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Fragmentos da Mitologia Kayuá ' 
por 

EGON SCHADEN 

1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

Em princípios de 1947 tomei parte numa excursão de estudos etnoló
gicos custeada pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. 
No pósto indígena do Icatu, que fica na região noroeste do Estado de São 
Paulo, antigo território dos Kaingang, pude fazer amizade com um jovem 
índio Kayuá de nome António João. fle próprio prefere chamar-se Francis
co Jerónimo. Diz ter vinte e um anos de idade e é natural do sul de Mato 
Grosso. Embora civilizado, o seu espírito continua preso à maior parte das 
idéia? e valores peculiares à cultura tribal. 

António João gosta de contar as histórias que em menino ouviu de 
sua mãe na aldeia natal de Dourados. Passei horas a fio escrevendo os 
mitos e contos que me reproduzia, e conversando com êle sóbre os mais 
variados problemas dêste mundo e do outro. Só mesmo assim se obtem 
uma noção bastante clara de como funciona o que se convencionou rotular 
de mentalidade primitiva. 

Em oposição à "gente de fora", isipó, os Kayuá designam o compa
nheiro de tribo simplesmente como xeraihhú. "meu amigo" . António João 
diz que os Kayuá não são Guaraní. Acha também que o "kayuá" e o 
"guaraní" o.u "paraguaio" são idiomas distintos. Ao explicar os termos de 
parentesco, e em várias outras ocasiões, chamava a atenção para casos 
em que os dois dialetos possuem termos diferentes. 

' Ao que parece, cabe ao chefe religioso, nhanderú ("nosso pai~), o 
status mais elevado na comunidade tribal. Naturalmente a sua posição 
privilegiada decorre, em primeiro lugar, da faculdade de controlar, em gran
de escala, os fenómenos do mundo sobrenatural. "Nhanderú é igual a pa
dre. Adivinha qualquer coisa e conversa com Nhandedjara, com Tupã, com 
Nhanderykey, com todos êle conversa". E para essa comunicação con1 
as divindades recorre a todos os meios que estão a seu alcance. Em 
Dourados havia um nhanderú que usava o "porunguinho" (maracá) em 
uma das mãos, e na outra uma cruz de madeira, de uns 40 cm. de com
primento. 
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• 
No português falado por António João não há formas de plural para 

os substantivos e adjetivos, nem para os verbos; é quase geral a omissão 
do artigo, definido como indefinido; não há formas verbais para a primeira 
pessoa, nem tão pouco para o modo conjuntivo; o pretérito é substituído 
quase sempre pelo presente. Estas e muitas outras particularidades da fala 
do meu informante - que, aliás, poderiam constituir objeto de interessante 
estudo linguístico - tornam pouco recomendável a reprodução literal dos 
textos. Sem me aventurar a substituições arbitrárias, copiei, pois, os mitos 
em linguagem mais ou menos correta e, sobretudo, mais inteligível. 

Não é possivel apresentar os mitos numa ordem cronológica. É 
certo, entretanto, que as narrações se referiam primitivamente a duas ou 
mais eras ou idades miticas sucessivas. O primeiro mito, que é sem dúvida 
o mais importante, trata da humanidade atual, que veio povoar a terra 
logo após o dilúvio. Os outros se referem a uma humanidade anterior, que, 
em vez de acabar por um cataclismo, foi transformada no mundo animal 
pelo Sol e pela Lua, que dessa maneira parecem vingar a morte do pai 
(na feição original provàvelmente a mãe), que é a onça. 

O meu material se compõe de quatro textos extensos e de algun~ 
fragmentos menores. f;stes serão incluídos na terceira parte, em que farei 
alguns comentários. A análise comparativa dos mitos deve, contudo, ficar 
para o futuro e será empreendida, posslvelmente, num trabalho dedicado 
à mi.tologia guaraní em geral. 

II. OS TEXTOS 

} . o DILÚVIO, os PRIMEmos HOMENS E o GOVtRNO DO MUNDO 

Choveu muito. O mundo se encheu de água, que não podia mais escorrer tôda. 
Ai se afogaram todos. Não havia mais gente. O fogo também se apagou todo. Aí 
ficaram s6 dois. Debaixo dum tacho ficaram o Sol e a Lua, s6 dois, Koarahy e Djacy. 
Ai a seriema veio buscar os dois e levou-os para cima. Aí o Sol mandou o irmão dele, 
Djacy, para secar tudo. A Lua secou tudo. Tôda gente tinha morrido. Ai o Sol mandou 
ver se já estava tudo sêco Aí a Lua foi embora outra vez para cima e contou ao 
irmão que tôda gente tinha morrido, que a água tinha secado, que não havia mais 
água. Contou tudo. O Sol falou : Vá ver aquele tacho para ser o princípio de água 
para todo o mundo. 

Aí o Sol mandou dois Kayuá há pouco casados, para começarem tudo de novo. 
Foi o principio dos índios . Os filhos dêsses dois casaram-se com gente de fora. Essa 
gente eram brasileiros. Vieram também lá de cima. Veio um casal que morou perto 
dos Kayuá. Um filho dos brasileiros se casou com uma filha de Kayuá. De cima vieram 
três nações: brasileiros, Kayuá e paraguaios. 

Aí foi que Nhanderuvuçu chamou o brasileiro de uaixã (genro), porque ia casar-se 
com uma filha dele . Ai o paraguaio veio casar-se com uma filha de Nhanderuvuçu 
também. Tinha dois genros já. Uma filha de Nhanderuvuçu se chamava Kunhãpoty. 
Foi esta que se casou com Kayuá. Kunhãrendy foi a que se casou com brasileiro. 
Kunhãdjeguái era a última filha de Nhanderuvuçu. Casou-se com paraguaio. Era a 
caçula. 

Os indios aumentaram todos porque se casaram com gente de fora. E por isso 
o índio agora também ficou forte . Os índios puros morreram todos. De cima vieram 
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três nações: brasileiros, Kayuá e paraguaios. Dai saíram Tereno, saíram Kaingang, 
saíram Guarani, paraguaios, brasileiros, todos. 

Ai o Sol mandou todos trocarem as línguas. Primeiro 'a llngua era s6 kayuá, s6. 
Depois mandou fazer doce de mamão, para trocar tôdas as línguas. Fez um vermelho, 
outro branco, outro verde. S6 três nações foram chupar o branco: o Kayuá, o Guarani 
e o paraguaio. Por isso os três se entendem. O Kaingang chupou o vermelho. Nhande
ruvuçu disse ao Kaingang: Você não chupe êsse vermelho; você troca sua língua. Aí 
chupou e trocou a língua. Por isso, n6s não entendemos a língua dos Kaingang. 
Nhanderuvuçu disse ao capitão Tereno: Não chupe o verde. O Tereno falou: Eu 
quero chupar o mais verde, que é mais doce. Aí Nhanderuvuçu o mandou falar e não 
compreendeu mais a língua dele. O Tereno já tinha trocado a língua. O capitão 
brasileiro falou: Eu não quero chupar o branco, quero chupar o preto, que dizem ser 
mais doce. Nhanderuvuçu disse a êle: Você não vai chupar o preto, senão você 
·vai perder a sua língua e vai falar diferente. É por isso que o brasileiro fala diferente . 

Nhanderuvuçu disse ao Kaingang: Você vai morar retirado, assim. E ao Tereno 
também a mesma coisa: um pouco retirado. Mas ao brasileiro não. Morava junto com 
o sogro dele para fazer um boteco, para entregar tôdas as coisas, para Nhanderuvuçu 
ir embora. Nhanderuvuçu já tinha casado todos os filhos e filhas dêle. Ai foi embora. 

Nhanderuvuçu morreu lá em cima. Se Nhanderuvuçu não morresse, a gente nao 
. -morna, nao. 

O brasileiro também morreu. Foi atrás do sogro dele . Djacy falou : Não se pre
cisa enterrar gente morta. O Sol falou: Precisa-se enterrar. Por isso é que a gente 
enterra os mortos. O paraguaio enterrou o brasileiro. Depois ficou dois meses. Aí 
o paraguaio morreu também. O Kayuá enterrou o paraguaio. Por último, morreu o 
Kayuá. Ficou dois dias só: o Kayuá morreu. Morreu o Kayuá: aí morreu a mulher 
dele, Kunhãpoty. Aí morreu a mulher do brasileiro, morreu primeiro; aí morreu a mulher 
do paraguaio, morreram tódas. Aí ficaram s6 os filhos do paraguaio, do Kayuá, do 
brasileiro, até agora, só, para ficarem. Até agora ficaram. Todos mestiços; ficaram 
mais f orles. 

