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Escola Livre de Sociologia e PoUtíca 
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Mitos e Contos dos Ngúd-Krág 
EGO N SC ·HADEN 
Universidade de São Paulo 

I. NOTA PREJ,IMINAR 

Em fevereiro de 194 7 fiz uma exc11rsão de estudos etnológicos 
pelo interior do Estado, sob o patrocínio da Escola Livre de Socio
logia e Política de São Paulo. E1n companhia do Professor Herbert 
Baldus e de Harald Schultz passei alguns dias no Pôsto Indígena 
do Icatu, situado na região da Noroeste, perto da cidade de 
Braúna. E' dirigido pelo inspetor Érico Sampaio, que, além de: 
torriar agradabilíssima a nossa estada entre os índios, deu todo 
o apoio a nossos planos de pesquisa. 

No pôsto do Icatu, habitado principalmente por índios da 
tribo Kaingáng, encontrei também dois Aimoré, vindos do pôsto 
de Pancas, que fica no vale do Rio Doce. Por motivos .especiais, 
a diretoria do Serviço de Proteção aos Índios resolvera enviá-los 
para longe de sua aldeia natal. Designavam a sua tribo com 
o nome de Aimoré, mas diziam que em seu próprio idioma se 
denominavam Ngúd-Krág. Não usavam botoques, nem tinham os 
furos correspondentes nos lóbulos das orelhas e no lábio inferior. 

Um dêles se chamava Tenóke e o outro Jukuáte. Ambos ti
nham mais ou menos cinqüenta anos de idade e não davam 
mostras de grande vivacidade de espírito. Absolutamente não 
eram capazes de dar explicações bastante claras sôbre assuntos 
de interêsse etnológico. De outro lado, prontificaram-se logo com 
a melhor boa vontade a contar algumas histórias do acervo mítico 
e folclórico de sua tribo. Como eu, porém, não conseguisse 
entender de modo satisfatório a pronúncia portuguêsa de Jukuáte, 
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' 
aproveitei somente as narrações de Tenóke (ou J0sé· Rosa Fer-
nandes), que falava com maior clareza, embora também desfi
gurasse sensivelmente a maioria das palavras. Dizia, por exemplo, 
"kumbát", compadre; ''pex'ôva", pessoal; "kápát", capqdo; "kajfk", 
cacique; "briã", brilhando (substantivo, no sentido de ouro), e 
assim por diante. 

Por causa das extravagâncias prosódicas e gramaticais de 
Tenóke, achei preferível desistir da transcrição literal dos textos. 
Em muitas passagens, o leitor teria dificuldade em entender o 
sentido. Entretanto, achei interessante conservar, na medida do 
possível, o cunho característico da fraseologia, que çonfere um 
sabor literário todo especial às narrações. · 

Os textos colhidos reyelam, quase todos, um elevado grau 
d~ aculturação dos Ngúd-Krág. Os próprios nomes ·dos persona
gens já sugerem o sincretismo mítico e folclórico. Não sei se as 
figuras de Amén (nome derivado do "amém" das rezo~ cristãs?) 
e Amarín se ligam à velha tradição tribal. No mito, êste é apre-

''sentado como filho ddquele. Do primeiro rne disseram que "está 
velho" e. é dono duma casa de ouro puro. Foi êle que fêz o .sol, 
a água, a fogo. A sua pessoa confunde-se com a de ,Éd Ndiv, 
que é "tupã" e dado igualmente como pai de Amarín. ·Eín outro 
ocasião, afirmaram os meus informantes que Ndiv Nosso Senhor 
é "parente" de Amarín e lhe "ajudou a fazer o mundo". Amarin 
também possui uma casa muito grande no céu. E' êle "quem 
manda tudo". Um cios índios me disse: "Amarín me manda e 
eu canto". 

Um fragmento bastante .longo trata de Vain, que também se 
afigura como personagem da antiga tradição ameríndia, embora 
os episódios de que é protagonista se refiram principalmente a 
plantas, animais e atividades inexistentes na cultura tribal antes 
do contato com o homem branco. Vain, ou melhor, os Vain podem · 
ser incluídos na categoria dos heróis civilizadores .. 

Os, autores . da chuva são chamados Mbog e ~batedjirb. 
Disseram-me somente que Mbatedjirb é "gente feia". Mas alu- · 
diram a mais um personagem que se chama Herám e mora no 
céu. E' ·unia personificação do raio e "manda arrebentar tudo". 

A figura mais frequente é a ·de Ndiv Nosso Senhor. Apesar 
da pouca semelhança fonética, julgo ser "Ndiv'' corruptela da 
palavra Deus. Ocorre também o "Cape to", que, por certo, não 
é outro senão o Capeta do nosso caboclo. Adão, "rapaz novo",. 
é filho ou neto de Amén. São .P~dro é compadre de Ndiv t:fosso 
Senhor. Outro compadre de Ndiv Nosso Senhor é o Mutum, 
"valentão" por êle incumbido de roubar o fogo ao Homem-

1 
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Urubu. Além de representantes da fauna brasileira, aparecem 
também vários animais domésticos. 

