-

. mento que lhe ·causou a arraia grande foi mortal. · Quando o 
pai levava o filho agonizante pelo mato . afora, o menino viu 
como seu sangue pingava sôbre o solo, e,disse: "Pai, observe 
as plantas esquisitas que aparecerão aqui! Meuf sangue cria
rá raizes e vingadores nascerão em abundância". Assim apa
receu ~ raiz Ha.iarri, que desde então é_ empregada pelos in-
dígenas no envenenar os rios para a pesca. - · : 

A lenda da grande cobra tem o- seguinte teor: Os . pás
saros e cs homens em conjunto procuraram certa ocasião ma
tar uma gigantesca cobra d'água, que· càrregava consigo para , 
o fundo todos os seres. Reuniram-se todos e prometeram a pe
le· da cobra àquele que iniciasse a luta e conseguisse trazer a 
eobra de seu pântano para terra f.irme. Ma:s todos ·os guerrei~ 
ros intimados para a tarefa disseram .que estavam semente 
habituados a combater em solo firme. Por_fim chegou o pás
saro mergulhador. Pôde-enxergar .a cobra . no fundo do rio 
onde ela se achava enrose.ada nas raizes de um~ árvore imen
sa. Mergulhando, perfurou-a com uma seta que tinha uma 
das extremidades amarrada numa, árvore na margem oposta. 
Depois disso subiu triunfante à tona d'água; Com uma gri'.'" 
taria medonha os homens- terminaram de tirar a cobra de 
dentro d'água, matando-a completamente e tir~ndo-lhe a pe
le. A luta teve como local o Cako (I), conforme .contam os· in
dígenas.·Ainda hoje se p_od€ :verificar o comprimento da cob~a, 

.' (III) Richard Anpree: 1891, . págs. 116 a 117• · - · 
(IV) ~ cipó que no Bmsil é denominado t jmb6 e Q.Ue é utiliz.ado para .énvenenàr, os 

peixes (Paullinia pinnata?, .C.,onchocarpus densillorus, Benth.) chama-se etn An>
wak: hayáli . . Confronte C • . H. de Goeje·:, Études linguistiques Car-aibes. Amster-
d1tm 1909,' pág. 56, n:0 346. · · 

(V) W. H . Brett: Legenda etc., pág. 172-175. E . F. Im Thurn: 1883, págs. 382-383. 
Roth: 1905 pá&. 234. . 

(1) Afluente esquerdo do MazatÚni su_perior ~ue. na~e. ~o noroeste do ~oroima. 
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pois se acha desenhado sôbre um bloco de granito. Quando o 
mergulhador reclamava para si a pele como prêmio pelo ser
viço executado, os caciques se mostraram surpresos e disse
ram: "Como pretendes levá-la? E?perimente;:-o! ,,- "Cqm o 
maior prazer!", respondeu o pássaro. Então,méneou a cabeça 
dando a senha aos outros. Eles mergulharam sôbre a pele. 
Cada um pegou-a pela' orla e ao levantarem vôo, levaram-na 
~onsigo para as alturas-. Os guerreiros, porém, ficaram furio
sos e desde então se tornaram inimigos dos pássaros. Os pá.s
saros voaram para um local isolado ~ lá lhes disste o seu che~-e: 
"Vamos distribuir entre nós esta presa. Cada qual fique com 
o pedaço que está carregando!" A pele era de um colorido ma
ravilhoso, vermelho, amarelo e verde, prêto e branco, em de- , 
senhos nunca vistos anteriormente .. Satisfeito,-cada pássaro 
tomou a sua parte e a colocou sôbre os ombros, a. fim de levá-
-la em segurança para-casa. Então. se deu o milagre. Pássaros 
que até então possuiam uma coloração escura, viram-se re
pentinamente brancos, amarelos e azuis. Os papagaios eram 
-vistos em verde e vermeJho e as araras com penas que até en
tão eram desconhecidas, côr de rosa, púrpura e dourado. So
mente ao herói, que teve o maior trabalho e a quem todos de
vem seus enfeites, coube a cabeça ·da cobra com. uma colora..: 
ção escura .. Mas êle se deu por satisfeito e disse:. "PaTa u·m · 
velho mergulhador fsto é mais do que bom". (I) 

O motivo de crescimento de plantas úteis oriundas de par
tes do corpo de crianças, como vem expressg nas lendas ... da 
criação dos veneµos para pescar, aparece também numa len
. da tribal · dos Paressi, tribo aruak do cen tro1 da América ,, qo 
Sul. (II) 

Quatro filhos do primeiro Paressi, de nome Uazale, fo
gem para o mato com mêdo da ira do pai e lá acendem um 
fogo. O fogo se alastra pelo mate. Três crianças morrem car
bonizadas. Delas nascem plantas. Dos membros sexuais dos 
dois homens nascem variadas formas de espigas de milho, dos 
membros sexuais da mulher uma vagem, do umbigo a batata 
e do anus o amendoim. · 

Armas mágicas de caça, das quais tratam as lendas 28 e 
29 encontramos em conexões semelhantes também em outras 
lendas sul-americanas. 

Numa lenda dos Warrau, um espírito da floresta casa 
com uma índia e vive com ela e a família em perfeita harmo
nia. :tle possui quatro chocalhos mágicos, diferentes, com os 
quais, em suas caçadas,-consegue ~hamar o.s porcos do mato 
bravos; b~m co·mo os· mansos. Adverte aos cunhados, . que não 

(1) A mesma lenda transmite Roth : 1915, pág. 225. 
(JI) Kad von deo Steineo: 1894, pág. 438. · 

-. 
' 

• 

.. 

' 

I 



..... ... 
l- :ti .-

' 

• 

" -. . 
f,('. 

• 

- -
REVISTA DO MUSEU ·PAUJ..íST:A, N. s., . VOL. ~vn 187 -

' 

toquem nos chocalhos durante s:µa ausência. Estes são, deso- -
bedientes e .sacodem o chocalho erradamente· tendo como cop
seqüêncià o assalto impetuoso _dos queixadas bra;vios .. -Os eu
nhadcs, de mêdo, escalam as árv9res, a · filhinha.; porém,, de 
seu cunhado, ê devorad~ pelos -queixadas_. Comó consequência · 
o espírito os a.bandona levando ·consigo os ch~:Calhos mági
cos e agora luta-se com dificuldad.es p_àra·- obt~nçã;o de· alimen
tos. (III) . 