Então o Sol disse à Lua, irmão dele : Agora dê logo a êsses filhos do Kayuá, 
do brasileiro e do paraguaio. A todos os três deu fogo. Aí o Sol disse à Lua: ó 
meu irmão, você mande a essa molecada, lá em baixo, ferramentas, panelas, roupa. 
Era para mandar tudo para cá. Era milho, era mandioca, era arroz, feijão, tudo para 

"' plantar. É por isso que se planta aqui. Foram os filhos do paraguaio, do Kayuá e do 
brasileiro. Depois de plantarem tudo, a mandioca, a batata, a cana, tudo, a Lua veio 
reparar aqui, olhar tudo o que tinham plantado. 

Aí a Lua foi embora e disse ao irmão dela que fizesse a casa do filho do Kayuá. 
Aí o Sol disse ao filho do paraguaio: Você vai fazer casa, você vai virar carpinteiro 
agora. É por isso que o filho do paraguaio principiou a fazer casa e até agora está 
fazendo. Aí o filho do brasileiro falou : Eu não vou carregar nas minhas costas coisds 
pesadas. Eu vou fazer um caminhão. Aí o Sol mandou ferramenta para o filho do 
brasileiro, e aí virou ferreiro. Aí o filho mais novo do brasileiro falou: Vou fazer uma 
escola para estudar. Aí o Sol falou: Está muito bem. Eu mando professor, caderneta 
e jornal. O professor veio de cima e morreu aquí também. É por isso que a gente 
estuda até agora. Depois o Sol mandou soldados para olhar todo êste mundo. Aí 
o Sol mandou construir casas para fazer uma cidade grande. Foi o filho do paraguaio 
que fez as casas. Aí o Sol falou: O filho do Kayuá vai plantar s6 milho e arroz, 
feijão, banana, batata, mandioca, para mantimento. Agora o filho do brasileiro estava 
fazendo s6 ferro. A vida dêle era só de mecânico, s6. Aí o Sol veio ver a cidade. A 
cidade estava pronta. Dizem que em dois dias mesmo o filho do paraguaio fez a 
cidade. Aí o Sol veio, junto com o padre, veio batizar a cidade, e para o padre 
também ficar aquí, para princípio de padre. Se êsse padre não viesse, dizem que 
a gente acabava logo outra vez. Agora o padre veio aqui e o Sol falou : Agora não 
há mais perigo, podem andar por todo o mundo, não há mais perigo. Depois o Sol 
foi para cima e mandou tôda a . gente para cá. 

• 

• 

O Sol falou lá em cima: Bem, meu pai já morreu; agora quem toma conta de 
tudo sou eu. É por isso que é s6 êle quem manda em tu.do. Agora a Lua falou : 1 

• 

• 
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Não, meu irmão, eu vou clarear de noite. Ai a Lua falou: Cada dois ou três meses 
eu vou sumir para ficar nova outra vez e para trazer chuva. E o Sol falou: Eu não 
vou trocar, porque senão acaba todo o mundo. É por isso que o Sol nunca não troca. 
Senão começa outra vez chuva e o mundo se enche outra vez de água. Por isso o Sol 
é quente, para secar tôda a água. A Lua falou : Não, meu irmão, eu trago água, 
cada seis meses eu trago água, para crescerem tôdas as plantas. Agora o Sol falou: 
Eu vou secar todo o mundo, para alumiar, para todo o mundo enxergar. Vou mandar 
galinha, pato, perú, burro, cavalo e gado e todos os animais. É s6 ê le que manda. 
A Lua não manda nada. Anda só de noite. Traz s6 chuva. 

O filho do Sol falou com o pai para ficar no lugar dele, para tomar conta, para 
, o pai descansar. Ai o pai dele falou : Você não pode, porque senão você vai perder 
tudo outra vez. Você não pode: é o Sol que tem de mandar em todo o mundo. Senão 
se enche de água outra vez êste mundo. O Sol falou : Eu não morro, tôda vez 

- . fico novo. 
' . 

E colocou tudo para fazer um c6rrego, para não sa ir, para não secar êste 
mundo. E falou : Vou fazer um córrego, para fazer um poço, para beber, para a minha 
gente viver. Se não há água, morre tudo. A Lua falou: Não há perigo mesmo, todos 
os seis meses eu trago chuva. Pode fazer o c6rrego. E o Sol falou: Eu vou plantar 
tôdas as plantas e você traz chuva. Ai o Sol falou aos filhos dele parcr tôda a gente 
trazer ferramenta e para trabalhar sem susto. Eu garanto. Agora não vem mais água 
cheia. Todo êste mundo vai ficar sêco. Quando Nhanderuvuçu tomava conta, dizem 
que vinha chuva todos os seis meses. Cada dois dias já vinha água cheia. 

Então Nhanderuvuçu foi embora e disse ao Sol: Você tome conta direitinho. O 
Sol falou: Não, eu cuido melhor que você. Por isso qualquer coisa não acontece 
mais; não acontece mais nada, a té a gora. Porque todo o mundo respeitou o Sol, 
porque o Sol é quente. Nhanderuvuçu disse ao Sol: Se você não cuidar direito, a 
terra vira para o outro lado. O Sol falou : Não, não vira, não, eu sou garantido mesmo. 
Há muita gente aqui; não pode virar. Por isso, êste mundo nunca não vira. 

Ai a Lua falou : Não, pode fazer sol quente, mas eu trago chuva. A Lua falou 
em virar também êste mundo e o Sol não deixou. Ai a Lua já pensou em queimar 
esta terra. E o Sol falou: Não pode, há muitas famílias nossas, podem queimar. Aí 
a Lua queria encher de água, acabar com o mundo outra vez. E o Sol não deixa, 
porque há muita criança até agora; por causa disso não deixa. Ai o Sol falou: Vamos 
iargar êste negócio de queimar a terra , de encher de água. Para não fazer mais 
êsse negócio para acabar êste mundo. O Sol nã o de ixou, não. Se de ixasse, acabava 
todo o mundo. O Sol mandou a Lua e mbora para cima. Até agora que está lá em 
cima. Agora, o Sol ficou um pouco aqui e depois foi para cima. Até agora. E passou 
a reparar aqui os filhos dele todos. É por isso que .o Sol nunca não acaba. Se 
acabasse, acabava o mundo. 

A Lua falou : Precisa acabar êste mundo. 
outra vez. A Lua é malvada, é brava mesmo. 
tudo outra vez. Ai o Sol não deixou mais, não. 

• 

Dizem que queria encher êste mundo 
Se o Sol não tomasse conta, enchia 
Até agora não deixou mais . 

2. A ·ONÇA, O TAMANDUA E OUTROS ANIMAIS 

A onça foi caçar para matar bichos. A cigarra estava lá em cima, trepada numa 
árvore. A cigarra gritou para ela: ó onça, venha logo, compadre, que seu fogo não 
está mais aqui. Chegou a onça, ficou brava com a cigarra e quis matá-la. Aí a 
onça falou: Por que foi que você deixou apagar o meu fogo? A cigarra disse: Eu 
não tenho nada que cuidar de seu fogo. Dizem que o sapo estava escondido, estava 
perto do rio. E o coelho estava junto. O coelho mostrou o fogo à onça: Está aqui o 
seu fogo, disse a ela. Ai a onça atrope lou e o sapo caiu nágua e o coelho também. 
O sapo enguliu brasa e o coelho amarrou um tição nas costas. Os dois foram para 
o outro lado. E a onça ficou do lado de cá e até agora come carne crúa. 

.. 
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Ai a onça chorava. Passou um caminho e encontrou o tamanduá num trilho. 

A onça falou: Vamos cagar iuntos. Vamos ver quem trabalha mais. O taman
duá-bandeira falou: Eu não gosto de brincar com onça. Eu não quero judiar com 
você. Você me respeite. Mas a onça queria. Ai o tamanduá-bandeira falou: Vamos 
fechar os olhos. Ai o tamanduá-bandeira botou tudo debaixo da onça e saíu s6 cupim. 
A bosta do tamanduá era de carne pura. Ai o tamanduá-bandeira mandou abrir os 
olhos. A onça viu o cupim e ficou brava. Aí o tamanduá disse à onça: Eu trabalho 
mais que você. Falou assim. Você não trabalha. Você come s6 cupim. Havia um 
monte de terra que o tamanduá jogou para os dois lados para mostrar que trabalhava 
mais. Ai a onça também quis jogar terra, mas não sabia. Só arranhava. Ai o taman
duá falou: Você é muito vagabunda. Você não sabe nem jogar terra. 