II. OS TEXTOS 

1. A história de Adão 

Primeiro Amén morou aqui para ensinar Op outros. Depois 
Krenák brigou com êle e matou-o com "farég" (flecha). Então 
Amén subiu. O filho dêle falou: ó, meu pai, agora não vá mais 
lá, não vá mais, não. Amarín é fílho dêle. A casa de Amén é 
de ouro puro. Depois arrumou a casa, desceu e levou a mulher 
dêle. 

O filho dêle, rapaz novo, Adão, ficou aqui também. Depois foi 
ao mato, tirou abelha e depois "Herám" (raio) rebentou. "Hí" 
(água) ench~u . Então Adão gritou: Pessoal, acuda-me ! Adão 
gritou e o pai dêle escutou. 

Depois a fruta desceu do céu. Foi o pai dêle que mandou. 
Então Adão pegou a fruta, comeu e de noite subiu. A mulher 
dêle ficou. 

Depois Adão estava fazendo casa. Virou carpinteiro. Depois 
fêz uma panela de barro. 

A mulher dêle foi à roça. Tirou batata. Quando voltou, a 
panela de barro desceu. A mulher apanhou a panela com frango 
frito. Comeu. Então Adão apareceu. A mulher dêle comeu. Então 
Adão falpu: Fique dentro da panela. Então a panela subiu 
também. 

O filho dêle ficou só. Queria fazer roça para tirar batata 
para comer. Então o pai dêle falou: Não faça roça, não; vá chu
par cana para comer. Agora o filho dêle chupou cana. A caria 
levou ao céu. 

Depois o vovô dêle ficou. Queria rachar lenha. Levou um ma
chado "marreton". ("Que é isso?" perguntei. "Não corta nada, na
da", explicou Ten6ke). Depois veio o vento e trouxe o machado. Adão 
mandou o machado. Entregou um machado novinho a êle. Então 
o vovô rachou a lenha e levou o machado. E depois de noite o 
machado virou ouro. O cabo do machado era só de ouro puro. 
Então Adão falou.: Mate um capado aqui para você comer. Es
tava fazendo casa o vovô dêle. E depois o vovô subiu também. 
Botou uma venda grande. O machado dêle era ouro ... 

' 
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2. ·Compadre Mutum rouba o fogo 

Ndiv ~Nosso Senhor disse ao valentão: "Compadre Muturn, 
faltti o fogo ainda aqui. Vamos trabalhar pora fazer o Jogo. 
Compadre, vá tirar o fogo do urubu. Nosso trabalho é fazer fogo. 
O mundo inteiro está comendo coisa crua". Então o Compadre 
Mutum disse a Ndiv: Fique. esperando aqui no caminho. Depois 
foi e esperou o homem. Então, ao meio-dia, o homem chegou. 
(Perguntei: "Que homem?" Tenóke respondeu: "Era o homem 
urubu".) O urubu não quis dar fogo, nem para acender cigarro. 
Compadre Mutum tomou o fogo e levou-o embora. E' valentão. 
Encontrou o compadre dêle, Ndiv, e disse a êle: ·Eu tomei. 
Agora você vai fazer uma festa de dez dias. En-tão Ndiv quei
mou o mato, para o mundo inteiro viver com fogo. Ndiv Nosso 
Senhor falou: Agora o urubu vai comer carniça. Nós não damos 
fogo a êle. Agora fazemos dez dias de festa. Depois Ndiv Npsso 
Senhor· falou : Agora, pessoal, há fogo agora. O urubu não tem 

. - r ~ 

fogo, não. O urubu pode comer c:arniça. Depois Ndiv Nosso Se-
nhór viajou. t 

(Depois do episódio da obtenção do fogo, narra-se como 
Ndiv Nosso Senhor foi viajar com São Pedro, que era compadre 
dele também. Ndiv ensinou a São Pedro o fabrico da pinga e 
promoveu uma festa no céu. Depois lhe ensinou a fazer açúcar 
de cana.) 

3. A irara ananja água para o mundo inteiro 

Ndiv Nosso Senhor disse : Não há água. No mundo inteiro 
não há água. Então Ndiv Nosso Senhor falou: Eu vou fá à casa 
do beija-flor, vou beber água. Aí o beija-flor não deu. Então Ndiv 
No$SO Senhor disse à irara: ó valentão, vá tomar (buscar) água 
na casa do beija-flor. A irara falou: Se voçê me pagar, eu a 
tomo tôda. Ndiv Nosso Senhor falou: Pode tomar, eu dou vinte 
contos a você. A irara foi à casa do beija-flor. Foi lá pedir água 
primeiro . . Então o beija-flor falou : Você traga dinheiro, senão 
eu não dou água. Depois a irara entrou, tirou o pote e qu~brou-d. 

" Quebrou o pote e o mundo inteiro tinha água .. Então Ndiv Nosso 
Senhor falou: Agora nós temos água. O mundo inteiro tem água. 
Fêz um festão de vinte dias de festa. 