Numa outra lenda dos Warrau, _ llm caçad,or, .. que· tem 
·pouca sorte, consegue que uma rã verde lhe entregue-uma seta 
mágica, com. a qual basta atirar para o ar a fim d·e aba:ter os:· 
animais-de caça. ~le,_ porém, não deve propalar-quem lhe de-_ 
ra· a seta. Estando embriagado-êle transmite o_ segredo e -no 
dia seguinte desaparece a seta. (!). - _ - ~ - _ " -- ~~ 

Uma lenda dos Arowak-trata de-Aciaba, .a rã verde. Ad.a~ 
ba casa com ·uma moça e riloi?tr~a aos cunhados como -êles po- _ 
dem _abater~ muita c~ça ~cem um~ ·simpJe.s, seta atiPada direta_- -
men~e a-0. ar. ~lés~St. t_ôrpam ~ càÇad:ores~extraordináriQs e~ vi.: __ , 
V.em· dur~nte rongõ: tempo· perfeitanrenté !elize~i até qµe ~9a- ·. 
ba,~ por culpa d,a própria -mulher~ é tr~ns(órmadô '11.9Vainente, 
n·uma rã. (II) -_ .. _ - _ ~ _" ~ - ~ .. _. ~. -:r: «' :º_Af_··: . -

- ·Uma lend~ _ aplltentad~ contài.i:(_-og ~ar~Já,. eúj~ cultura 
material parece,, i:Q,d-ieJ:lr_ '.uma conexão·-antigá: '.'com~a ·Quíana::_ . . 
Um joye~ re.cebe_ qe u~a e obra ul}i- :fei~e ,,.d.e set~- q~ê:' tên_r · o .· _, ::. 
p_oder-õ.e acertar-e ·trazer. para '.junta--~o -âono ,tôda e- qualquer· _ , : 
·caça -co11tra. :qual ·são · atitaq~s. ~ !;:stas ~s~tas _t~ml)ém _ potj,em 
f oi:neç~r: frutas do mato, ~el .de ~]?elhª1-& etc: O joye~ çonse- .. ~ 
gue, desta manei_rà, Qbter tôda-S:orte _de caç.a e peixes c0n1 :a- ·· _ 
maio.r facjlidade. _Por cutpa ~e:-· seu eunhad·o, qÚ.e, sem o seu 
c_onsentimento e -autorizaçãcr,~:se utiitza das setas erradamen
t~, acontece uma grande._de§graça. (lit) - ~ ,. · 

__ Em_ um~~ lenda -::d9 alto Amazonas-um espírito da .flo~sta 
en.trega, a ·u:µi jovEtm,-· are.o ~ flecha _ que po~suem· a prQprieda: 
de de aeertar '"'qualquer ç~a,- quando- a ~lecha é atirad~, selJl 
alvo, para ·dentro de;> ~ato. (IV) . ~ '_; 

_ Um~ analogia co,m ~-a Ie11çla dos Taulipáng -( 41) .de ":M_ai'- ~~ 
uág · e Korõtoikó';, os doi.$_ genros dt1sig_qais_, ~ onde -um.: dêlés 
com uma estaca de cavar automática ·-e outras fer-ramentas 
'mágicas prepara no menor ~spaç-o . de tempo umà pla_titaçã-0-

, completa, apre-senta 9 mito Jips Qharté: ,Tatu_tunpa (dens~ta~
tú) e Aguaratunpa -(deus-;rapôsa1 tem para su~s mulneres du- · 
ás_ irmãs. Aguaratunpa trabalha esfo~çaciam~nte :pa_ra "~;oçal:" 

/'. - - _ .. 

(III) Roth: 19'1"5, págs. 18(; ~ seg .. 

(1) Rotli: 1915. pág.s. 213 e seg.-; 
(li) Rotli: -1915", ,Pág. 215 é ieg .• "· - ~ . 
(Ili) Elíre!lreich: Í891, pág. '.42. ~ - . 
(IV) J. Barbosa Ródri~es: 1890, pjp. ~5 • eegs._ 
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e semear uma roça. Tatutunpa não faz nada. Sua sogra diz: 
"itste homem não pensa em sua família". Quando Tatutunpa 
ouve que Aguaratunpa já trabalhou muito, êle resolve final
mente iniciar uma plantação. Mete uma enxada mágica na 
terra. A enxada continua trabalhando· sozinha e em mínimo 
espaço de tempo ela consegue limpar tôda a planície. Em se
guida chama o vento, que leva tudo o que não serve. Em se
guida chama o tufão que limpa·radicalmente a roça. Patos e 
pombos trazem sementes e a semeiam. Tatutunpa nem tinha 
chegado em casa e a plantação já fornecia os frutos. Na plan- -
taçãb de Aguaratunpa que trabalhou com tanta aplicação, 
nada havia amadurecido, nem flores. Tatutu·npa leva agora 
sua mulher para ver a roça. Quando esta convida a mãe para 
que também vá ver, ela se recusa porque não dá crédito. 
Finalmente os acompanha e fica satisfeita diante da abun-. · 
dância dos frutos. (I) 

Num complemento desta lenda, que Nordenskiõld · inti
tula "A origem do trabalho'', Aguaratunpa ganha numa apos
ta a enxada mágica. Leva, no entanto, ao mesmo tempo, uma 
enxada comum de madeira, para evitar que qualquer esper .. 
talhão conseguisse plantar o milho, obrigando os homens ao 
trabalho para o seu sustento. (II) Na lenda dos Taulipáng, as 
ferramentas mágicas se perdem pela própria culpa dos ho
mens, o que os obriga ao trabalho. 

Certos pontos de contacto co.m a l·enda dos Taulipáng 
da "Marreca e coruja", possui uma lenda do Rio Negro sem 
que na mesma sejam mencionadas ferramentas mágicas. _ 

Um velho urubu possuia quatro filhos, dos quais um es
tá va casado com o lagarto, outro oom a coruja, o terceiro com 
a marréca e o quarto com a pomba. Um dia a sogra os cha
mou, ordenando-lhes que preparassem uma roça pata· plan
tação. O lagarto e a coruja saíram de madrugada e voltaram 
ao meio dia para o almoço. A marréca e a pomba seguiram 
muito depois, já estando o sol muito alto, e voltaram logo em 
seguida. A sogra zangou-se e os chamou de preguiçosos en
quanto os outros dois eram os seus queridos. ~stes porém lu
dibriavam a sogra, pois, ao invés de traball1ar, dormiam: a co
ruja sôbre uma árvore e o lagarto dentro de uma cova. A mar
réca e a pomba, no entanto, em poucos dias prepararam uma 
roça imensa. A sogra não lhes deu crédito. Levaram e·ntão os 
sôgros para a roça, para que queimassem a capoeira. Quando 
a sogra viu a roça imensa, gritava de surpresa. Os dois genros 
porém se vingaram, metendo os dois velhos no fogo da roça 
incendiada. (III) 

(1) E . Nordenskiõld: 1912, pá11;. 265 e 1egs .. 
(II) ibidem: pága. 269-270 e segs .. 
(Ili) Barbou Rodrigues: 1890. Págs. 1·79 e sega .. 
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A lenda explanatória dos Taulipáng (47) onde se expli
ca como o mutur::i e o jacamim recebem sua vestimenta ori
ginal, tem uma variante num conto, que se acha incluído epi
sódicamente na lenda da "Visita ao céu" acima mencionada. 
No lugar do mutum aparece á garça. No decorrer desta lenda 
os pássaros entram em luta. O jacamim e a garça ficam mui
to irados, entrando numa luta furiosa, jogando um ao outro 
dentro das cinzas. Desde êsse tempo o jacamim tem as costas 
cinzentas e a garça é completamente cinza. (I) 

A lenda das Amazcnas ( 40), que colhi entre os Taulipáng, 
foi ouvida por Roth, numa versão ·muito semelhante, dos Aro
wak do rio Po:µieroon. Estes índios contam que existe ·uma 
aldeia na qual só vi~m mulheres. Todo homem que entra ne
la deve permanecer um ano. Se neste espaço êle se torna pai 
de uma filha, pode continuar viagem. Se nascem filhos ho
mens, deve permanecer até que venha uma filha. A chefe das 
Amazonas amarrava em cada rÊde uma castanhola, para po
der ouvir se o homem cumpria com a-.sua obrigação. (II) 

Uma figura semelhante, a de PIAI'MÃ, se nos apresenta 
em Aniáy nos mitos dos Apapokuva-guarani. (III) As cdin
cidências são em parte tão surpreendentes e se relacionam 
com acontecimentos tão extraordinários, que não podem ser 
casuais, devendo remontar a velhas conexões. . 