A onça disse ao tamanduá-bandeira: ó compadre, vamos brincar. Ai há um 
pau arosso e alto. Primeiro o tamanduá não queria. Falou: Você não sabe b rincar. 
Os olhos de você não voltam. Mas a onça teimava. Aí o tamanduá-bandeira disse: 
Você jogue primeiro os seus olhos para cima. A onça os jogou para cima e ficaram lá 
no galho. A onça ficou sem os olhos. Então o tamanduá-bandeira jogou os olhos dele 
para cima. Volt~ram para baixo. Os olhos da onça não voltaram mais, não, ficaram 
lá em cima. Até agora. A onça ficou se virando no mesmo lugm. Não tinha mais 
olhos. Não podia mais andar. O tamanduá foi chamar o macuco para fazer os olhos 
dela. Dizem que trouxe água numa canequinha. que joqou nos olhos da onça e 
mandou enxergar out1a vez. O tamanduá disse: Se você fizer bem, eu pago. O ma
cuco veio fazer os olhos dela. Mandou enxergar e estava tudo escuro. Ai o macuco 
falou: Enxerga de noite. t por isso que a onça anda de noite . -

Depois o macuco foi falar com o tamanduá-bandeira. O tamanduá disse . Se 
você fez bem, eu paqo a você. Aí o macuco falou : Já fiz bem, enxerga direito. O dia 
que ela me incomodar, eu vou voar para outro pau. E a onça nunca mais incomoda 
o macuco, porque a onça não enxerga o macuco. Primeiro enxeraava, mas depois de 
atirar os olhos para cima não enxerga mais, não. Só de noite. Mas de noite o ma
cuco voa para outro pau. 

Aí o macuco disse ao tamanduá-bandeira. Deixe-a, que ela não 
bons. O tamanduá falou: Se ela quiser brigar, eu a mato mesmo. 
deixou matá-la. Porque no princípio- o macuco era qente, no princípio 
farmacêutico para todos os bichos. Ai o macuco fqlou : Se você a 
vez, eu não a curo mais. 

tem mais olhos 
O ,macuco não 

o macuco era o 
machucar outra 

Ai apareceram o sapo e o coelho. Os dois vieram contar ao tamanduá-ban
deira: O foqo dela está lá no outro lado. Então o tamanduá-bandeira falou · Deixem. 
pode ficar lá mesmo. Ela já começa a comer carne crua. 

Depois a onça brigou com o tamanduá-bandeira e êle quis matá-la. O macuco 
não deixou. Se matasse a onça, hoje não havia mais onça. O macuco disse que 
precisa haver onça, para andar de noite . Ai a onça disse ao tamanduá-bandeira: 
Vamos ficar amigo-amigo. A onça falou: Vou fazer um baile. Quem vai tocar no 
baile é o macaco. Dizem que o macaco morava um pouco retirado. Era tocador de 
violão. O macaco falou: Eu não posso i~, porque estou doente. S6 se você voltar 
aqui e trouxer um burro para mim. Então eu vou, e vou tocar. Ai o macaco foi mon
tado mesmo em cima da onça. Chegaram perto do baile. Ai o macaco surrou a onça. 
A onça ficou chorando. A onça queria matar o macaco. O macaco trepou num pau, 
foi ao alto. 

O macaco disse ao tamanduá-bandeira: Compadre tamanduá, judie com a onça. 
Tire os olhos dela. O tamanduá-bandeira lhe tirou os olhos, e nem mais deixou fogo 
para ela. Deixou comer s6 carne crua. Até agora. 

O tamanduá-bandeira tirou todo o fogo dela e entregou-o ao sapo. O sapo 
levou o fogo para dentro da terra, para não vir mais fogo para ela. Para comer crú. , 

Por isso até agora a onça não fez amizade com êle. 

' ' 
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3. A ORIGEM DOS ANIMAIS 

A onça quena casar com Nhandecy. Nhandecy falou : Eu tenho marido. Não 
posso mais casar com você. Ai a onça falou: Vou esperar no caminho. Esperou no 
caminho. Foi Tupã que passou. A onça estava esperando. Matou-o com uma flecha. 
E levou-o para comê-lo em casa. Aí a onça foi para a casa de Nhandecy e disse a 
Nhandecy: Seu marido já morreu . Agora sou eu que vou casar com você. Ai Nhan
decy falou: Não pode. Eu tenho êstes dois filhos aquí. Nhandecy foi embora para 
cima. O Sol e a Lua ficaram aquí para fazer todos virarem bichos. 

Naquele tempo todos os bichos eram gente. O veado não queria virar bicho, 
queria virar gente. O Sol chegou à casa do veado para apagar o fogo dele, para virar 
veado. O veado correu e gritou para o Sol : Não mexa no meu fogo, não. Aí o Sol 
mexeu e espalhou todo o fogo. Apagou tudo. Aí o Sol falou: Você é comida de onça 
agora, é isso que você vai virar. Pode ir embora, você não é mais gente·. Você já é 
bicho agora. Aí o quaçú foi embora. 

Aí a onça falou com o Sol: Eu quero virar gente. Ai o Sol falou: Não, você 
pode ir embora, você vai comer carne crua agora, você não tem mais fogo, você vai 
andar no escuro. Debaixo de qualquer pau você vai dormir. Você não tem mais casa. 
Você anda no mato, tudo, só no mato. Seu ülho vai nascer debaixo de qualquer pau. 

Depois o Sol, Koarahy, foi à casa do acuti. O acuti trouxe milho, morango e 
mandioca para o Sol batizar, para crescer bonito. Ai o Sol falou: Não pode, não. 
Você não vai mais virar gente. Você vai virar bicho. Não vou batizar, não. Há 
gente para cuidar des~as plantas. Ai o Sol mexeu com o cobertor dele . Dizem que 
o Sol andava com um cobertor nas costas para espantar os bichos. Aí a cotia correu, 
foi embora, deixou tudo aí. Aí o Sol disse à Lua: Jogue ai essa morango, kwarapepé, 
é para semente de todo o mundo. Mandioca também plante aí. E milho também. 

Aí o Sol foi embora para a casa do cateto, taitetú. O cateto trouxe ao Sol banana 
e cana e batata e ab6bora para batizar também. Só isso que plantava o cateto. O 
cateto falou : ó Koarahy, você. batize isso, para nascerem bem as minhas plantas. Aí 
o Sol falou : Não pode mais. você não é mais gente. O Sol pegou o cobertor dele, o "mala
gão", mexeu assim, fez barulho, aí o cateto correu e foi para o mato. Até agora. 
Depois o Sol disse à Lua: Plante a1 essa cana, ab6bora, batata e banana. Para se
mente de todo o mundo. Ai a Lua plantou. Aí deixaram aí. Aí o Sol foi embora. 

Aí o Sol foi à casa do queixada. O queixada não tinha nada. S6 fruta de côco. 
O queixada falou: Você batize para mim êsse côco. Aí o Sol falou: Está bom. Sen
taram-se . Ai o Sol disse à Lua: Tome o meu "malagão". Mexa o cobertor aí. Aí 
correu o queixada. Aí o Sol falou : Queime essa casa . E o coqueiro ficou aí plantado 
para semente. 

Aí o Sol chegou à casa do cuati. O Sol falou : Estou com fome demais. Aí o 
cuali falou: Tenho alguma coisa aqui. Tenho banana. Dizem que foi buscar, que 
trouxe assim uma bacia cheia. Deu a êle. O sol comeu só uma banana. Aí deu à 
Lua. Também comeu s6 uma. O Sol queria experimentar o cuati. Se o cuati dissesse: 
Eu não tenho, aí o cuati morria. O Sol matava. O Sol disse à Lua: Mexa aí a co
berta. Aí o cuati correu e foi embora. Dizem que o cuati tinha casa boa. Aí o Sol 
disse à Lua: Queime esta casa. Aí dizem que tocou fogo, queimou tudo. Aí o Sol 
foi embora. No lugar da casa do cuati nasceu manga só. 

Depois chegou à casa do gambá. Dizem que o gamb6 não tinha nada também. 
Tinha cip6 guaimbé s6. O Sol mandou embora o gamb6 também. Tinha um ranchi-
nho s6 assim, queimou tudo. / 

Ai chegou à casa "do ouriço. Dizem que na casa dele havia só fruta de côco 
também. O ouriço falou: ó Sol, precisa você batizar êste mantímento aqui, falou . 
AS. o Sol falou: Não pode. Disse à Lua: Bata logo a coberta, deixe ir embora êste 
bicho logo. Aí o ouriço correu, foi embora. Ai disse à Lua: Pode plantar côco aí. 
É princípio de côco, para semente de côco. 