Depois a irara falou : Eu · não tenho machàdo. Ndiv Nosso . 
Senhor falou : Amanhã arranjo para você. Depois, no outro_ 
dia Ndiv Nosso Senhor deu .machado a ela, machado, foice. 
Ndiv Nosso Senhor falou: Você vai botar uma venda~. Então a 

• 
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irara falou: Com que é que eu vou comprar as coisas? N~iv 
Nosso Senhor falou : Eu vou fazer dinheiro para você. Depois 
a irara botou uma venda grande: machado, foice, panela, cha
péu, botina. Ndiv Nosso Senhor falou : Você vai casar com meu 
filho. Casou. E depois Ndiv Nosso Senhor falou: Quando você 
quiser plantar banana, eu vou trazer muda para você. 

Ndiv fêz um caminhão para a gente dêle aprender .. 

4. Por que a gente morre 

A mulher de Ndiv . Nosso Senhor estava doente. O Capeto 
chegou à casa de Nosso Senhor. Ndiv jogou dois limões dentro 
da água. Os dois limões pularam e Ndiv pegou-os. O Capeto 
jogou uma pedra no fundo da agua. A mulher de Ndiv Nosso 
Senhor sarou. O pai do Capeto ficou doente. Depois morreu. O 
Capeto disse a Ndiv Nosso Senhor: Vá levantar o meu pai. 
Depois Ndiv Nosso Senhor falou : Aqui onde você jogou a pedra 
você vai mergulhar e catar a pedra; então o seu pai vai levan
tar-se. Depois o Capeto mergulhou, virou jacaré. E o pai não se 
levantou. Ndiv Nosso Senho.r falou: Quando a gente morre, a 
culpa é de você. 

I 

S. -Por que uns são claros e os outros escuros 

Ndiv Nosso Senhor falou: Agora todo mundo vai tomar 
banho com sabão. Havia uma bacia grande. Uma s6. Havia um 
sabão só também. Quem primeiro tomou banho ficou branco. 
Quem por derradeiro tomou banho virou negro. 

6. Vain e seus filhos · 

O passarinho disse a Vain: Você vai me criar? Não, não 
pode. Mande-me embora para a minha terra. Então Vain enxo
tou o passarinho e foi embora. Então o passarinho falou: Você 
me espere na Cachoeira Grande . 

E depois Vain viajou a pé. Vain chegou e gritou para êle: 
Agora já estou chegando. Então o passarinho disse a êle : Então 
fique aqui. Depois vou arrumar casamento para você. Você me 
tratou bem. Eu preciso também tratar· bem a você . 

. Então Vain tomou leite. Depois o passarinho falou: Amanhã 
é o casamento de você. O passarinho entregou a carteirà e disse 



• 

161 SOCIOLOGIA 

\ 

-. 

a Vain : Não àbra aqui, ;não. Vá à Cachoeira Grande e abra 
, lá. Pora você saber. Então Vain foi à cachoeira e abriu a carteira. 

A moça pulou de dentro. Pediu água. Vain tirou água para·ela. 
Deu-lhe para beber. Um Vain casou. 

E depois o passarinho falou : Agora você vqi tocar laYoura 
aqui. E depois V ain disse ao filho dêle : Vá trabalhar. 

Ef?-tão o filho dêle trabalhou. NÇio tinha panela, não tinha 
nada, nada, não tinha faca, não tinha foice, nada, nada. Então 
Vain falou: Então, meu filho, amanhã você vai trabalhar. Es
pere por mim. 

Então Vain falou : Então, meu filho, vá, toque um boi, para 
nós matarmos, ·para comer. Depois o filho dêle foi. Tocou um 
boi, matou um boi prêto. 

_ E depois não tinha panela . . Vain foi fazer uma panela de 
barro. Depois a mulher dêle falou: Cozinhe ci cabeço do boi 
primeiro. Depois vá salgá-la. · 

Então a mulher dêle falou : Não tenho gord.ura. Então, a 
mulher dêle foi e· tirou toucinho. ("Foi para onde?" perguntei. 
"Para o céu", explicou Tenóke) . Depois foi outra vez e trouxe 
um capado. Criou dois leitõezinho~. E depois faJou: Agora tôdo 
gente vai criar aqui. Agorq tôda gente tem. 

E depois a mulher de Vain falou : Enxote um boi para o 
cemitério. - O boi não comeu capim, por isso tôda gente come 
boi. Depois mandou enxotar o cavalo. O cavalo comeu capim. 
Por isso ninguém come cavalo. E aí V ain falou : Qu~m quiser 
viajar, pega o cavalo, monta e vai embora. Agora tôda gente, 
quando quer viajar, monta no cavalo e vai embora. 

E depois Vain falou: ó meu. filho, já estou cansado. Então 
o filho falou: Então eu fico em seu lugar, meu pai. E falou: 
Minha mãe, agora eu mando panela. Falou: As quatro horas 
a panela vai chegar. 

E depois a panela dêle chegou. Agora disse à mãe dêle: 
Minha mãe, agora _todo o mundo recebe panelas1 o mundo in
teiro . 