Como Piai'.mã, assim também contribuiu para a forma
ção do vulto de Aniáy, a lembrança de uma tribo inimiga. 
Piai'mã representa o ancestral dos ferozes Ingarikó. Parece 
q·ue Aniáy representa a tribo gê dos Kaingygn, os inimigos 
fidagais dos Apapokuva. Como Piai'mã, .assim também Aniáy 
é o chasqueado apesar da sua brutalidade. Ambos são apre
sentados como tendo relações co.m os heróis da tribo, Piai'mã 
com o casal de irmãos Makunaíma e Ma'nápe, Aniáy corµ os 
gêmeos Nanderyquey e Tyvyry. O primeiro é como Makunaí
ma o mais forte, também o mais ousado dos dois irmãos. Ty
vyry, a princípio uma criança desajeitada, é criado e educa
do por Nanderyquey, o mágico forte, até adquirir fôrça sufi
ciente para sua própria defesa, tendo, depois disto, salvo seu 
ir.mão de muitas situações desagradáveis. ~le cura Nandery
quey com medicamentos, restituindo-lhe a saúde, sopra tam
bém sôbre o morto e consegue que êle ressuscite. (IV) Em al
guns contos os gêmeos correspondem ao herói da lenda de 
Kone'wó, que por várias vêzes tem que tratar com Piai'mã, 
enganando-o sempre com astúcia e fazendo pouco caso dêle. 

(1) Brett: Legenda etc., pág. 30. Im Thum: 1882, pá1. 381. Roth: 1915, "6&· 212 • 
. (II) Roth : 1915, pá1. 222. 
(M) Nimueodajú-Unkel: 1914, pá1. 316 e sep. 
<IY> ibidem, pá1. 327. 

(1) ibidem., ii'I•· 320, 391. 
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Um amálgama de.alguns traços das duas lendas dos Taq
lipáng 9 e 11 "Makunaíma n-0 laço de Piai'mã" e "A morte 
de Makunaíma e sua ressurreição" encontram-se na lenda dos 
Apapokuva que se segue: Nanderyquey estava fazendo coatis 
e chamou Aniáy para q-ue viesse e os matasse. 1!ste manda que 
o herói. da tribo suba na árvore e que lá de cima lhe atire . 
os animais e estraçalha todos com a maior fúria. Nandery-. 
quey previne-o: "Veja lá que não m.e mate também!" Aniáy 
lhe afirma o contrário e apesar desta afirmação, Nanderyqu~y_ 
ao descer da árvore foi morto pelo mesmo, que coloca o corpn 
dentro de uma cesta a fim · de levá-lo consigo. Na mata fe,cha
da êle põe a cêsta no chão para poder abrir uma picada. Ty
vyry, o irmão menor ~e rf anderyquey aproveita êste momento 
e tira o morto da cesta ressuscitando-o pelo sôpro dado sôbre 
a risca dos cabelos. 

Mais tarde Aniáy retorna a procura do desaparecido, en- ~ 
contra, no entanto, apenas um veado que foi feito pelos gê
meos. O veado se assusta ·e foge de mêdo de Aniáy. :.mste o per- 
segue e o mata. 

Da mesma forma na lenda 49 XV Piai'mã·, quando s~ 
achava em perseguição de Kone'wó, espanta um veado que 
êle alcança, em lugar daquêle, matando-o em seguida. 

Para os contos 49 XVII e XVIII de Kone'wó encontramos 
um paralelo numa lenda. colhida por Roth, dos Arówak. Par~ 
facilitar a compreensão . transmitirei aqui, em linhas gei:ais, 
o conteúdo destas lendas de Kone'wó: Kone'wó raspou total- _ -
n1ente a cabeça e nestas condíções se encontra com Piaí~J~ã. 
i:ste lhe pede: "Corta-me também os cabelos, a fim de que · 
eu fique como tu!" Kone'wó manda-lhe que se sente, preve
nindo-o ele que não devia lamentar-se: "Aguente (as dpres) ". 
Em seguida êle o escalpa, esfregando-lhe sôbre o crânio pi
menta socada. Piai'll)ã enlouqueceu de dôres e foge. Depois 
de. algum tempo Kone'wó-encontra-se novamente com Piai'mã, 
em cuja cabeça se ach~, em pleno desenvolvimento, um pé 
de pimenteira. ~te também o reconhece· e pergunta se foi 
. êle quem lhe raspou a cabeça. Kone'wó o desmen~e. ~~ 
diz que o referido já morreu e leva Piai'mã para ver a ossada! 
de uma anta. Em seguida êles dançam com os ossos até-a 
fuga de Kone'wó. 

Os Arowak contam de um homem que ia à pesca de ·ca
marões durante a chuva. Como proteção colocava sôbre a ca
beça uma cabaça, deixando à vista apenas uma orla de cabe-
los. Ao encontro dêle vinha um espírito de flcresta, que lhe . . 
disse: "Mas que cabeça lisa e bonita tens tu! Como o _conse-:
guiste?" O homem lhe-respondeu que com uma faca· fêz uní: 
corte em torno da cabeçã. Se também .o desejásse, com muito 
_prazer lhe faria o mesmo. O espírito ficou eQtusiasm~do .. ~ 
deixou-se escalpar esfregando-lhe o homem pimenta moída 
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. -
sôbrEr a·· carne viva, -a{ .fim de -q:t1e~ a 'Cu_ra se ~processasse com 
maior rapídez. De~oi~ de muitos anos o mesmo ·homem encon
trou novamente ót:eSP,írito ;.e ó.iteconheceu ·pelp. ~norme · pé de 
pime:p.ta q~e o m~smo. t razia na, "-cabeça. Também êste o re
conheceu. Quis vi~gar~s~ -~ -tnátaf -o ·homem. ~ste porém lhe 
a~irmou que o· homem,. q:ue naquele tempo. lhe pregara a peça, 
há :muito te:rµpo· est~va m9rt:o. Como pr~va· q~etia-lhé mostrar 
a---o$saJI.a. Lévou-o--.f'j.·ra -um lu~a;r .onçlé ·e~istiam oss~das e~:;- ~ 

. bran-qu1çadas de v~~dos . . O ~sp1r1to. as colocou de:ptr0' de seu 
- ~chocalho ,de dan~a. e· juntos .dançaram. Nesta ocasião o in-

·::. ·dío ~matou o espíritP .... ("I)' · ..;· _ · -. _ ": . _ 
- . / . . . 
.. . · ·~ Analôgias su.rpr'ee.ndent.es, -~ - em parte; liter·ais fornece. o 