.. 
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Aí chegaram à casa da coruja. Na casa da coruja s6 havia peixe. A coruia, 
falou . ó Sol, precisa batizar para mim êste peixe. Aí o Sol falou : Não pode. E disse 
à Lua: Mexa ai a coberta. A coruja então voou e foi embora. Havia dois pocinhos. 
O Sol mandou a Lua jogar peixe num pocinho para ficar peixe mesmo. Mandou jogar 
um pedaço de peixe no outro pocinho e virou sapo. O Sol falou: !:ste peixe é para 
todo o mundo. Princípio de peixe. 

Ai chegou à casa do jacaré. Chegou e tinha s6 mandioca. Não tinha outra 
planta. O Sol falou : Estou com fome demais, jacaré. O jacaré falou : Tenho só man
dioca. Aí o Sol falou : Por que não dá farinha, que é melhor? Ai o jacaré falou : 
Eu não quero tratar o Sol, que não tem pai . Aí disse à Lua· Pode mexer a coberta, 
vamos mandar e1nbora êste animal também. Aí mexeu a coberta e um jacaré grande 
caíu n a água. O Sol disse ao irmão déle. f:ste jacaré é princípio de jacaré. Havia um 
pocinho e o Sol falou : f:ste jacaré é capitão de água, para não secar lodo o mundo. 
Aí foi embora. 

Aí chegou à casa da onça. Na casa da onça havia muita carne. () Sol falou. 
Estou com fome demais. E a onça falou: Eu não trato a você, você não tem mãe e 
não tem pai . Ai o Sol falou : ó Lua, pode bater a coberta, mande embora êste bicho. 
Dizem que bateu e a onça correu e deixou tôda a carne. A onça correu um pouqui
nho e falou Você não tem pai. Fui eu que matei seu pai E o Sol falou : Pode ir 

• embora, você não é mais gente, você é bicho. A onça não tinha casa, tinha só um 
ranchinho O Sol queimou o ranchinho e jogou tôda a carne fora; enterrou-a. 

Aí chegou à casa da anta. Dizem que chegou cedinho à casa da anta. Ó 
Koarahy, precisa você batizar o meu mantimento, tenho muito mantimento. Aí o Sol 
falou : Não pode mais, não, você vai virar bicho. A anta trouxe batata e milho, feijão, 
arroz e mandioca. Aí a anta falou: Você não quer sopa? Aí o Sol falou : Não quero, 
eu quero só água. Aí a anta trouxe sopa de côco para o Sol chupar. Aí o Sol falou: 
Não, obrigado, não quero, quero só água. Ai o Sol disse à Lua: Pode mexer a 
coberta aí. Aí dizem que a Lua mexeu assim. Aí a antp correu. Aí a Lua perguntou: 
Que bicho é? Aí o Sol falou: Esta é a anta, princípio de anta. Aí ' o Sol falou: Piante 
aí êste côco, é para todo o mundo, princípio de côco. 

Aí foi à casa do nhandu. O Sol pediu ópua. E o nhandu falou : Eu não dou 
água a você. Você não tem pai. O Sol nem se sentou. A Lua mexeu a coberta e o 
nhandu correu . Aí havia bastante capim. O Sol fa lou : Comida de nhondu é só isto. 
A Lua perguntou: Que bicho é éste? E o Sol falou : f:ste é nhandu, princípio de 
nhandu. Ai não havia nem ranchinho, só um pau . A Lua o derrubou e depois foram 
en1bora. 

Aí chegaram à casa da senema. ó compadre, dá licença? Eu não dou licença. 
Aí o Sol falou : Dê licença, compadre, nós estamos com fome demais. Aí a seriema 
disse à mulher dela: Então traga mosquito. Dizem que trouxe um prato. Só mosquito. 
Aí o Sol falou · Eu não 'como, não. Aí disse à Lua Pode mexer a coberta logo. Vamos 
mandar embora êste bicho_ Aí mexeu a coberta A seriema correu um pouco e gritou: 
txéu, txéu, txéu, txéu txéu . A Lua perguntou: ó meu irmão, que bicho é êste? O 
Sol falou : f:sse aí é princípio de serie ma. Aí foram embora 

Aí chegaram à casa do gavião, que tinha bastante carne O Sol chegou: Dê 
um pouco de carne para nós, estamos com vontade de comer carne. O gavião falou: 
Não dou a vocês, fomos nós que matamos o seu pai. Nós não tratamos a vocês. Aí 
o Sol disse à Lua: Pode mexer a coberta, vamos mandar embora êste aquí. O gavião 
voou e sentou-se num pau. A Lua perguntou ao Sol: Que bicho é êste aquí mesmo? 

1 

O Sol falou : ~ste é gavião, princípio de gavião. Aí foram embora. 

Ai chegou à casa do lagarto. Chegou tarde . O Sol falou : Dê uma pousada 
aqui. Aí o lagarto falou : Eu não' dou, eu não pouso com você. Aí o lagarto fa lou: 
Há o meu irmão aquí, é muito bravo, é cobra. Ai falou : Pode dar, é muito tnrde. 
Nós não podemos, não, nós não podemos, dizem que o lagarto falou. Aí o Sol diss9 
à Lua : Pode mexer a coberta para mandar embora êste bicho. Aí o lagarto grande 
correu a ssim e foi embora. E a Lua perguntou : ó meu irmão, que bicho é êsse ai? 

• 
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tsse ai é lagarto, principio de lagarto. Aí falou: Vamos embora, meu irmão. Foram 
embora. 

Ai chegou à casa da cobra. Havia um bruto buraco. Ai a cobra falou: Não 
recebo a você, Sol; você matou o meu irmão tedjú. Ai disse à Lua: Pode mexer 
a coberta, mandar embora. Ai saiu jib6ia e jararaca grande, andando assim devaga
rinho. Aí a Lua perguntou: Que bicho comprido é êsse ai? Aí o Sol falou: tsse é 
princípio de cobra, êsse aí. 

Ai foi embora e passou para outra casa. chegou à casa do sucuri. Dizem que 
falou: Dê um pouco de água para n6s. Oh, não dou água, dou água quente. Aí o 
Sol falou: Dê um pouco de água fresca para n6s, nós estamos com sêde demais. O 
sucurí pegou uma faquinha e disse: Eu não gosto de que você venha à minha casa, 
você vem fazer sujeira. Ai o Sol disse ao irmão dêle: Mexa logo essa coberta ai 
para mandar embora logo êste bicho. Ai dizem que saiu um sucurí comprido assim, 
caiu na água. Aí a Lua perguntou: Que bicho é êste comprido ai, meu irmão? Ai 
falou: É princípio de sucurL Ninguém não come êste bicho. 

Ai chegou à casa do peixe também. Nêsse tempo era gente também o peixe. 
Af o Sol falou: Dê um pouco de água para n6s. Ai o peixe falou: Não, aqui não 
pode ninguém beber água. Se você bebe aqui, hoje você morre, falou para o Sol. Dizem 
que o peixe pegou um facão grande, pulou pssirn e queria matar o Sol. Ai o Sol disse 
ao irmão dêle: Pode mexer a coberta. Dizem que havia urna lagoa perto. Caiu o 
peixe. Dizem, que caiu o peixe e a Lua perguntou: Que bicho é êsse ai que está 
andando no meio da água? O Sol falou: tsse aí é princípio de peixe. Para todo o 
mundo, para comer êsse peixe. 

Aí chegou à casa do galo. Aí o Sol disse ao galo: Nós estamos coro fome. 
Ai o galo disse: Nós não damos. Se você quer comer, coma terra. A' galinha queria 
dar qualquer coisa, mas o galo não deixou. Aí a galinha disse: Nós precisamos dar 
de comer ao Sol. ~e o Sol não está, n6s não vivemos. Aí dizem que a galinha ficou 
brava com o galo. Aí a galinha falou: Nosso Jilho agora não vai sair filho, não. 
Nosso filho agora vai sair ovo. Aí dizem que o galo falou: Não, não vai sair ovo, 
vai sair criança. Aí a galinha falou: Não. não vai sair criança, vai sair ovo. Ai 
dizem que o Sol se sentou um pouco. A galinha deu um pouco de comida ao Sol. E a 
galinha perquntou: Como é que nós vamos viver agora? Nós vamos viv:êr melhor 
agora? O Sol disse: Não, eu vou falar uma coisa um pouquinho para você. Ai cha
mou o galo. O galo perguntou ao Sol: Você vai brigar conosco? Ai o Sol disse: 
Não. Eu procurei muito a você. Você é malcriado para nós, mas nós não vimos mal
criados para você. N6s queríamos conversar um pouquinho com você. Você é galo,, 
principio de galo. Sua mulher é princípio de aalinha. De madrugada, você vai adivi
nhar, você vai cantar. Aí o galo perguntou: Como é que nós vamos viver. Ai o Sol 
fal ou: Você vai comer milho inteiro assim. Você não vai mastigar, não. Aí a galinha 
falou: Nós precisamos mastiqar. Não, você não tem dente, é para você engulir só. 
Aí dizem que falou para o galo: ó galo, não vá embora conosco. Aí dizem que a Lua 
mexeu a coberta. O galo correu assim, aí pegou. Foi a Lua que pegou o galo e a 
galinha e os levou. 