. E depois o filho dêle foi. Não havia galinha. E depois o filho 
dêle foi e criou duas galinhas. E depois falou : De madrugada o 
galo vai cantar. De madrugada cantou. Então o pai dêle falou: 
Meu filho, é bonito mesmo, agora vamos criar. E depois falou: 
ó meu pai, quando eu criar pintos, tôda gente vai criar. 

Agora não havia cana. E o filho de Vain falou : Eu vou tra
zer uma muda de cana para plantar. Então êle trouxe, plantou.' · 
Então falou : ó meu pai, eu vou moer cana. ó meu pai,: eu vou 
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fazer açúcar. Depois eu vou procurar lá muito café. Então trouxe-;' 
Então falou : ó meu pai, tôda gente vai viver com café aqui. 
Então falou: ó meu pai, todo o mundo, o Brasil inteiro vai plantar 
cana. E depois não havia milho. Falou : ó meu pai, eu vou plan
tar milho. Plantou milho. E falou : ó meu pai, tôda gente vai 
plantar, por si mesma, para viver. 

Agora Vain entregou a nós todos foice, faca, prato, colher, 
garfo. Entregou tudo. E falou : ó meu filho, fique aqui. Eu vou 
embora, () Cachoeira Grande. Vou morar lá. 

Agora o filho dêle ficou e depois ensinou o irmão dêle. De
pois ficou cansado e o irmão dêle estava puxando (trabalhando). 
E depois o irmão dêle falou: ó meu irmão, você fique, eu ta~
bém vou embora para a Cachoeira Grande. O pai dêle chamou-o. 
Agora ficou um filho só. 

E depois êle dfsse: Agora, quando eu falar, tôda gente vai 
escutar. Então arrumou tudo. Agora, minha gente, eu vou em
bora, não volto mais, já entreguei tudo. ó minha gente, vocês 
fiquem aqui, vão trabalhar. Amanhã eu vou embora. Vocês fi
quem e vão trabalhar. Já entreguei tudo, machado, enxada, facão. 
Vocês vão trabalhar, vão cuidar do capado. Para vocês viverem. 

Depois disse ao irmão dêle : · Ensine a trabalhar. Agora eu 
vou embora, para lá. No outro mês eu trato o pagamento. 

Foi embora e ficou rico lá . 

7. Ndiv Nosso Senhor e os animais 

Ndiv Nosso Senhor fêz uma fogueira grande para jogar o 
sapo dentro. O sapo chorou. Se você teimar outra vez, eu o 
jogo no pilão, para socá-lo. Então o sapo disse : Pode me jogar, 
já me acostumei. Depois então Ndiv Nosso Senhor falou : Você 
já se acostumou, então jogo-o na água. Então o sapo disse : 
E' mentira de Ndiv Nosso Senhor. O sapo chorou. Enganou Nosso 
Senhor. Então Nosso Senhor pegou o sapo e jogou-o na água. 
Então o sapo atravessou. O sapo falou : Assim eu queria, asáim 
eu queria. Então o sapo tomou banho e ficou alegre. Então 
Nosso Senhor falou : Eu vou fazer uma festa e você come fogo. 
Eu não tenho feijão para você comer. Então Ndiv Nosso Senhor 
fêz uma festa. Depois veio o sapo. Então pegou o sapo, botou 
fogo na bôca dêle. Então a bôca dêle queimou. Sofreu. Foi o 
macaco que tratou do sapo. Tratou do sapo até que o sapo sarou. 
Então Nosso Senhor disse ao macaco : Agora vou prender a você 
na cadeia. Não deu nada de comer ao macaco. Então, quando 
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o sapo foi lá, trouxe comida parcr êle. Então o macaco comeu. 
Depois o macaco falou': ó compadre sapo, ~ocê vai dar um 