"""'.;. -- · Jn!:tp :da ·t ribo dos Apapokuva-'Guarani: ·Os gêmeps, sopranao 
·- ~-- __ · , - -.um, :é~_:µtra Q outro, produzem flôres .. rto _alto de sua éabeç·a e 

-· -. = : ço-ni ést;~ enf~ité são · reGebipos alegremente . pela-s filhas do 
- ~ .. ---i_Ania-y:~: -- Est_as ínterrogam,·os ·g~meos: "O que empregaram, 

·: ·:ineils_ lf'mãos.} para.:fiêarem assim?'' / 'Nós temos no alto da~ca
. ~)t~qa vrJÍ~cµ· cÕ!Il p.iinen:ta:'' "_Nós .também quetemas ter. Q nos
=·so. par ã-s~im como vcé~s!" "" ~~eu. ;Rai nªo o ~up_orta~" ·"Como 'fi
"'ze_t am 'J>arª fi~a1•." assiin? ;-, :~ "Nó! nos·~scalpa~os~"'· '.'Não,_ eu 

. - qqerb ~ter.""'ó m~u~ pat; Râ:tâ "•:tpim, .as~i~~ UÔil!O ·vocês!!' Os gê~ 
~ . ~ -:';."' J1Í~ct~ eséalpam .. ~n~~o~Ariiáy, es-freg~m -;urucu ,C:9cm pimenta sô:.. 
~- ;:;···~. ote~fP'têfid·a "fi -Il!and.ai:n g ue: êlé, -se ·sente no sol._ "'V€ja1 tfte.u 

· .. ,:. ~ · - ~ l?}ii1~sé· o s~porta'", rog~ro as méninas. Ai}iáy, p·oré~, se levan-
• - · ~ * ta:" e'" f oge. {II} ~ :,: - ·. :<: ~- • ,.. _·_ - · 

-;I': ~' - ~ - "' - • • • - ~ •' • ~ ~ 1';.; ,,,,~- - .... r . , _,.. ;.... - • 

~ .. ~O -desenvolv·1menio -tla ~açao ··-e o-m-esmo em tôdas ·as três 

~- . 

I~np~~----~Rep~~: o -e;Str~nlig~~~í~çr_ ao :C"~-é§cimento de pl~ntas 
sobre a· cabéçª:-esta, na.::vers:ao .guarani,-em outra. conexao. 

_ . ':! . Fin~Jí:l}ente ~ni~y:finq·a.,_:çiá· mesµ.i~ -forma _ qqe b eoPiai'mã 
· (2~). Ambos;~ã:eni -num_ abismo. (III). .~ _ . . . . ~ : · . 

o _apareéi.tnento dêste& mé~m.Qs elementos léndários -em tri- -
.bos qqe vivem , t~o d~stànciat(ás·_e_ pe.r.tep:cem a 'dif.erent~s ci
clos len:~ário,s , prov~, que as. l~ndas, de Piai'mã, çomo já anotei 
.nà intródução;_. p~rtencem â~ m}l;is velhas .do.:ciclo· de Kone'wó, 
sendo, provàvel:Ihe~te~~ de um "'tempo~ rt.<i'quaf existiam entre os 
_Karaib ·e Tu_pí-Guar~ni relações ~~ái~"" estt eitas que faêulta-
vam uma troca dír,eta .de mitos. . ~ . -

- • ~ ..!". ·~- >. -

· As: restântes h~stóriàs ·de _ Koh~'~ó _ apresen~am ~m par-
:te traço_s bem modernos-e é provável que a maior!a_ das m~s
mas ~ten_ha sua origem na .E~rópa ou Africa ou pelo menos , 
t-~nha- s.ofrida~ uma influência _acentuada do Velho . Mundo. 

. . . ''. ~-- ·Rot h. encéntrou -~a-~me$ma f igura a)egre.como .Kqneso·en-
- tte ~row~~J:t,~-~- como Kone:ttu entre os: Warr~u. °tle julgª'; o qtíe 

- - _;- .. ~ 4:~ ,' . . . . ~ • .s.. ~; ~ ... -· :~ - ' ~ 

-- - .-·-~:._~ :.: ~ -' ... _. - f ..... _~- ~ ,1.- ....... ~-
-+----=----::,__...., ~ .,. "':$ • ,,..... . "" 

J - .... :""' 
- ' ,... ~ ,...., -:: "':_ 

" .., ... •· _-...-(I) Rotfy: 191$, pág_.-., 175. : . -
-:. · r' (II) ~imu~nd~jú.~Unkel': 191.4;· págs:, 3'21~ 398. :~-" 

. -· ( III) 1b~dem : J.?ág. ~21'; - 3.99 ~ - : . : . . . .. " 
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não deixa de ser interessante, que o nome talvez derive '""do es
panhol, conejo (coelho) e que muitas destas histórias tenham 
sua origem na Africa. Os Warrau, assim diz êle, "dão êste no
me a cada homem másculo ou maganão que. engana sempre 
os seus vizinhos. Ambas as tribos pretendem para si o herói. 
(I) Os Arowak têm-no até como causador de suas orelhas 
co.m.pridas". (II) -

Roth comunica inúmeras aventuras de Koneso-Konehu, 
das quais algumas coincidem com as per mim colecionad~s 
ou, pelo menos, mostram um parentesco próximo. 

Assim os Warrau contam quase literalmente a lenda 49 
I com a diferença de que lá Konehu engana um homem com 
frutas de Inajá. Numa outra história, Konehu diz ao jaguar 
que se achava num plano-infericr, que rolaria pela ribanceira 
abaixo um pedaço enorme de carne. ~le, no entanto, rola um 
rcchedo que esmaga o jaguar. (Confronte 49 VIII). Mostra 
em seguida ao. jaguar uma suposta pedra amarela dentro da 
água, o reflexo do sol, e deixa que êle mergulhe para apanhá
la. (Confronte 49 X) Depois Konehu escora uma mo-ntanha, 
com o pretexto de que ela desabaria. ~le deixa em seu lugar 
caçadores que estão voltando da caçada e se retira com a ca
ça dêles. (Confronte 49 III). 

Numa lenda dos Arowak, que tem pontos de ligação com 
a 49 II, Koneso amarra o jaguar numa árvore com cipós a 
'fim de que êle não seja levado pelo vento. O jaguar quase 
morre de fome. O urubu o livra depois da promessa feita de 
que para o futuro lhe entregaria sempre uma parte de sua 
caça. O mesmo contrato fazem o jaguar e o urubu-rei na len-
da 46 do "Jo:go dos olhos". ' 

Tais "Lendas de velhacos e astuciosos" acham-se espa
lhadas em grande parte da América e coincidem muitas vêzes 
entre si, quase literalmente. O fato de serem as mesmas con-

, tadas por índios que estiveram em contacto com europeus fa
laria pela origem do Vélho Mundo. Erland Nordenskiõld me 
inf armou, que as ouvira sómente de índios meio civilizados· e 
mestiços e sempre entrelaçados com motivos essencialmente 
europeus. Isto no entanto não seria prova suficiente, mor
mente quando verüicamos qµe, em virtude das dificuldaqes 
linguísticas, conhecemos muito pouco as lendas das tribos 
não influenciadas pela nossa civilização. E se não escutamos 
estas histórias numa tribo, isto não quer dizer que ela não 
esteja de posse das mesmas. Tambéµi é pouco provável, que 
os mestiços, em sua quase, totalidade descendentes de mães 
índias, possuam sua coleção de lendas dos antepassados eu
ropeus. As infiltrações modernas poderão ser fàcilmente expli
cadas pelas ligações temporárias com os europeus. 