Depois foram à casa do pato ( ... ) . 

Depois foram à casa do ganso ( ... ) . 

. Na casa do tamanduá-bandeira, o Sol disse ao macuco: Se os olhos da onça 
não ficassem lá em cima, no galho, a onça arranjaria fogo outra vez. Se o tamanduá
bandeira não tirasse os olhos da onça, ela arranjaria fogo outra vez para queimar esta 
terra. Foi por isso que o Sol a mandou virar bicho. Se arranja fogo agora, apaga logo, 
porque os olhos dela são pura água. 

Depois de virar tudo bicho, o Sol foi para cima e a Lua também foi. Depois o 
Sol e a Lua voltaram aqui para trazer semente e tudo e mantimento e tudo. Depois 
trouxeram gente de lá também. Principio de nós. Brasileiro e Paraguaio, Kayuá, Gua
rani e Kaingang e Tereno. Chegaram aqui e todos trocaram a Hngua. Chegaram aquf 
e mandou que trabalhassem logo . 
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* 
* ... 

Mais tarde, o informante narrou o seguinte fragmento do mesmo mito: 

O Sol e a Lua ch~aram à casa do veado. Ai o Sol disse: ó compadre, dê li
cença,, está chovendo muito. O veado disse: Fique lá fora, não gosto de você. Aí 
foi a Lua que falou: Está muito frio demais. Nossa Senhora Será que êle não dá 
licença,não? Aí o Sol disse: Dê licença, patrão. Ai o veado falou: Nao dou, não 
pode. Aí o Sol disse: Como é que não pode? Já estamos todo molhados, não temos 
roupa para trocar. Aí o veado falou: Eu não faço casa para você, não, eu faço só para 
mim, não é para todos que eu faço. Aí o Sol falou : Eu mexo o seu fogo. E o Sol 
quebrou tôda a porta e entrou. Aí o veado falou : Assim não pode, compadre, você 
faz muito desafôro. Eu não gosto de você. Ai o Sol disse: Dê almôço para nós e 
janta também. Aí o veado disse: Ó compadre, eu não tenho comida para você. Ai 
o Sol falou: Como não pode, compadre? Nós somos amigos, como é que você não 
pode dar? Ai o veado falou: Eu não tenho amizade com você. não. Aí a mulher 
do veado falou: ó Sol, você batize para nós as nossa s plantas para nascerem 
bem. O Sol disse: Não pode mais, não. Dizem que o veado, se desse casa para 
êle, se não o deixasse molhar-se, que não virava veado, não. Virava gente. 
Dizem que o veado pediu e falou: ó Sol, eu quero virar gente ainda. Mas o Sol 
não deixou. Agora a Lua foi, entrou na cozinha dêle, mexeu assim, apagou todo o 
fogo dêle e correu. Dizem que o veado correu e voltou outra vez. O Sol estava sen
tado aí na casa do veado. Aí o veado falou: ó compadre, eu quero virar gente, eu 
não quero virar bicho. E'u vou fazer janta para nós. Ai, de tardinha, estava frio 
demais. Aí a Lua falou : Eu me vou deitar na beirada do fogo. Dizem que havia 
um pouquinho de fogo. O fogo do veado já tinha acabado. Agora só havia o fogo 
do Sol. Aí o veado disse: Aqui você não pode dormir, aqui vai ficar a minha cabeça, 
aqui vai ficar o meu braço. Aí falou: Aquí vai ficar a minha perna, o meu pé. Dizem 
que o Sol estava no outro quarto. E o Sol ouviu como judiava com o irmão, a Lua. 
Aí o Sol levantou-se e veio. Ai falou: O que é que está fazendo o veado aí? Aí a 
Lua disse: ó meu irmão, o i/eado me judiou muito. Aí o Sol falou: O veado já foi. 
embora, como é que voltou? Aí o Sol disse ao veado: Vá embora daquí, veado, você 
já virou bicho, já. Você não é mais gente. O veado estava na beirada do fogo. O 
Sol deu dois frutos a êle e disse: Você vai andar de noite, junto com a onça. Aí a • 
Lua mexeu a coberta e o veado correu. 

No fim de tudo foram à casa do burro. Daí foram embora para cima, à casa 
da mãe deles, que é Nhandecy. Até agora não vieram mais. 

* 
* * 

Dizem que havia dois bichos que tinham fogo: a onça e o veado. Foi Nhandedjara 
que o deu a êles. 

4. APOSTAS DE CORRIDA ENTRE ANIMAIS 

O nhandu queria voar para cima. Queria igualar-se com o urubu. Dizem que 
o urubu estava sentado junto com o nhandu num pau. O urubu falou: Ó compadre, 
vamos voar juntos. A ema falou: Então vamos. Aí o urubu foi para cima. A ema 
voou e foi para o chão. Correu só no chão. É até agora que anda no chão. Dizem 
que o urubu veio falar: Você não sabe voar. Ai dizem que a ema ficou zangada 
com o urubu. Aí a ema falou: É porque sou muito grande que eu não sei voar. A1 
o urubu falou: A per!'la pr~cisa ser mais curta. A emc: falou: Minha ~erna é muito 
comprida: por isso eu não posso voar. Só correr no chao, só. 
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Aí o nhandu veio e falou com a seriema: Agora é você que vai correr. Aí a 
E:le queria fazer jôgo. Aí o veado disse à ema: Você morre. A ema chamou urn 
cachorro grande para correr atrós dêle . Ai o veado falou : Você não me pega, ca
chorro, eu corro mais que você. O guaçú (veado) falou: Eu quero correr primeiro, 
eu tenho quatro pés, eu corro mais que você. Havia três jogando com o veado, porque 
o veado disse: Eu corro mais do que todos. Havia três. Ai correu o veado. E aí 
correu. Não loi nem cinqüenta metros. Ai o veado caiu e o cachorro o pegou. Dizem 
que o cachorro não o matou, não; dizem que caiu. Derrubou-o s6. Ai o cachorro foi 
contar ao nhandu: E:le não corre muito, não. Aí o cachorro falou : Veado, é mentira, 
êle não sabe correr. É aí que o nhandu vai correr. Ai o nhandu correu. E disse ao 
cachorro: Eu corro mais do que o veado. Eu também sei voar ur:. pouquinho. Você 
não me pega, não. Aí o cachorro falou. Você pode correr mesmo. Aí dizem que o 
nhandu saíu correndo. Aí o cachorro saiu para pegá-lo. Mas quando o cachorro que
ria pegá-lo, o nhandu negou assim, foi para lá e voltou. Os de. is voltaram. ! po· 
isso que o cachorro nunca não pega o nhandu, porque corre muito. E se chega perto, êle 
voa um pouco e nega assim. 

Aí o nhandu talou outra vez, para o veado. Es tá bom, n6s vamos jogar então. 
se riema falou : Está bom. Disse ao cachorro Eu corro no cnão. Você não me pega, 
não. A1 saiu, correu no chão, o cachorro chegou perto, queria pega r me smo, ai voou 
para cima e foi sentar-se numa árvore. Aí foi falar com o nhandu: E:le não me pego. 
Dizem que o cachorro chegou para matar; êle voou e sentou-se . 