' ...... 
jeito para me soltar. Estou enjoado da cadeia. O sapo foi, apa-
nhou o serrote e serrou a cadeia de noite. O macaco saiu, fugiu. 
Então Ndiv Nosso Senhor falou: ó compadre onça, você vai 
viajar atrás ,do macaco, para trazê-lo aqui. Depois a onça viajou 
e encontrou o macaco. A onça trouxe o macaco à casa de 
Nosso Senhor. Nosso Senhor disse: Agora vou prender outra 
vez a você. Depois botou-o outra vez dentro do oadeia. · Botou-o 
de novo. Depois o macaco de noite abriu a cadeia, saiu outra 
vez. Então o macaco procurou recursos para viver. Viajou até a 
casa do padre. Então o macaco falou: ó senhor, ~stou mµito 
apertado. A onça veio atrás do macaco e queria pegá-lo, .para 
comê-lo. Então o padre falou: Espere um pouco, el,l vou rezar 
primeiro. Depois o padre falou: Quando eu rezar, é para todo 
mundo bater palma, para o macaco sair, para a onça pegá-lo, 
para comê-lo. Então quando o padre rezou, todo mundo bateu 
palmà. Quando a onça bateu palma, o macaco trepou num pau. 
O padre· livrou o macaco e a onça ficou sozinha. Foi à casa 
de Ndiv Nosso Senhor .. Nosso Senhor disse: Vodê já o comeu? 
Não, o padre livrou o macaco. Então o macaco estava trepado 
no pau. Então Ndiv Nosso Senhor falou: ó, compadre macaco, 
vá capinar feijão para mim. Então o macaco foi e capinou. Depois 
o feijão saiu bonito. Quando o feijão estava bom, de noite o· 
coelho estava roubando feijão. Nosso Senhor .foi à casa do cÇ>elho. 
Depois falou : ó coelho, você não roube mais meu feijão. Depois o 
coelho disse : Eu não roubo nada. Pregou mentira. De noite foi 
lá, roubou outra vez. Então Nosso Senhor falou: Agora vou fazer 
cêra de abelha. Então fêz cêra grande. ·Então botou-a no caminho 
do coêlho. Então de noite o coelho veio e gritou' com a cêra. 
Quem já está aí ? A cêra ·não falou nada. Então o coeÍho disse : 
Quem está aí? Eu bato em você. Então o coelho bateu na cara 
dela. E agarrou. Então botou o outro braço· e agarrou. Então o 
coelho · falou: Eu dou uma rasteira em você. Deu umq rasteira, 
agarrou também. Deu outra rasteira, agarrou também, pendurou. 
- Ndiv· Nosso Senhor falou: ó meu filho, vamos olhar o feijão. 
Então foi à roça. Olhou. O coelho já estav:a pendurado na cêra. 
Então Ndiv Nosso Senhor falou: Agora nós comemos o coelho'. 
En·tGó Ndiv Nosso Senhor tirou o coelho e falou: ó meu .filho, 
leve-o daqui, sua mãe vai matá-lo para aprontá-lo e para nós o 
comermos. Ai o menino o levou. Então o coelho perguntou: Como 
foi que seu pai falou ? Então o .menino disse : Meu pai disse 
que minha mãe devia matar a você, para meu pai comê-lo. Então 
o coelho .falou: . Seu pai não disse isso, não. Seu pai disse .que 
sua mãe devia matar um frango para eu comer. EnganQu-o. 

_Então. levou o coelho e disse à mãe dêle: ô .minha mãe,. meu 
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pai disse que você deve matar um frango para o compadre coe
lho. Depois a mãe dêle matou um frango. O coelho falou : Ço
zinhe ligeiro, eu vou viajar: Então matou o frango. O coelho 
comeu o frango. Depois foi embora. Então veio o pai dêle. Che
gou, a mulher dele falou : A comida está pronta. Então apanhou 
o prato, tirou feijão. arroz. O pai falou : Cadê coelho para eu 
comer ? Então a mulher falou : O coelho foi embora. Ndiv Nosso 
Senhor disse : Eu o mandei para você matá-lo, para eu .comê-lo. 

· Depois o coelho ficou quieto lá. Depois andou um pouco e Ndiv 
Nosso Senhor veio e falou coín o coelho : Agora você não rouba 
mais coisa alguma. O coelho disse : Agora não roubo mais. 
Agora ando direito. Então o coelho foi à casa da namorada dêle. 
Chegou lá. A namorada reclamou Ndiv Nosso Senhor na casa 
dêle. O coelho falou : Quando eu casar com você, eu roubo 
trem para você viver. Então a namorada do coelho falou: Você 
pregue mentira a Nosso Senhor. Então o coelho voltou outra 
vez: ô compadre, domingo vamos lá à casa de minha namorada. 
Depois Nosso Senhor escreveu e mandou à namorada dêle : 
Seu namorado é ladrão, assim escreveu, quando êle me procurar 
outra vez, eu vou montar nêle. Depois a namorada dêle mandou 
uma resposta também : Se você montar no coelho, eu acredito 
em você. No domingo o coelho já veio. Ndiv Nosso Senhor montou 
nêle. Botou uma espora nova. Estava perto da casa da namorada 
do coelho. A ,namorada do coelho estava olhando pela janela. 
Então Ndiv Nosso Senhor apertou a espora no coelho. Então o 
coelho pulou, pulou. Então Ndiv Nosso Senhor caiu no chão e cor
reu. O coelho veio atrás para matá-lo. Então Nd~v Nosso Senhor fêz 
uma barraca pequena, onde ficou morando. Então o coelho disse 
à namorada : Você não viu Ndiv Nosso Senhor, não? A namo
rada disse: Não, não vi, correu para cá. Depois o coelho veio. 
O coelho estava alcançando a Ndiv Nosso Senhor. Chegou à 
barraca dêle. Ai falou com Ndiv Nosso Senhor: Você ·não viu 
Ndiv Nosso Senhor, não? E êle estava falando com Ndiv Nosso 
Senhor. Ndiv Nosso Senhor falou : Eu não o vi. Enganou-o. 
Eu me chamo Folharada. Depois o coelho foi embora. Então Ndiv 
Nosso Senhor gritou atrás : Você não me conhece ? Eu me 
chamo Ndiv Nosso Senhor. Então o coelho voltou e Ndiv Nosso 
Senhor sumiu. De noite nasceu de novo em outro lugar. Então o 
coelho soube do negócio e foi lá. Não achou nada. De noite Ndiv 
Nosso Senhor estava na barraca dêle de novo. Então Ndiv Nosso 
Senhor falou : Você me quer matar, então eu vou arrumar a 
minha espingarda. Você vai virar bicho, falou assim. Depois o 
coelho veio. Ndiv Nosso Senhor atirou, não matou, não, atirou -à toa. O coelho virou bicho. Ndiv No~so Senhor disse: Eu vou-
me embora. Agora eu vou ensinar os· outros. Depois foi embora 
para a Cachoeira Grande. · 