(1) Da meana forma os Arekuná e Tautip6n1. 
(li) Roth: 1905, pág1. 372 e 1ep.. 
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O que naturalmente surpreende, é a coincidência literal 
e ainda a distribuição sôbre ·vastas regiões destas lendas en~ 
xertadas de motivos europeus. Preuss achou-os entre os índios 
mexicanos que viveram durante longo tempo sob influência 
espanhola, Nordenskiõld entre os índios meio civilizados da 
Bolívia. Alguns exemplos mostrarão quão fortes são as coin-
cidências. . 

Duas lendas de animais dos Cora mexicanos correspon
dem perfeitamente às lendas Kone'wó 49 III. e VII. _Como aqui~ 
o homem ao jaguar, assim alí o didelfo*, ao koyote, uma fiei~ 
ra de peças graciosas. · , 

O didelfo está deitado numa gruta fincando os pés contra 
a parede. Nisto aparece o koyote: "Que fazes tú, didelfo?" 
"Nada, eu barro aqui os páramos celestiais. Periga desmoró
nar aqui ... Veja, ameaçam qesmoronar tôdas as coisas que 
existem sôbre a terra. Ajude-me para que não sejamos soter
rados!" O koyote se deita e finca também os pés contra a pa
rede. "Faça fôrça, eu irei procurar um pau!" Em seguida êle 
se afasta, nunca, mais voltando. O koyote espera~ Finalmen
te toma coragem, se afasta de um sal to e se coloca a boa dis~ 
tância. . 

Na segunda lenda o koyote encontra o didelfo sentado à 
margem do rio, olhando. fixamente para a água. ~le consegg.'e 
convencer koyote de ·retirar um enorme queijo que pretensa.:. 
mente se acha n!l água. E' no entanto apenas o reflexo .da . 
lua. O didelfo amarra então no pescoço do koyote uma enor
me pedra e o empurra para dentro d'água, afogando-o. (J.). 

Nordenskiõld ouviu a mesma história de u.m índio qu1-
chua de Sucre, e d~ um Baure, só que, nesta, uma vez o 
macaco engana a raposa e a outra vez a .raposa o jaguar. 

Numa lenda dos Taean-a o gato montez convence um ja
guar a escorar uma árvore, _que se estava inclinando. (Con
fronte 49 II. Depois.ela o convence a escalar uma árvore ôca, 
que tomba sob o mesmo de ·sorte que êle, como na lenda KQ
ne'wó, ( 49 IX), cai. ao chão. 

Num conto dos Baure, a raposa bate com uma pedra sô
bre os testículos do jaguar, conseguindo enganá-lo da mesm~ 
forma que Ko~e'wó ( 49 I). (II) · 

Nada fala contra a origem puramente índia desta última 
lenda, mormente quando Boas transmite uma história muito 
parecida dos Newettee do noroeste da América do Norte, . e 
que não acredita~os· tenha sua origem na .Europa. , "'- -· 

Omeatl, o corvo~ de cujcs feitos tratam inúmeras lendas 
destas tribos, zombava de todos os animais. Um dia êle jun-

(.) Didetfo - ma:-supial, ~rupo de mamífero. • que pertence ·º nOiuio casli~. <Not. 
do reviaor). . . · . . . . ~ 

(1) 
(II) 

~:_1Tb. Preuu: 1912, pée:._~ ... o,N293d. _._ •.. 
1
d · . 1• • • • 

~ onne manWICrito de ...,.·.-nu or en-10 • 
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tamente com o Kormotan e o UÍ'so foram à pesca e se utiliza
ram de um pedaço do rabo do salmão para isca. Omeatl apa
nha muitos peixes, enquanto o Kormoran pesca apenas doi§_ 
e o urso não consegue _apanhar um peixe sequer. Então lhé 
pergunta êstes: "Qua! a ·isca _que estás usando?" "Oh'', diz 

· Omeatl, "eu cortei os~~eus testículos." Responde o urso: "Não 
te acredito, pois do contrário estarias morrendo." "Olha só 
para aqui!", lhe diz Omeatl e ccloca na frente um pouco qa 
carne do salmão, parecendo que tivesse mesmo cortado os tes
tíçulos. O urso pede então ao Kormoran que lhe corte os t.es
tículos, a fim de que possa servir-se dêles para isca. O Kormo
ran lhe faz êste favor e assim o urso perde a vida. (I) -

A moderna: lenda Kone'wó da árvore que carreg~ moe
das (49 V) tem paralelo numa história colhida por. Preuss 
entre os mexicanos. (II} ~ . ... . 

Algumas destas lendas- ingênuas talvez fôssem inventa- , 
das ad hoc. Talvez tenha s1do êste o caso na história de Kone'.:--...: 
wó e o pai do jacaré ~ (49 ·XIV), que em tôda a sua tendêricià-
e aspecto não diferE} <ilas restantes lendas, da qual no entan-. 
to o narrador me disse q~e a. "alma de seu avô" lhe apareceu· 
em sonho e lha contará. 'Possivelmente Mayuluaípu te~ razão 
e a história não foi inventada-por êle. Uma recordação da ir}
fância em uma história contada pelo avô tomou novamef!te ~ 
vida num sonho. . . -

Formar uma opinião deflnitiva sôbre a origem de tõdaS. -"' : -
estas histórias de velha,eos,-ser.ia prematura, enquanto nãQ·:- '". ~ 
conhecemos os modelos ~-u~opeus ou africanos. Em si esta-s· · · -- -
lendas correspondem perfeitamente à compreensão do ~ngf:ç) · .. -
como também ao seu ·caráter. Pod-em ser portanto, parcial
mente, propriedade antiq~issima dcs americanos. Os énxer.;; -:._ 
tos modernos, que se adaptam às situações dos respectiv.os . 
paises, são frutos das ligações havidas com europeus. (III) . .. -

Em tômo do cerne puramente índio se agruparam no -
decorrer do tempo outros contos, também lendas de origens 

- estranhas, que posterio;rmente relacionaram-se com a figura 
do herói, representando ora um homem corajoso e astuciosõ,. 
um animal (Koyote, raposa, gato montez). Assim aparen
temente nasceram. ciclos coe~entes, cujas partes detalhadas 
emanam de tempos düerentes. · 

Na coleção de lendas de Nordenskiõld dos Tac:::na, Baure · 
e da região dos indígenas Itonáma, e que tenho rresc~te ~r..1 -
manuscrito, se ccnta- e-0mo o gato montez, ou a raposa, f 9ge 
do jaguar e se oculta numa toca, onde é vigiado· pelo abutre.: 
Atirando-lhe areia .nos olhos consegue evadir-se. Empreg~n· 

(1) 
(II) 
(Ili) 

F ranz Boas : 1895, págs. 176:177. 
Infonnação por carta. -~ · "' 
Confronte também F'"ranz Boas: Notei on Mexican Folklore; Jourual of Ame-· • 
rican Folklore, XXV. 237. · : 

-· 

,· 
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do o mesmo ardil, o jabuti consegue fugir de seu persegui- -
dor em nossa lenda da fall.na 48 b. 