Ai chegou a onça também. Falou com o nhandu : Vamos jogar também, falou. 
Aí o nhandu falou · Você não pode correr. você tem muita unha. A onça é b ravo 
mesmo. Dizem que chegou e falou : Eu corro mesmo. Ai a ema falou : Você não 
precisa corre.r muito. Aí chamou o cachorro. E a onça fa1ou : Você é muito vagabundo. 
Você não presta, cachorro. Aí o nhandu falou : Então experimente , para ver se não 
presta o cachorro. Ai a onça falou . Está bom, dizem que a onça saiu correndo e o 
cachorro dizem que correu dez passos, assim, já a pegou logo. Pegou no rabo dela, 
queria matá-la. E a ama gritou: Deixe, compadre, deixe-a, vamos soltá-la. Ai a ema 
disse à onça: Venha cá, compadre. Aí a ema disse à onça: Você é muito bate-papo. 
O cachorro corre mais do que você. Ai o cuati falou com o nhandu Eu vou correr 
também, mas, cuidado, eu não corro muito. Minha perna é muito curta. Porque o 
cuati tem muito dente, por issó êle falou : Eu não corro muito. Aí o nhandu falou: 
Você é que sabe. Você queria correr. Não quer correr muito, você é que sabe. 
Havia um caminho direito. O cuati correu e pulou para o lado. Ai ficou esperando. 
O cachorro chegou e o cuah o pegou na perna. O cuati queria ma1ar o cachorro. O 
cachorro falou : Você não precisa me matar, isso foi 1ôgo. " 

O macaco foi pedir licença à ema Eu vou correr também. O macaco falou : 
Eu não corro muito. Aí a ema falou: Você é que sabe. Aí a ema chamou outro 
cachorro, porque o outro estava cansado. Ai a ema falou : Pode correr. Aí o macaco 
saiu correndo. Ai o cachorro saiu correndo atrás. Não correu cinco metros, o rnacaco 
parou ai. O cachorro chegou. ~le derrubou o cachorro. Aí a ema gritou para o ma
caco: Deixe, pode vir embora. Ai o macaco disse à ema: Eu não sei correr. Por 
isso loi que eu derrubei o cachorro . 

• 
Aí o bugio veio pedir licença à ema· Eu vou correr também. Aí a ema falou: 

Pode correr. E:ste jôgo é para todo mundo. Ai o bugio correu. Foi o mesmo cachorro 
que correu atrás dele outra vez~ Ai dizem que havia um pau e o cachorro chegou ao 
pé do pau. O bugio já estava subindo; estava trepado já. Aí o bugio disse à em~: 
t porque eu não sei correr. Por isso eu trepei logo. 

Aí veio o acuti para pedir licença para correr também. Veio o acuti. Falou 
com a ema: Eu vou correr também, mas o cachorro não me pega. A ema falou : 
Pode correr então. Chamou um cachorro e falou: Pode correr atrás dele. Aí. dize m 
que o acuti correu um pouco e ficou escondido num buraco. O cachorro procurou 
1nuito, mas não o achou. Depois êle apareceu e disse à ema: Eu sou sabido mesmo 
para entrar no buraco. Porque acuti é velhaco. O acuti falou : Ninguém me' pega. 
Nem a onça 'não me pega . 
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Ai veio a paca e falou com a ema para correr também. Aí disse à ema: Eu 
sei correr mais do que todos os bichos. Querendo me pegar mesmo, eu caio na água. 
Ai a ema falou : Pode correr. Ai o cachorro correu atrás dela e perto da água queria 
pegá-la e a paca caiu nágua. Ficou escondida debaixo da água. Ai dizem que o ca
chorro procurou na á gua e não achou a paca. Aí a paca saiu da água e disse à ema: 

' Eu caio na água; ninguém me acha. Eu sou sabida mesmo. Aí dizem que a ema falou: 
Você sabe mesmo. 

Aí veio a irara. Veio para correr também. Dizem que a irara carrega mel nas 
costas. Dizem que a ema falou: Você vai morrer mesmo. Você come mel. Você quer 
correr. Aquí não há água. Você morre de sêde. Aí dizem que a ema falou: Pode 
correr, então. Ai, quando correu, o cachorro correu atrás dela; dizem q ue ficou com 
sêde, quase morreu. Ai voltaram. .A ema falou: Eu não bebo água. Todos os meus 
camaradas podem correr, e eu não dou água. Aí dizem que o cachorro pegou um 
pouco o porungo nas costas da irara e quebrou-o e derrubou todo o mel no chão. 
Aí a irara queria ficar brava. Aí a ema falou : Você não precisa ficar brava; isso foi 
brincadeira. Aí a ema disse: Você não pode brigar aqui; pode ir embora. Aí tirou 
todo o mel dela. 

' Ai chegou o kuü (ouriço). Falou: Eu vou correr também. Mas, cuidado, eu jogo 
todos os espinhos no cachorro. Ai dizem que correu. Não correu muito, uns dez passos 
assim, dizem que o cachorro o queria matar logo e dizem que jogou todos os e spinhos 
assim na cabeça do cachorro. Aí voltaram. Aí a ema disse ao kuii: Você não sabe 
correr. O kuii falou : Eu não sei correr mesmo, e é por isso mesmo que eu carrego 
espinhos. 1 

A esta altura, António João interrompeu a narração, dizendo, porém, 
que depois ainda correram vários animais. Na corrida com o gambá, êste 
urinou na cara do cachorro, que ficou quase cego. Correndo com o tatú, 
o cachorro lhe mordeu a casca, mas não poude fazer nada; depois o tatú 
entrou no buraco e saíu lá longe. Seguiu-se a vez da capivara, que caíu 
na água e se escondeu debaixo dum barranco. Por fim, a lontra também 
caíu na água e ficou igualmente debaixo dum barranco. 

Lembrando mais uma vez que naquele tempo "bicho era tudo gente", 
o narrador rematou a história dizendo que o Sol chegou e disse: Agora 
vamos acabar com êste negócio de correr. Agora vai virar tudo bicho. 

, 

III: COMENTARIOS 

1. O DILúVIO, OS PRIMEIROS HOMENS E O GO~O DO MUNDO 

Nesta longa história, que contém fragmentos de vários mitos, não se 
faz nenhuma referência à origem do universo. Para o Kayuá, a existência 
do mundo é uma coisa tão evidente que o seu espírito não parece sentir 
nenhuma necessidade de explicar-lhe a origem. Com relação aos homens, 
porém, não existe a mesma evidência. A vida humana, que tem o seu 
início e o seu fim, e que está exposta contlnuamente a tôda sorte de vicissi
tudes e perigos, despertou muito mais a curiosidade de seu pensamento 
.mítico. 
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O destino dos homens est6 nas mãos de Koarahy, o Sol, que no 
espírito de Antônio João se confunde muitas vezes com Nhanderuvuçu, 
"Nosso Pai Grande", divindade móxima da mitologia tribal. Em outras 
passagens do mito se diz com clareza que o Sol e a Lua são filhos de 
Nhanderuvuçu. A identificação do Sol mí tice com o astro foi confirmada 
pelo meu informante, que, ali6s, se referiu v6rias vezes ao personagem do 
mito dizendo "êste Sol". Outras. divindidades, como Nhandedjara ("Nosso 
Senhor") e Tupã, parecem igualmente confundir-se às vezes com o Sol. 

Não é clara a maneira pela qual Antônio João explica a origem e a 
propagação dos homens. Ora afirma que o género humano provém de 
três casais vindos do céu, e cujos filhos casaram entre si, ora fala de três 
filhas de Nhanderuvuçu, que se casaram com o Kayu6, o brasileiro e o pa
raguaio. Curiosa é a idéia de que os índios aumentaram e se tornaram 
fortes, "porque casaram com gente de fora". Trata-se, posslvelmente, da 
influência de pessoas estranhas que apregoam aos índios a miscegenação 
como medida de valor eugénico. Na opinião de meu informante, os "indios 
puros" não tinham resistência: morriam todos. 

Ali6s, para o Kayu6 (como para outra gente também), a morte não 
é um fenômeno evidente. Mas desde que alguém iniciou a série, o mal 
tomou proporções cada vez maiores. "Se Nhanderuvuçu não morresse, a 
gente não morria, não". Depois dele, foram morrendo os outros: o brasi
leiro, o paraguaio e o Kayu6. Em seguida morreram as mulheres dos 
três. Os descendentes, porém, não morreram, porque são mestiços: "fica
ram mais fortes". - Quanto à morte das crianças, Antônio João me deu a 
seguinte explicação: Quando os pais não tratam devidamente as crianças 
que lhes vêm do céu, estas retornam para 16. ' 

A idé1a de que a mestiçagem cria indivíduos fortes aperece duas 
vezes nêste mito. Para haver descendentes fortes, é preciso casar com 
"estranhos" . Mas os "estranhos" não são necessàriamente indivíduos de 
outra etnia. A êste respeito, obtive as seguintes explicações míticas: 