• 
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m. LIGEIROS COMENTARIOS. 
' 

1. A história de Adão 
Trata-se duma combinação um tanto confusa de elementos 

bíblicos ·e cristãos com idéias de outra procedência. O primeiro 
trecho refere-se talvez à morte de Cristo. Nas passagens seguintes 
não é difícil reconhecer reminiscências da narração do dilúvio 
e da história de Adão e Eva no Paraíso. O carpinteiro Adão· 
lembra o Noé bíblico construtor da arca. 

Depois de subir ao céu, Adão manda dádivas para os seus 
parentes que ainda se encontram na terra e fá-los subir também 
para o _céu. E' significativo o presente enviado ao avô : um ma
chado que se transfor.ma em ouro. O velho arranja assim o capital 
necessário para abrir uma venda no céu. 

Emb9ra obscuro e desconexo, o texto exemplifica bem o ajus
tamento ·de elementos míticos estranhos aos centros de interêsse 
e ideais-de-vida predominantes na sociedade receptora. Pelo con
vívio com a população civilizada, os Ngúd-Krág adotaran1 o ideal 
do homem rico, dono duma venda grande. Essa idéia determina 
o remate da narração, cujo tema funda:tne11tal parece não ser 
outro senão a felicidade no céu. A única diferença essencial entre 
o céu e a terra é que lá se realizam os desejos que a vida terrena 
não consegue satisfazer . .. 

A investigação das reminiscências das histórias contadas 
pelos missionários e de sua integração nas initologias indígenas 

·é um campo de estudos ainda pouco explorado. 

2. Compadre Mutum rouba o fogo 

Compadre Mutum desempenha aqui o papel de her6i civili
zador, mas - como a irara do mito anterior - age segundo a ini
ciativa de Ndiv Nosso Senhor, que se compadece dos homens 
obrigados a comer alimentos crus. 

o narrador insiste na festa de dez dias em regozijo da faça
nha de Compadre Mutum, mas esquece-se de contar o estrata
gema usado pelo herói para obter o fogo. Caracterizando-o como 
valentão, sugere que Compadre Mutum tomou o fogo à fôrça. 
Entretanto, o mito em sua feição original é bem explicito neste 
ponto. E' o que mostra a versão registrada por Curt Nimuendajti: 

"Somente o Urubu (Ambéa) possuía fogo. O Mutum (Pandyi) 
deitou-se no caminho e fingiu-se morto. As varejeiras puseram . 
seqs ovos em cima dêle, e êle ficou cheio de bichos. O Urubu 
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desceu e trouxe fogo para assar o Mutum. Em voz baixa, o Mutum 
disse aos bichos : "Não entrem nos meus ouvidos, nem no meu 
nariz!" O filho do Urubu pousava perto e, vendo o Mutum mover 
seus olhos, exclamou : "Pai, êle não está morto; está m·exendo 
com os olhos!" "Não, está morto", disse a ave velha, "pois está 
cheio de bichos! Espere, que daqui a pouco vamos comê-lo!" 
O Mutum pegou a acha a cesa, levantou-se de um pulo e fugiu. 
O Urubu perseguiu-o. O Mutum chegou p~rto da Garça e pediu
lhe que escondesse o fogo. Ela o escondeu em sua rêde-de
carregar e fêz sua mulher sentar-se em cima. O Urubu olhou por 
tôda parte e afinal foi-se embora, porque não achava o fogo . 
A Gatça pegou-o e jogou-o em tôdas as direções, de modo que 
agora há fogo em tôda parte. Vendo isso, o Urubu resolveu desis
tir da posse do fogo de uma vez por tôdas e começou a comer 
crua a sua comida". ("Social Organization and Beliefs of the 
Botocudo of Eastern Brazil", Southwestem Joumal of Anthropology, 
vol. 2, n .9 l, Albuquerque 1946. Págs. 111-112. - Ver também 
Alfred Métraux, "The Botocudo" in Handbook of South 'American 
Jndjans, Washington 1946, vol. 1, pág. 540, onde se encontra um 
resumo dêste mito) . 

São n\lmerosos os mitos indigenas em qu·e o urubu ou os 
urubus figuram como primitivos donos do fogo . Mas foram regis
tados principalmente entre tribos da familia tupi-guarani. Estas, 
porém, gostam de atribuir ·ao sapo o papel de ladrão do fogo, 
fazendo-o agir em concêrto com o herói tribal. Uma brasinha 
engulida pelo sapo serve para acender o primeiro fogo dos 1ndios. 