Antes o engana pelo ardil que segue: O jaguar mete ~ 
mão na toca e segura uma-pata do jabuti. :tste diz: "Oh, cu
nhado; isto é uma das raízes da árvore! Pensas que é minha 
pata!" A onça solta a pata, e o jabuti exclama: "Oh, cunha-. 
do, agora consegui enganar .. te! Era mesmo minha pata! ~'. _-~ -

O mesmo episódio encontra-se num conto registado pQr - ~ 
Couto de Magalhães e P-. -Tastevin. (I) . ·, j-~ ~ __ -

Também a encontramos ~-m histórias européias: ~ _ · .. -
O urso persegue ~a __ raposa, que se oculta numa cova sob -

uma raiz de árvore, pé:gàndo-a_, com os dentes, pela pata_ tra- _ 
zeira. A raposa diz num tom zombeteiro: "Meta bem ·os den- . 
tes na raizf" O urso solta'« pata e agarra a raiz, do qu~ re-.... -_ 
sulta a liberdade da rapósa que se evade. Num outro conto -
a raposa tenta fugir da perseguição do urso, por um buraco 
existente na parede da casa mas êste a agarra pela canela me
tendo-lhe os dentes. Nisto grita a raposa: "Pobre urso, que -não 
consegue pegar a minl!a perna; que achas tú para mordé! -- -
neste pedaço de madeirã?-' ~- O urso solta a canela da rapQ~a e -
finca os dentes no -pedaço de madeira. A raposa se livra das 
garras do urso e começa -a zombar: "Pobre urso, que foste tão -
tolo e soltaste a minha _perna e tomaste um pedaço de madei---
ra entre os dentes." {II) _ 

As analogias são tão surpreendentes. que, pelo menos :~ 
para êste epi~ódio, na lenda taulipáng devemos aceitar ori• -._ , . -gero europeia. . . _ y~ 

As lendas nas quais- triunfam inteligência e astúcia sô-:.- -~ 
bre a brutalidade, quando o jabuti, tão frágil e vagaroso vence 
os mais fortes e velozes -animais como onça, anta, veado, têm 
uma propagação enorme-·na-América do Sul. Encontramo-las 
em todo o Brasil, _principalmente nas margens do Amazonas 
e de seus afluentes, entrando pelo Paraguai a dentro nu_ma 

-

concordância quase literal._ _ _ ~ 
As fábulas do jabuti, qu~ Couto de Magalhães (I) e C. Fr~ ~

Hartt (II), há vários decênios, e; recentemente, o padre P. 
C. Tastevin (III) colheram em várias regiões do Brasil, têni> 
analogias surpreendentes com aquelas que me foram con
tadas na Guiana em -1~11., _.e que, como me foi afirma_do ~lQ 
informante, desde velhos tempos são conhecidas em súa tribo. 
(48 a, b, c) . 

. (1) Couto <te Magalhães: 18"[6, -p{ip. 197 e 1e1s •• - P . C . T asteYin. C . SP. : 19'10. 
pá11. 260; 264. _. ,. - . , 

( li) Oscar Dibnhardt: Vol. IV, ·segunda parte, 1912, p6as. 245-246. 

(1) 
( ll) 
(III ) 
(IV) 

' -
Couto d\e Magalhães: 1876, págs. 175 e segs .• 
Carloa Frederico Hartt: 1885,: páp. 134 e sep .. 
P . C. Taatevin : 1910, pá-gs. 238 e sep.. . _ 
Ma1alhiie1 : 1876, pág-. 192. --=-- Hartt : 1885, p611. 146 e aep .. Tasteirin: 
pá11. 261 e se~ .. 266. 

• 

. , 

19:10, 
~ 
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-
A história do macaco e do jabuti (48 a) é encontrada com 

bem poucas düerenças em tôdas estas coleções. (IV). 
Conforme Magalhães·, Hartt e Tastevin, o jabuti ·mata a 

onça, atirando-se de uma árvore sôbre o focinho dela. (V) No 
conto dos Taulipáng (48 b) êle a envenena com curare-. De 
um de seus ossos confecciona uma flauta, confor me consta 
em todas as narrações. Segue então quase literalmente a con
tinuação de 48 b. O jabuti toca a flauta e é surpreendido por 
outro jaguar. Escapa .e se mete numa cova, enganando, con
'forme Magalhães · e Tastevin, seu perseguidor, que lhe agarra 
a perna, da mesma forma como no conto dos Taulipáng. Con
forme Hartt, êle se salva por um outro buraco para o exterior, 
sem que a onça o percebesse. Esta é ridícularizada por um ma
caco que apreciou de uma árvore tôda a cena. (VI) Em ·nosso 
conto a onça deixa o gavião como vigia na toca do jabuti. 
Conforme Tastevin, éla coloca o sapo diante da toca. Em am
bos os contos o jabuti atira terra ou areia nos olhos dos vigias 
e escapa. (VII) ... · _ 

A história do jabuti e da anta tem versões diferentes, as
semelhando-se, no entanto, em suas linhas gerais. (VIII). No 
conto .. dos Taulipáng (48 b) o jabuti, a fim de salvar-se do ja
guar, promete-lhe matár uin tapir. Nas outras coleçõ.es ê1e 
persegue o tapir por vingança porque êste a socou de· chão 
adentro. Conforme Hartt e também nos contos .. por mim coli:
gidos êle vai tomar conselho com os excrementos do tapir, nas, 
outras duas versõ~s com as pegadas do mesmo e um braço de . 
rio. ~ 

Excrementos falantes não são coisa tão fora do comum 
em lendas índias. . 

Numa lenda dos Tembé, um caçador deixa que seus ex
crementos respondam ao fantasma que o observa, enquanto 
êle escapa em outra -direção. (I) -

Também nas lendas do noroeste da América do Norte 
,,.. aparece, amiúde, êste motivo singular. (II) 

A causa da morte do tapir é düerente nas diversas ver
sões. Conforme Hartt o jabuti lhe finca os dentes na cox~, con
forme Magalhães e Tastevin nos testículos, conforme nossa 
história, no penis, e não o solta antes da morte do tapir. (III) . 

( V) 

(VI) 
(VII) 

(VIII) 

. 

Ma1a,lbies: 1876. Pá1. 194 f . - Hartt : 1885, pác. 147. - Tutevin: 1910, 
pá1a. 263, 267. 
llartt: 1885, pá1 . 148. 

Taatevin: 1910, páca. 264 e aec. l67 e ae1. - O mesmo epia6dio contam os 
Arowak do rio Pomeióon de aeu herói Koneeo. (Confronte acima) Roth: 1905, 
pá1. 373. . . , . 
Magalhie9: 1876. Pá1. 176 ff. - • Hartt: 1885, pá1. 149. Tutevin: 1910, páp. 
149 • tep., 253 e Mii.. , 

(1) Nimu.Ddajú.-Unkel: 1915, pá1. 291. . 
\ (II) P. Boas: 1895, páp. 172, 177-178, 213, 233 e em outros trechos. 