"Nhanderuvuçu disse que queria casar com a prima dêle (nerendy). 
A prima dele não queria. E KoOTahy falou: ó meu pai, não precisa se 
casar. Não presta casar com prima. Mas Nhanderuvuçu teimou. Então 
Nhandecy falou para Djacy •(a Lua): Diga a seu pai que não case com 
sua tia. Mas Nhanderuvuçu teimou. Nhanderuvuçu não queria casar com 
N·handecy, porque era estranha. Queria casar com a prima dele, que era 
Nhanegra. Então Nhanderuvuçu casou com Nhanegra. Agora Nhandecy 
casou com a Seriema. Ficou com dois, pegou dois homens. Moraram 
juntos na mesma casa. Depois mandou embora Nhanderuvuçu para cima. 
Nhandecy ficou com a seriema. - Koarahy (o Sol) casou-se com a irmã 
dele (nerendy, "irmã pura") . Chama-se Maria. Koarahy é filho de Nhan
deruvuçu. Maria também é. - Djacy (a Lua) não se casou com a irmã. 
Casou-se com mulher estranha. Esta se chama Guax6. - Nhandecy e a 
Seriema moraram neste mundo. E morreram aquí". Não foram para cima. 
Os outros todos moram 16 em cima. - Antigamente os Kayu6 casavam 
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todos com os primos. t: porque Nhanderuvuçu fez assim. E êles acompa
nharam todos Nhanderuvuçu. É tipo antigo casar com primo; agora não 
casam mais. Agora se respeitam. Não podem casar-se. Acontece qual
quer coisa. Agora casam só com estranho". . . . "Joseguaçú era Kayuá. 
Casou-se com a irmã dele, Enguaxá. Da mulher dele saíram dois filhos. 
Por isso os Kayuá não casam mais com a irmã. Não casam mais, nunca. 
Todos respeitam. Os dois nasceram e morreram logo. O pai de Jose
guaçú chama-se Gabriel. tle disse a seu filho: Não case mais com sua 
irmã, senão tôda a gente vai casar com a irmã. Assim não adianta. Então 
Joseguaçú largou a irmã dele e logo morreu. É porque ficou com vergo
nha." . . . "Antigamente também casavam tio (xetió) e sobrinha "xetypé)". 

Reproduzo aquí êstes informes para que possam ser comparados, 
mais tarde, com outros elementos que venham a ser colhidos entre os Kayuá. 
Em todo caso, seria temerário empreender a análise dessas frases antes que 
se possuam dados bastante completos sôbre o sistema de parentesco dos 
Kayuá. Alguns aspectos do assunto foram abordados, há vários anos, ' num 
artigo de Virgínia Drew Watson ( "Notds sôbre o sistema de parentesco 
dos índios cayuá", Sociologia, vol. VI, n . 1, págs 31'""48; São Paulo, 1944), 
que, embora útil e interessante em vários sentidos, é muito pouco explícito 
no tocante à influência dos graus de parentesco sôbre a escolha dos côn
juges. Uma das questões mais importantes seria a do casamento avun
é::ular. Sabe-se, pelos cronistas do século XVI, que esta era a forma pre
ferencial do matrimônio entre os Tupinambá do litoral brasileiro. "Não se 
observaram êsses casos entre os Cayuá e a maioria dos informantes decla
rou que tal casamento não se permitia. Somente um homem era de opinião 
que era permitido, dizendo, porém, não ser usual. Mesmo os homens 1nais 
idosos da comunidade não se lembravam de se ter ocasionado, nalguma 
época, um casamento assim, e um d'êsses homens, o mais importante da 
aldeia, contou que em menino lhe haviam dito que, se casasse com a filha 
da irmã, ou outra pessoa designada com o mesmo termo, êle seria, provà
velmente, atacado pelas onças quando entrasse na mata". (Watson, op. cit., 
pág. 45). Seja como for, a autora tem tôda razão quando menciona o 
problema entre os que devem ser examinados em pesquisas futuras. 

1 

A história do Sol e da Lua, como aparece nos textos ditados por 
Antônio João, é formada de spbrevivências de um antigo mito de gêmeos. Os 
irmãos são filhos do Ser Supremo e desempenham o papel de heróis míticos 
transformadores e mesmo de heróis civilizadores. Dão ao mundo o seu 
aspecto definitivo e ditam a cada espécie animal os seus modos de vida. 
Além disso, dão aos homens uma série de elementos culturais de grande 
importância e atribuem a cada tribo ou povo as suas atividades caracte
rísticas. E por fim incumbem-se do govêrno das fôrças da natureza, para 
que a humanidade possa viver sossegada e "trabalhar sem susto". Agora 
não é mais como nos tempos em que "Nhanderuvuçu tomava conta"; na
quela época vinha uma endiente depois da outra e não havia segurança 
alguma. 

\ 
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O Sol e a Lua personificam dois principias contrários, o do bem e o 
do mal. Aquele se encarrega da conservação do mundo, tarefa que lhe é 
confiada por Nhanderuvuçu. Por sua vez, a Lua {que é homem, e não 
mulher), de indole malvada, insiste em seu propósito de acabar com a 
humanidade. Primeiro quer virar a terra, depois pensa em queimá-la e 
afinal pretende trazer um segundo dilúvio. A enérgica .resistência do Sol, 
que fica sempre novo e não morre nunca, evita a cataclisma. E, contudo, 
a Lua, embora malvada e "brava mesmo" , não é inteiramente perversa. 
Também ela contribui para a boa ordem das coisas: anda de noite para 
não ser muito escuro, e traz água de }:eis em seis meses, para que as plantas 
cresçam e os homons não morram de sêde. 

É bastante conhecida a história dos irmãos míticos Nhanderykey e 
Tyvyr-i, reoistada oor Nimuendaiú entre os Apapokuva-G uaraní. Os Gua
raní da aldeia do Bananal. no litoral paulista, me contaram uma versão 
muito parecida com a de Nimuendaju. Perguntei a Antônio João se conhe
cia também êsse mito. Ditou-me então os se auintes trechos, muito parecidos 
com alguns dos episódios relativos ao Sol e à Lua: "Nhanderykey foi aue 
fez o trovão e a chuva. Dizem que Nhanderykey falou : O dia em que 
eu não ando, não levo a chuva; o d ia em que eu ando, levo a chuva. O 
outro era irmão dêle. Chamava-se Nhandervvy-mini. O mano menor 
falou: Eu levo o vento forte . O. irmão mais velho falou : Não oode levar. 
Leve um Pouco de vento, não muito. Para refrescar o mundo. Aí o irmão 
mais velho falou: Eu levo a chuva, mas não é muito forte; eu vou brincar 
devaaar. Por isso é que a chuva vem devagar. Se eu levo vento muito 
forte, levo tôdas as casas. Eu não levo vento muito forte, porque há muita 
criança. Vamos oossar devagar. Aí o mais novo queria trazer chuva de 
pedra. Aí o mais velho falou : Não precisa levar muita. Se levar, você 
mata tudo. - Nhandervvv-mini aueria acabar com êste mundo a aueria 
também apagar o sol. Tuoã combinou com Nhandervkey para não deixar 
vento forte e para não deixar cair p edra s g randes . A Lua também queria 
encher ·(de água) êste mundo e foi Tupã aue não deixou. Tuoã é quem 
manda mais. é iaual ao qovêrno. Q ua ndo alguém morre. é Tupã auem 
o chama. É Tuoã, que é Deus puro . Qua lquer gente doente, se Tupã 
auer, ela sara. E crianca oequena é Tupã que manda. Sábado, domingo, 
dia santo - tudo foi Tupã que deixou, para descansar. Se a gente não 
descansa, Tupã machuca a gente. - Nhanderyvy agora mora em baixo da 
terra. ~le é ruim. Por isso foi que Tupã o mandou para baixo. Lá êle 
não pode jogar nada para baixo. Para baixo não há mais mundo. Para 
cima há sete mundos. Debaixo dêste mundo só há matiru, lugar de assom
bração, escuro" . 

Nessas frases é evidente a influência cristã. Tupã, que é "Deus puro"; 
o descanso em domingos e dias santos; o diabo, que mora debaixo da 
terra, no "lugar de assombração" - são idéias que os Kayuá devem ter 
recebido através do contacto com os representantes da civilização ocidental . 
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2. A ONÇA, O TAMANDUA E OUTROS ANIMAIS 

A narração dêste mito foi feita fragmentàriamente, de maneira desco
nexa, e em ocasiões diversas. A sequência aquí observada corresponde, 
na medida do possível, à ordem indicada pelo próprio informante. Depois 
de contar, p. ex., o episódio da troca de excrementos, o narrador d izia: 
"Agora vem o caso em que o tamanduá tira os olhos da onça", trecho que 
já fôra contado antes. As vezes repetia então, resumidamente, a narração 
anterior, introduzindo mesmo ligeiras modificações. Sobretudo neste mito 
se percebia muito bem que o repertório do informante não se compunha 
propriamente de "textos ", mais ou menos fixos ou "cristalizados" , mas de 
um conjunto de motivos e episódios soltos, que êle encadeava (ou não) e 
"desenvolvia" de modo bastante arbitrário . Os mitos parecem deixar mar
gem larga à fantasia do narrador, fato aliás observado muitas vezes na 
mitologia de outros povos. E como o espírito do homem primitivo não é 
tão sensível à contradição quanto o nosso, não devemos estranhar o 
que a nossos olhos seria falta de coerência e de "sequência lógica". 
Certos motivos se repetem no decorrer da narraçao, simplesmente porque 
merecem especial a tenção da parte do narrador. Não importa que o ta
manduá já tenha tirado os olhos da onça e que esta, por falta de fogo, já 
esteja acostumada a comer carne crua. É um fato tão "interessante" que 
êle se conserva, por assim dizer, presente na memório do índio, surgindo 
fàcilmente à tona no decorrer da narração . 