O estratagema usado por Compadre Mutum no texto botocudo 
colhido por Nimuendaju é comum nos mitos correspondentes 
dos Tupi-Guarani de várias regiões da América do Sul. 

3. A irara arranja água para o mundo inteiro . . 

Nimuendaju colheu uma variante segundo a qual o beija
flor tem a água guardada na cavidade duma rocha. Após uma 
tentativa malograda do mutum, a irara corre depressa atrás do 
beija-flor, quando êste vai tomar banho. Assim descobre o es
conderijo, pula na água atrás do beija-flor e esparrama-a em 
tôdas as direções. (Curt Nimuendaju, 1. e.) Nimuendaju aponta 
a analogia com um mito kaingáng ouvido por Baldus no Paraná : 
"O beija-flor escondeu água em baixo duma pedra para que 
os outros não pudessem beber. Disse: "Quero tomar água no 
céu". O Chekré, outro passarinho, achou a água e "pinchou" 
fora_ a pedra" . (Herbert Baldus, Ensaios de etnologia brasileirCL 



1 

268 SOCIOLOGIA 

São Paulo 1937, pág. 60). Para un1 estudo de mitologia comparada 
será interessante examinar também o mito dos Xokrê de Santa 
Catarina, publicado por fules Henry. ("A Kaingang Text", Intema
tional Journal of ~merican Linguistics, vol. VIII, Nova York, 1934-
1935, págs. 172-218). 

A irara, também chamada papa-mel, sugere fàcilmente a 
idéia da sêde por causa de sua predileção pelo mel das abelhas 
silvestres. " ... é ávida por mel de pau (o que motivou sua de
nominação, tanto portuguêsa como indígena). Sendo possível, 
procura chegar ao ninho das abelhas, entrando pelas raízes no 
ôco do pau; mas se de outra forma não puder atingir a cavidade, 
mete os dentes na madeira e assim, arrancando lascas do 
tronco, muitas vêzes consegue locupletar-se". (Rodolfo von Ihe
ring, Dicionário dos animais do Brasil, São Paulo 1940, pág. 404). 
De um índio Kayuá natural de Dourados (Mato Grosso) ouvi . 
extenso trecho de um conto sôbre apostas de corrida entre ani
mais. A irara andava com um porungo cheio de mel às costas. 
Perdeu a corrida, porque ficou com sêde e a ema não lhe deu 
água. 

Na versão ngúd-krág ditada por Ten6ke aparecem vários 
elementos inexistentes no texto de Nimuendaju. Em primeiro lugar, 
a pessoa de Ndiv Nosso Senhor, que manda a irara ·apoderar-se 
da água. Além disso, a quebra do pote com o intuito de espalhar 
a água por todo o mundo, motivo existente também na mitolo
gia bakairí (Karl von den Steinen, Unter den Naturvolkem Zentral· 
Brasiliens, Berlim 1894, pág. 377). Do ponto de vista da acultu
ração, merece especial interêsse a introdução da idéia do paga
mento pelo serviço prestado, que, aliás, ocupa lugar de destaque 
no texto. A segunda parte do mito se afigura, assim, como expres
são de valores representativos do ideal-de-vida adotado pelos 
Ngúd-Krág em conseqüência de contatos com o mundo civilizado. 

4. Por que a gente morre 

Ganhando a aposta feita com o Capeto, Ndiv Nosso Senhor 
consegue salvar a espôsa doente. De seu lado, o Capeto não 
pode salvar o pai. Depois ainda é logrado por Ndiv Nosso Senhor. 

Querendo alguns esclarecimentos sôbre o . mito, perguntei a 
Ten6ke: "Por que foi que a mulher de Ndiv Nosso Senhor sarou?" 
E êle me respondeu : "Porque tomou remédio". Mais adiante, 
perguntei: "Por que é que o Capeto é culpado quando a gente 
morre?" Resposta : "Quando alguém morre, é a assombração 
que amarra uma pedra no pé da gente e puxa para baixo". -



S O C 1 O LO G 1· A 269 

Essas explicações me · pareceram mostr~ que. o informante já 
não ~ntendia o primitivo sentido da narração. E não insisti mais. 

O motivo principal do mito é naturalmente a origem da 
morte ; a morte do pai do Capeto é o precedente mítico de 
função etiológica. · Explicações análogas são comuns entre os 
povos primitivos. Um Kayuá do Mato Grosso me contou a história 
de Nhanderuvuçu, o grande Deus de sua tribo, que se retirou 
para o céu depois de iniciar o povoamento da ter:a. E' dessa 
época que data a origem da morte: "Nhanderuvuçu morreu lá 
em cima. Se Nhanderuvuçu não morreu, gente não morria, não" . 

5. Por que . uns são claros e os outros escuros 

A origem das diferenças tribais ou raciais é um motivo muito 
fr€lqilente nas tradições míticas das primitivas populações da 
América. A etiologia contida nesses mitos varia, porém, de uma 
tribo para outra, ligando-se, com freqüência, à história da origem 
dos homens em geral. 