(lll) Hartt: 1885, páa. 149. - Mqalhães: 1876, páp. 181 e 1e1 .. Tastevin: 1910, 
páp. 25l e tlel· 255. 

·-
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Da mesma maneira que na versão dos Taulipáng, morre 
o tapir numa lenda de jabuti dos Kaxin,.auá. (IV) 

Os contos da corrida entre dois an,.im:ais de qualidades 
bem diversas, onde o mais fraco consegue vencer o mais for
te pela austúcia, tem uma propagação universal. (Tipos:_ o· 
ouriço e lebre). A fábula da corrida entre o jabuti e o veado 
( 48c) encontramos nas coleções de Magalhães, Hartt e Taste
vin, coincidindo quase literalmente (V). Eu, pessoalmente, 
a ouvi de índios semi-civilizados do rio Negro no..ano de 1904. 

As variantes sul-americanas, que Dãhnhardt reuniu, 
(VI ). foram acrescidas recentemente dos contos de· corridas 
entre carrapato e a ema, ·dos Chiriguano (VII), e entre ja
buti e jaguar nos Warrau (I) . 

Ainda que eu não concordasse com Dãhnhardt em consi
derar a conhecida fábula esópica da corrida entre a lebre e 
o jabuti como forma primitiva de tôdas e~tas histórias de cor
ridas, todavia me parece resultar de suas investigações me
ticulosas o fato de êste tema ter vindo. da índia, talvez sua 
pátria primitiva, pela antiga vla comercial, para a Afrjca 
Oriental. Dali se propagou à Africa Ce.ntral, onde até noje 
ainda é conhecido, até a costa ocidental, chegando, final
mente, por intermédio dos escravos negros, para a América 
e, primeiramente, para o Brasil, onde passou para os índios. 
(II) . -

Um caminho semelhante talvez possamos atribuir tam
bém a muitas lendas Kone'wó e suas variantes americanas, 
donde se explicaria a sua coincidência extraordinária _na 
América do Sul e México. Em todo caso, .tôdas estas _histó
rias burlescas estão enraizadas na América faz séculos. Fo
ram, logo após a invasão européia, incluídas no tesouro len
dário pátrio e adaptadas às condições do respectivo país. (III) 

Um paréntesco nítido com lendas da América do Norte 
nos fornece nossa história 46. E' a primeira lenda com o. mo- '; 
tivo do jogo de olhos ~da América do Sul que chega ao nos
so conhecimento. Ela não só coincide essencialmente no de-

('IV) 

(V) 

(vl) 

(VII) 

J . Capistrano de Abreu: 1914, pág. 249 e segs .. - A coleção ~ extraordinària
mente valiosa .por conter tôdas as lendas nó texto original e com. tradução exata. 
Os Kaxinauá são uma tribo do alto Juruá, pertencente ao grupo Pano. -
Magalhães : 1876, págs. 185 e segs. - Hartt : 1885, páiis. 137 e segs .. - Tas
tevin: 1910. págs. 268 e segs .• 
Dahnhardt: Vol. IV, págs. 54 e segs. - Outras histórias de corridas da América 
reun_iu Boas : Notes etc., pág. 2,49. Acrescente-se aqui a históri!l da corrida en
tre o gafanhoto e o lobo dos Cora mexicanos ( Preuss: 1912, págs. 209-210). 
Nordenskiold: 1912, págs. 292-293. 

-----
(I) 

(II) 

(III) 

Roth : 1905, págs. 223-225. 
, Diihnhardt : Vol. IV, págs. 54, 65-66. - Recentemente K arl von den Steinen 

(1915, págs. 260-279) explicou estas histórias sob ' o ponto d e vista da mitologia 
natural. · · · , · 
Se a lenda Taulipáng 9, "Makunaíma no laço do -Piai'mã" pertence à da* das 
propagadas na América do Norte "Lendas das Bonecas d e Pixe", · cuja forma 
primitiva, se~undo parecer de Dithnhardt (Vol. IV, págs. 26 e segs.) é também 
oriunda da Africa , não quero decidir, embora existam concordâncias, mesmo na 
forma de expressão. 

' . 
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senrolar da ação, çomo ~ambém freqüentemente no teór-li
terãí com nume:i:osás lendas da América do Norte, . do Novo 
México até a Colômbia Britânica, de· forma que o caminho- to-

_ mado por esta lenda, provàvelmente do-norte para o sul, pode 
ser acompanhado nas suas diferentes _-etapas. 

Uma lenda dos -índios Arápaho conta: Nihançan chegou 
à mata espêssa, à Qeira do rio, e escutou uma voz que seguida
mente chamava: "Çan-çan-kan-tcei". - :S:le escutava. Seguiu 
então na direção do som e espiou furtivamente. Um homem 
encontrava-se junto dum olmo e seus"Qlhos estavam dê~,n
durados na árvore. - O homem dizia-~ .. 

"Çan-çan-kan-tcei!" e os olhos retornavam às suas órbi
tas. Disse então novamente : •'Can-çan-kan-tcei! " e o~ olhos 
estavam outra vez na árvore. E assim -ccntinuou nesta ocupa
ção. Nihançan desejava muito possuU- -este poder. Fingiu-que 
estava chorando, chegou-se ao homem- e lhe disse: "Eu es
cutei, vós,podeis afastar e recolocar em vossas órbitas os vos-

, sos olhos, pois eu aesejava aprender o mesmo convosco '~ ! o 
homem dlsse: ''Isto não é .magia, isto<é jôgo ". "Bem; eritão 

-desejo jogar co.mo vós' ', disse -lhe Nihânçan. Finalmente con-
-seguiu convencer -o _homem de lhe r~velar o segrêdo. -o ho-
mem disse: "Diga Çan-çan-kan-tcei! ':l: "Muito obrigado",, dis
se-lhe Nihançan,-muito- satisfeito. "~s nã0- o faça de~asia
damente", disse-lhe -0 homem. "Se estiver naquela ele:y:ação, 
poderá dizê-lo tantas vêzes quantas desejar, porém, até -~che
gar àquele local, sõmenté poderá dizê-lo quatro vêzes; do _cq_n
trário se verá ~m dificuldades". Em s_~guida livrou _os --Qlho$ 
Cle '-Nihançan e ·segUiu- seu caminho .. . Quando este chego'U -ao · 

, primeiro olmo disse: "Çan-çan-kan-tcei!" e ficou sem os olhos. 
Com os dedos procurou tocar os olhos~ apenas encontroú-as 
órbitas. "Isto é uma bôa brincadeira", disse, repetindo-nova
mente a palavra-; e os olhos voltaram e podia enxergar. Seu 
contentamento ainda mais se manüe.stou. :s!le jogou quatro 
vêzes. Então desejou continuar com êsse jôgo. "''Eu so
mente quero expe:rimentar mais uma vez", disse: "consegui 
fazê-lo quatro vêzes ~· os olhos retornar~m, com tôda a ce:r:teza 
também, a quinta_ vez". Disse então "Çan-çan-kan-tcei! '-' e 
seus olhos foram-se-para a árvore. Repetiu novamente:-''Çan
çan-kan-tcei!" ·.mas êles não voltaram. Repetiu "Çan-çan~kan
tcei!", o dia inteiro, até ficar completamente rouco. Finalmen
~te lhe aparece a toupeira, que lhe empresta seus pequeninos 
olhos. Com êstes, Nihançan enxerga seus próprios olh~ -de
pendurados na árvore. ::a!le os retira da ro:_vore e re~oloc~-o~ no 
lugar. Os olhos da toupeira, entretantó, ele joga fora, por isto 
a toupeira é cega. (1) _ --