Em ,sua maioria, sã o bastante conhecidos os motivos míticos em que 
se baseia esta história. Quero chamar a atenção somente para a ocorrên
cia do motivo do "jôgo-de-olhos", frequente na América do Norte, mas 
raro nas tribos sulamericanas. Ao que me consta, só foi regista do, até 
agora, entre os Taulipáng, por Th. Koch-Grünberg (Vom Roroima zum Ori
noco, II, págs. 132-134), e entre os Vapidiana, pelo missionário beneditino 
D. Mauro Wirth. Reproduzo aquí o mito vapidiana, que é um resumo da 
versão taulipáng: "O caranguejo disse: Meus olhos vão; meus olhos vol
tam. A onça encontrou o caranguejo. Então a onça disse: Acho bonito o 
teu jeito, cunhado. O caranguejo mandou embora os olhos da onça. Ficai 
lá longe, olhos da onça. Então o caranguejo pulou na água. A onça pro
curou. Mergulhou. Não achou. Então o urubu-piranga encontrou-a pro
curando os olhos, que tinham fugido . Então o urubu-piranga disse à onça: 
Estão alí os teus olhos, sobrinho e cunhado. Vamos, pois, olhar. É ruim 
estar sem olhos. O caranguejo jogou fora os meus olhos, cunhado. Então 
o urubu-piranga preparou b reu de jataí. Grudou os olhos. Então o urubu
piranga colocou-lhe os olhos. Por isso e la tornou a ver" . 

No pôsto indígena Curt Nimuendaju, um velho Apapokura e um mes
tiço "Kayuá-Guaraní" (também natural de Dourados) me contaram uma 
variante da história da onça e do tarnanduó, em que o jôgo-de-olhos é 
substituído por um motivo análogo. A parte que nos interessa aquí pode 
ser resumida da seguinte maneira: A onça e o tamanduá evacuam de 
olhos fechados . O tamanduá troca os excrementos. Surpreendida com o 
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resultado, a onça pergunta: Como é que você caça tão bem, com olhos 
pequenos? O tamanduá lhe recomenda então diminuir os olhos, para caçar 
melhor. Diz-lhe que é preciso esfregar os olhos com espinhos. Na apli
cação do processo, a onça fura os olhos. O inhambu põe os próprios olhos 
na onça e fica com os dela. Em retribuição, pede que a onça nunca o 
pegue. Por isso, dizem, a onça nunca pega o inhambu. 

3. A ORIGEM DOS ANIMAIS 

Nesta história o Sol e Lua figuram como irmãos míticos transforma
dores. O primeiro trecho se baseia por certo numa reminiscência do co
nhecido episódio da morte da mãe. No mito tribal de outros grupos gua
rani, a mãe dos gêmeos é devorada pelas onças, e os filhos iniciam então 
a sua carreira cheia de aventuras. 

O roundo animal é um dos principais centros de interêsse da mitolo
gia kayuá. Antônio João fala dos animais como de seres que outrora 
viviam como homens e não deixa de frisar, de quando em quando, que 
"naquele tempo todos os bichos eram gente". De um lado se acentuam as 
diferenças entre os animais e os homens, mas do outro a vida daaueles é 
explicada em função das próprias experiências humanas. As semelhanças 
entre as duas categorias é que constituem o ponto de partida, por assim 
dizer o estado original, ao passo que as diferenças apelam para a explica
ção mítica. Por seus próprios erros ou descuidos ou pela decisão de seres 
sobrenaturais, os animais vieram a ser o que são hoje, i.é, seres diferentQS 
dos índios. 

Os animais que "eram gente" e que deviam "virar bicho" moravam, 
segundo o meu informante, numa rua comprida, cada qual em sua casinha. 
Acompanhado do irmão, que tem o papel de auxiliar, Koarahy (o Sol) vai 
ae casa em casa, afim de transformar os moradores em animais. 

Para fazer com que a onca, o cuati, o cafeto e todos os outros seres 
visitados pelos irmãos "virem bichos", os heróis lhes tiram os elementos 
culturais que por acaso possuam. Também para o Kavuá, a posse do 
fogo, da casa, das plantas cultivadas etc. constitui a característica essenci.al 
da condição humana. O veado se transforma em animal depois de o Sol 
lhe apaqar o fogo . A onça também não pode "virar gente", porque não 
tem mais fogo, nem casa oara morar. O cuati e muitos outros não oodem 
ficar homens, porque o Sol se recusa a "batizar" as plantas e os frutos que 
cultivam. A sentença do Sol é categórica: "Há qente para cuidar dessas 
plantas". - Na maioria dos casos, a ação dos heróis é explicada como 
castiqo pela falta de hospitalidade. Em outros, porém, a transformação se 
realiza apesar da boa vontade com que os visitantes são recebidos. De 
qualquer modo, pois, os irmãos míticos cumprem a sua tCLefa de transfor
mar em animais os antigos habitantes da terra. Logo em seauida, tornam 
a povoá-la; desta vez, porém, de maneira definitiva: com brasileiros e para-
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guaios, Kayuá, Guaraní e outras tribos. Veio do céu esta gente, que era 
o "princípiq de nós". 

Koardhy tinha, de algum modo, a posição de nhanderú (benzedor ou 
chefe religioso) na comunidade daqueles primeiros habitantes do mundo. 
Pedem-lhe que "batize" as plantas "para crescer bonito". Ainda hoje, os 
Kayuá (como também outros Guaraní) recorrem a essa prática. Segundo 
Antônio João, o rito se chama monhãmongaraí. O "batizador" .(que tam
b ém parece ser designado com oritxá) é um velho que benze sementes e 
mudas destinadas ao plantio. O meu informante enumerou as seguintes: 
semente de milho, de abóbora, de morango, amendoim, feijão, arroz, mudas 
de cana, de batata e de banana, ramos de mandioca. Disse que não se 
"batizam": laranja, abacate, mamão, manga. Os primeiros frutos da roça, 
i.é, o primeiro milho verde, a primeira batata etc. também se devem benzer, 
"para a gente não ficar doente, para não dar dôr de barriga". Ao fazer 
o benzimento, o "batizador" reza com o "porunguinho" (maracá) e toma 
água na boca, soprando-a em cima do objeto. Antônio João nunca viu 
nem ouviu dizer que o benzedor sopra fumaça sôbre as plantas-, como se 
faz em outros grupos guaraní. 

Ao lado da transformação de homens míticos em animais, há também, 
na mitologia kayuá, a idéia de que pelo menos algumas das espécies , que 
vivem na terra são de origem celeste. Quando perguntei a Antônio João 
se não sabia narrar a conhecidíssima história do sapo que foi ao céu com 
o urubu para assistir à festa, êle me contou q seguinte: "Faziam uma festa 
lá em cima. Aí os sapos foram. Aí os urubus foram também. E chegaram 
lá e festejaram também com todos. Aí choveu lá e os sapos vieram todos 
aquí. Os urubus queriam vir também. Mas os sapos falaram: Vocês não 
podem vir, não, nós andamos na chuva mesmo. Mas urubu., quando sai na 
chuva, vai molhar as penas e cai; não pode mais voar. Aí os urubus acre
dita ram. Ficaram todos lá. ~stes urubus que estão aqui são bosta de 
u rubu. Os urubus puros ficaram em cima. Os sapos puros ficaram lá em 
cima também. Agora, bosta são os que vieram para cá, que estão an
dando aquí" . 

4. APOSTAS DE CORRIDA ENTRE ANIMAIS 

\ 
É uma história movimentada, em que o índio não rev~la não sàmente 

um senso de humor todo especial, como também um acentuado interêsse 
pelo comportamento peculiar às diferentes espécies de animais. t , claro 
que · uma narração des~as podia originar-se somente no espírito de um 
povo que vive em estreita associação com o mundo animal. A certas espé
cies a tribuem-se determinados traços psíquicos ou de caráter, como a astú-, 
eia, a fanfarrice, a franqueza, todos de acôrdo com os modos de vida de 

• 

cada uma. Mas convem notar que em tudo isso não há nenhuma tenta
tiva de a valiação moral. Realmente notável é, enfim, a mentalidade es 
portiva que se reflete em todo o conto. - J 
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