As frases ditadas por Tenóke constituem o arcabouço de um 
mito muito disseminado em diversas regiões do Brasil e importado 
provàvelmente do Velho Mundo após o descobrimento. A dife
rença entre pretos e brancos é um dos assuntos prediletos da 
mitologia africana, e a explicação é quase sempre a mesma : o 
que se lava primeiro fica claro e o outro com a pele escura. 
(Friedrich Ratzel, Volkerkunde, Leipzig e Viena 1895, vol. II, págs. 
44 - 45). 

-
Segundo uma versão mineira, colhida em São Joã o dei Rey, 

todos os homens eram negros, até que Deus propôs a três irmãos 
que tomassem banho numa fonte de á gua milagrosa. O primeiro 
saiu da fonte com a pele bem branca, o segundo ficou com o 
corpo avermelhado e o terceiro encontrou apenas um resto de 
água, suficiente para molhar a planta dos pés e a palma das 
mãos. E' a origem das raças branca, vermelha e negra. (Lindolfo 
Gomes, Contos Populares, Melhoramentos, São Paulo, vol. II, págs. 
72 - 73) . 

Entre os Mundurucu, do Tapajoz, um missonário franciscano 
ouviu uma variante singularmente alterada por reminiscências bí
blicas : "Karu-Sakaibê desceu do céu e chamou Adyão. tste 
não respondeu, pois estava em sono profundo. Karu-Sakaibê cha
mou outra vez. Novamente Adyão não respondeu. Então Karu
Sakaibê chamou pela terceira vez. Ainda não houve resposta. 
Mas então uma cobra respondeu em lugar de Adyão. Karu-Sa-



f 

• r 

SOCIOLOGIA 

· kaibê disse então: "Adyão, vai tomar banho!" Em seguida foi-se 
embora. - Quando Adyão acordou, a cobra lhe transmítiu a 

., ordem de Karu-Sakaibê. Adyão foi, pois, tomar banho. Saiu 
branquinho do banho. Depois foi outro. Saiu pardo da água. Um 
terceiro ficou meio prêto no bariho. O último que tomou banho 
ficou bem prêto, porque a água já estava muito suja". (P. Albert 
Kruse, "Lose Blatter vom Cururu", Santo Antônio. Provinzzeitsçhrl.ft 
der Franziskaner in Nordbrasilien. ano 12, n.9 1, pág. 29,· Bahía, 
abril de 1934). 

Algumas versões dêste mito foram discutidos por Luís da 
Câmara Cascudo em seus Contos tradicionais do Brasil (Americ 
Edit., Rio 1946, págs. 333-336). 

6. Vain e seus filhos 
, 

A primeira parte desta narração não se relaciona com o resto 
da história. E' um fragmento de um conto popular. (ôHvio Romero, 
Contos Populares do Brasil. págs. 50 - 51. A moura torta). 

O resto faz parte de um mito de.clicado à .etiologia de elemen
tos culturais. A família de Vain desempenha o papel de heróis 
civilizadores. O pensamento mítico gira em tôrno de valores em 
sua maioria inexistentes na primitiva cultura tribal. Reflete, assim, 
profundas transformações culturais sofridas pela tribo em conse-. 
qüência de contatos com moradores civilizados. 

No folclore dos Xokrê de Santa Catarina existem histerias 
de um monstro sobrenatural chamado Véin. (Jules Henry, -Jungle 
People. Nova York 1941, págs. 71, 130, 145 ss.) Além da surpreen
dente semelhança dos nomes, não há, entretanto, nenhuma anàlo
gia entre êsse espírito e o Vain dos Ngúd-Krág. 

7. Ndiv Nosso Senhor e os animais 

Esta curiosa história de Ndiv Nosso Senhor, formada de epi
sódios frouxamente ligados entre si, distingue-se pelo seu cunho 
essencialmente literário-recreativo. Compõe-se de elementos bas
tante heterogêneos de tradições ameríndias e do folclore serta
nejo e mesmo universal. Não parece conter muitas reminiscências 
da antiga mitologia tribal dos Ngúd-Krág. 

O episódio inicial, em que Ndiv Nosso ~ Senhor lança o sapo 
na água, me foi contado por um indio Apapokuva do Araribá 
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como remate da conhecida hist6ria da Festa no Céu. A brasa .na 
boca do ·sapo é elemento corriqueiro nos mitos tupi-guarani da 
obtenção do fogo. A onça que foge para cima da árvore, o coelho 
grudado na figura de cêra, Ndiv Nosso Senhor montado no coe- · 
lho, Ndiv Nosso Senhor disfarçado em Bicho Folharada, o coelho 
transformado em bicho a título de castigo, etc., são passagens 
baseadas em motivos bastante familiares aos folcloristas que 
estudam ·as tradições de nossos índios e sertanejos. Alguns dêsses 
motivos são comuns também no Velho Mundo. 

A frase final de Ndiv Nosso Senhor ("Agora eu vou ensinar 
os outros.") destoa do caráter geral da hist6ria ~ é tomada pro
vàvelmente de outro mito, em que Ndiv Nosso Senhor, ou outro 
personagem, desempenhe o papel de her6i civilizador . 

• 
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