-
(1) Geotp A. Doney 11nd Alfred L. Xtoeb«; 1903, si'&· 51. Ali ' publk.ta outra 

Yen9o da me1111a leada (pé1. 50) • -
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Segundo uma -tradição dos Návaho, o coiote encontrota. 
um bando de aves que se entretinham com um jôgo que an
tes nunca havia visto. i!:las arrancavam os próprios olhos e 
os jogavam ao cume da árvore onde estavam, e diziam: -''Vol
tem, meus olhos! .Yoltem! " Ap~ravam então os olhos na que
da coní as respectlvas órbitas. O coiote observou-as qurante 
um longo tempo neste jôgo, e ficou tão encantado, que lhes 
pediu: "Arranquem: meus ol}\os! Eu também quero jogar! " 
"Não!" disseram êlas, "não queremos ter nada com você!" 
Sempre e sempre êle pedia, mas tôdas as vêzes elas recusa-varo. 
Mas quando êle repetia o pedido pela quarta vez, voaram para 
junto dêle, e com paus ponteagudos lhe arrancaram os ollios. 
Jogaram os mesmos para cima até atingir a ponta mais alta 
da árvore e quando êles caíram, o coiote os apanhou com suas 
órbitas e novamente podia enxergar como · antes. O coiote fi
cou entusiasmado e pediu-lhes . que o fizessem mais unià vez, 
mas elas responderam aborrecidas: "Não queremos jogar ·com 
você.-J4 lhe fizemos o bastante. Vá e nos deixe em paz!,,_ Mas 
êle as molestava e pedia, até que novamente lhe arrancaram 
os olhós e cs jogaram para o altú para que .êle os apanhasse. 
Assim isto se repetiu quatro v~res. Quan~Q, porém, lhes pe ... 
diu pela quinta vezt ~las entrãi:a~ em con!e! ência. Arranca
ram-lhe então mais_ uma vez offi olhos, m.as 'desta vez com· os 
nervos óticcs que elas amarraram juntos. Qu~ndo assim 
lançaram os olhos _para o alto, -êstes ficaram presos num dos 
galhos: Então o coiote ficou num desespero ~troz: "Venham, 
ineus olhos, venham!" clamava. êle. Mais ~êles não voltaram 
e o cojote uivava, -e· 1amentav.á-se e se lastJrnàva. Fi:g:aíjnen
te os pássaros tiveram com.paixão e disseram: "Nós quere
mos fazer-lhe outros olhos! " Assim tomaram resiná for
mando desta duas bolas e colocaram nas órbitas do coiote. 
Mesmo não sendo olhos bons, -com êles podia· enxergar o su
ficiente para achar-o caminho-da casa. A resina era :amare
la, donde o coiote possuir ·olhos amarelos. (1) 

Os Shushwap _contam que o coiote dissera: "Eu preciso 
ter algum divertimento! Desejo·jogar com os meus olhos_! " As
sim êle arrancou os olhos. Jogou:os para º~ alto e os apanhoú 
outra vez. Numa destas êle os atirou muito para o alto. Agra
lha apanhou-lhe es· olhos e .com êles se foi .,embora. F_icou as
sim sem os seus olhps e indeciso ante o que deveria fa~er. Ta".' 
teou pela redondeza e deu de "encontro a _ um'a roseira brava. 
Apanhou alguns frutos da roseira e os colocou nas órQitas co
mo se fôssem os olhos. Novamente êle podia. enxergar. e fêz 
caminho. (II) 

(1) Wuh. Mattbew..s: 1897; P'c•· 89 e aep •• 
(II) F r Boas: 1895, pá&. 8. - Outra1 variantes que Dãhr>bardt (Vol. Ili, págs. 495 e 

ap.) ;li reuniu, 1e encontram nos Zufíi, Sia, Osap, Bi.ckfeet, CJKytc 1, 
Cree. Semelhança1 encontramos nos Koryak ao nordnte da A9ia. 

·-
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O desenvolvimento seguinte desta narração 
.nenhuma relação com o ncsso conto. 

* * • 
Chego ao término. 

-nao tem 

. A vista da escassez do material mítico que possuímos da 
América do Sul é muito düícil constatar a que círculos perten- . 
cem os contos da nossa coleção. Das numerosas correspondên
cias com-mitos das tribos arowak, que se estendem até ~· Bo
lívia, seni dúvida se evidencia que o tesouro mitico destas tri
bos karaib contem muitos elementos arowak. A influência das, 
relativamente elevadas tribos aruak, não: só· sôbre .a cultura 
externa, como também sôbre os costumes, mitos e tradições 
das outras tribos, é de jmportância capital. Esta influêncla 
cultural pode ser observada em tôda a bacia amazônica, de.lá, 
para o sul e sudoeste, para onde as -tribos arowak estendiam 
as suas fl?.igrações e, principalmente na Guiana, onde os Aro
wak são domiciliadcs desd~ tempos remotos, formando uma 
grande parte de sua população. As tribos karaib desta região, 
Akawoio, Arekuná, Taulipáng, Makuxi, têm quase em tôda 
parte tribos aruak como vi~inhos, no nordeste os Arowak prà
priamen te ditos, no -este e sul os Wapixana e Atoraí, no oci:. 
dente, no curso superior do rio Caura, os Guinaú, hoje quase 
des.aparecidos. Outr~· e mais firme base terá a pergunta 
sôbre a procedência dos mitos, quando se tornar conhee~do 
o rico tesouro mitico d·a n-µmerosa populàção puramente 
árowak do· alto rio Negro e de seus afluentes, o que ·cqnstitui 
grande necessidade das pesquisas mitológicas sul~america
nas. 

Nossas lendas também têm relações nítidas com os ci
clos míticos dos Tupi-Guarani, evidenciadas especialmente 
nas lendas que tratam das relações entre irmãos heróis, ou 

. entre Kone'wó e o antropófago Piai'mã, e na lenda da 
visita ao céu. Julgando pelas analogias ·da América Central · 
e do norte parece que êste tema representa um mito espalhado 
por t,pdo o continente em t~pos remotos e que talvez tenha 
su~ origem na Asia Oriental. A lenda do "jogo dos olhos" in
dica a existência de relações antigas com a mitologia norte
americana. A não ser que esta lenda também exista em ou
tras tribos .sul-americanas e portanto deva ser con.siderada ' , . patr~ônio mitológico americano, ela provà velmente migroµ -
através das ilhas até êstes Karaíb do continente . 

. Já. a ~enção do mar, .Palauá, ·como também na lenda 
Akalapijéima e o sól, num povo, que vive tão no interior, çomo 
hoje os Taulipáng, aponta para o norte. 

A interpretação dos mitos, como das figuras míticas, dei
: xo ~os pesqµisapores da mitolpgia comparativa: E' a êles 
. que entrego ês~e .. material para posterior elaboração. 

; . ,, • .... - ' t' 
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